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Groote Draperio Vel"k~ lil. DU,
gang en zal'1n, dapn dUJ'eJl.

Wij bieden verbazende Koopjea aaD.
OOi dadslijk een besoek te brengeu, eD
kijkt'D, Alle Zomergoed eren moeten ftD.
worden, zonder in achmoming TaU in.:OOll1P1~

ONTZETTENDE

MORRISON&00.
DEEL No. 11-6,7101

De heer C. J. BYWORTH, Stadsklerk,
Kaapstad.

Be-

PUBLIEKE APOLOGIE.-
l

Nademaal in de uitgave van de Cape U'ime8, Vrijdag, 27 Januari,
1 ,",~)0, er een verslag verscheen van eeue vergadering van Belasting
l",t;jll'r~ gehouden te Holywood, Gilmour-Hill-road, de woning van den
),('1r J, II. Cr.,HIK, waarin de volgende paragraaf voorkwam, namelijk :-

" Van den stadsklerk gewagende, seide de heer STEVE.'fflONdat de
]JEW Byworth een" Vestry Clerk" (m~njcipalc klerk) was in de stad
vanwaar bij kwam, rLl.;Battersea, en de heer BVWORTHwas "heel
blij" om IJlt die stad weg tv komen. De vereeniging van Belasting
ht'talers dreef hem uit die stad (gelach). lndien zij een vereeniging
luer vormden zou Je heer BrwoKTH niet zoo op zijn gemak gevoelen
I~('bch en hoor, hoor)."
\ Il i,~ dit om te verklaren dat ik, de ondergeteekende, ANDREW

(; 'il :'n:\'F:"~fI:", do heer STEYE!'SON in kwestie ben en ik b~geer nu
tCf!,~ r o t rok ken zouder eenig voorbelloud of kwalificatie, de verklaringen
\I,':~' gerapporteerd zijn als door mij gemaakt op de genoemde
,,'r~:I,il'lïllg, Ik liprak niet met aanteekeningen voor mij bij de gelegen-
:it' >i In kIl est il' maar ik heb geen twijfel dat het rapport een billijke
:t'!i:t~ ,--"l,,'ft mn wat een toehoorder verstaan zou hebben uit mijne
:1,111111'rk injren, en ik erken volmondig dat mijne aanmerkingen als
'i :1"'I1;.,'l'zet in het rapport in kwestie, mogeu beschouwd worden als
IIlI,'l'I,]"lldc een zeer nadoolige verklaring welkc waarschijnlijk een
; '-" r C;l'['t'.;(J(_'Cteerde pn blieke beambte mag benadeelen, maar dat het verre
Y 'Il 1IIIjne bedoeling wa." om zulk een indruk te geven. Daar ik elf jaren
III )l,ilt"r,;ca woonachtig was had ik alle gelegenheid bekend te worden
1l1"1,,'n dro('~ ik heel goed kennis van de hooge achting waarin do heer
H\ ,\ I:TII IIl Hattersoa gehouden werd.

I I.. vcrk laar verder dat ik g~mployeerd werd in het Takkantoor te
B.lft'-'r<;I_'aRi,,;c van een groote Firma van Steenkoolhandclaars, en mijn
1'1':1H'!l'aal, Je heer A\DREW CAlIl-:RO~, een zeer bekwaam en oprecht
l'ilLJh'ke man, rlie overleed twee jaren nadat de heer Bn\'ORTH naar
I\a:'f>tad \t'rtrokkcn was, en wien een publieke begrafenis te beurt viel,
, n ovrr II ipn,.; overblijfselen een monument opgericht werd bij publieke
- ,;'-I 'l'I)'t lt" al,-; blijk van dl' waardeering zijner diensten als een publieke
in.m. voorzitter was van het Financieel Comité van de Batterses
('''rporatie voor eenige jaren, en ik erken verder dat ik weet dat ten tijde
t,h'Ti .I,' lu-er Bvwonru zijne bedanking inzond aan de Batterses
il i'",itdt'11 voorafgaande zijn vertrek naar de Kaap, dat gezegde heer
.\ ~ I,I II (' \ IIUW\', ageerde al" Honoraire Thesaurier van een groot en-
I' '1, g-"lIwoorcligend comité, dat ~evormd werd met het doel om den
]:,'l'r )li II' '1nl! een gl'schikt bewijs te geven als erkenning van zijne
~,,-tl':IIt' .licnsten aan het puhliek van Battersea : dat vele van de
('\,\'/;1;(''' :1:111het " Bvwoaru Testimonial Fund" gericht waren aan
l\il!"ll 1111.lfJ('hef en dat ik erkenningen van de ontvangst van zoodanige
I'I "I \J' ~ verzond aan de respectieve bijdragers ; dat als het resultaat van
I;' l::IIl,]cling- van genoemd comité, eeu som van tusschen £200 en £300
ItJyt'I:C'1hr.iclrt WCI'd door alle secties 'Van de samenleving, en ik ?en ~ij
j" l\'l"f .lar 1'('0 publieke aanbieding aan den heer Bn~(lRTH geschIedde! 10

)':! nwoordieheid van een groote ('nvertegenwoordl~ende vergsdering
('I' ,,',I l'l'tllIaul gehouden op den 29sten November 18~:~ in het Stad~nis,
ILltter", :1. l'l'llig-e dagen voor de heer BYWORTII naar de Kaap zeilde:
li,' Ik l'lT:.;oonlijk een geïllumineerd adres geinspectee~~l l~eb, op vellu~
! t:t 1I',!k aangebodl'n werd aan den heer BrwoRTB, bIJ die gelegenheId
I'll 11';1:11'"I' meer dan ~OO naamteekeningen voorkomen van ~elbekende
1'!\.II"'!ljke mannen, insluitende de gewezen en tegenwoordige Parle-
m, nt~I"d(,11 voor de stad, de tegenwoordige en gewezen leden van den
I,"n,]"II-clll'lI County Raad voor de afdeelingen do leden van andere plaatse-
I'iK' IlChaffipll, alsook de naarnteekeningen van den weleerwaard en C,~N_0N
,1 EI.-i"\f ('r..-I.I:KF:[\LA, Vicaris van Battersea, en Rural Dean honoraire
(', \. \ VilII WI\'l IIESTf.Ren Kaplaan van Hare Majesteit, de voorzitter ,,:an
,I"~ (', ,ri'oJati,' van Battersea, de voorzitter en leden van de plaatsolijke
\I.t:: -t r.r.rt-Lank ('11 ook de naamteekening van voormelden ANIHlEW
I' \'-Ir .' ,\ l'II!: dat het gezegde geillumineerd adres, groot leedweze~. te
~-nn. II gedt over bet bedanken van den heer BrWORTIl voor ZIjne
1,.rI'P~kJn:: te Bat rersea, en vermeldt dat het leedwezen verergerd
,I ,wl t, t!"or til' omstandis-heid dat de noodzaak voor dezelve ontstaat
I, '1!:;l'lr:li~l'van den zwakken staat van gezondheid van ME\"R. BrwoRTH,
"11Ila III I,dt"lijkc woorden gewaagd te hebben van de dien8te~ van den
!"., r Hilll'I:IH bewezen aan het distrikt gedurende de acht Jaren dat
, :J' ,i" I, 't I'..kkinn- had vraast het hem de biJ'!!aUndo Grand Pianoforte

r» ,.., .,. d ik
,!,,', r, neme-n, en een ka:'! met Zilverwaren en andere artikelen : at 1

111 J t'r v.m bewust ben dat de beer BnmRTIl in stemde mot de begeerte
I I,! I:pt gl'tliigschrifUJn comité om de talrijke geschenken die hij
"'I' I'an!:;"n Lecft ten toon te stellen in de Stadszaal Gebouwen te
1l,1~1"r"':Lop den dag na het Banket, alwaar, met. toesternm~ng ,!,an de
I' ':""I'all('. de heer en mevr. BrwoRTH een afscheids receptie hielden.
I. It"n mij verder bewust dat op den 15den Nov. 1898, de Batterses
\1 ,:'I('!1,,1I.. (;ebo\Jwen en Stadszaal formeel geopend werden doce den
i "",_;,JI, I,'n Lord RIl~;:f1f1:RIlY K.G. en dat de heer Brwonru zeer geprl'zen
f'1 ~, ,1111kt word voor dil buitengewone diensten welke hij bewezen had
1,1\"l'iJ:,rJiI met dil' groote onderneming' en geluk ge wenscht werd met
:;:~<'."i'lt(\n succes van de gebeele v'errichting, welke h~j ~eorg~niseerd

1'1\\','I-kl.lar verder dat verre van te trachten op eemze w.gze den
[1:1\1::'n ItJ,'m van den heer BrWOHTH te benadeel en, ik aan vele
l'i' n- 'II .~('JlireDde mij kort verblijf te Kaapstad bekend stelde m~jne
i ,,,--,,, ,I I ml,'ering van het karakter van dien heer en altoos met achting
van ht'lll ge~pl'oken heb. ..

I.; ondvrneem in consideratie van het staken van gerechtelijke
-:,1,'[" Il welke tezen mij in~esteld zijn in verband met de woord~n
ti "!' "I'j ""he7.i~d op de vergadering als voornoemd, om ~~delvk
" I)": I "n aan ek heeren FAIIlIlRID(;E, ARDERNE en L-\WTON,8ohC;:lteUrs,
];,; ;"..Ira'.; \'an onkosten floor den heer BYWORTH gemaakt, in zake
" ': kl \1, 'en pmC1lrl'lIrs fooien samen met de kosten :van insertie van
ti, /." l' ,lJ1I"ke apologie, in twee achtereenvolq-ende UItgaven v~n de

I I I ' "C T' " .. CR' te "" "--" 'i',' 'adl'o n,l., ., Cape Argu~, "ape Imes, ape eglS 1',

.. 11,,[ rh!!l,jad."« On;; Land,"" Owl," ol South African Review" en de
;, \\', :Ii"r~ Times ., in verband mt-i de bovengenoemdewoorden,die door
,:." i" "I' I{\ II' ",I lJ beschouwd worden als lasterlijk, en dio naar ik erken
I, Il [', I!, i k ZOl! gf'vell lijnrecht in sf,rijd met de waarheid, en die ik~ als
"I,~,!, II ~t'zl'gd, zonder voorbehoud terug trek. ~.
, 1~ II' l'lll Yl'rder aan bij te draw'n tot de fondsen van het N Jenwe
;-", "r"'t lllispitaal de som van Tien Pond~n (£10), en neem ..dez.~
;:' :"_'1'111"'1>1f,· baat om den heer BrWltUTH publIek te danken dat hIJ mIJ
;,,, --,:,I,'li'n IIPl'ft d,~Zl' zaak op deze wijze bij te leggen en dat hij niet
\'t'r'I,!, ,fal'll{'n genomen heeft.

ANDREW GUILD STEVENSON.

PLA~BB.G. ,. " ....

-' "I, ~~;- -. ",,-:. ",. J,;- ;';",~<": ' .
'VOENSDAG 15 'FEBRUAR.f(1899. "

, \

OM 10 UUR DES MORGENS VAN

Levende Have.
LnSMeHIl1JBflUsseCi4, M' ,,,.,.

TB

BOSGRlClSPOHBll.
Afd. VAI,VJl8BURY.

OP

WOENSDAG, 15 FEB., t899:>'
_ '"-!-,,,"

,
bc)VtmpmelU getal ... ,~. P¥fdeu. bettaade ~ ,

1Span B_w Sahimm..· el Bse1a
1 do. do. Licht BrUin ldo.
1 do. do. Bood BnDtt ido~
1 do.. do. Vaal, ; jdo. I

18 Ea ft1l 16 hoog,. nart 2881bekkenj
20 Berste-kJu' pd -pteeTd. ·i !

950 :Merino' Ooien, die zullen lammen
conditie.

. 450·L8mme~, 9 tot 10 maanden oud.
15 Goedgeteelde Merino Rammen.'
De Oprechtgeteelde Bnl "Oudtshoorn" geteeld van het beste Uute-

voerd vee.
50 Melkkoeien, met kal vers van den Bul "Oudtshoorn"
40 Koeien en Vaareen die op kalven staan, vóór den winter.
30 Groote Trek Ossen, sommigen geschikt voor den ~hter.
16 Jonge Ossen .
150 Gemengd Vee, insluitende groote en Jonge Oasen, Koeieu,

Vaarzen enz.
De Dekhengst "Rainbow" getrokken uit "Champagne Charlie" en

den Gouvernements dekhengst "Brown Rainbow."
10 faarden de meesten Merries met Veulens.

.. Boerderij gereedschap .
1 Bokwagen
2 Johneon's Gruisvermalers
1 Gras Snijder
3 Sacks stalen Ploegen
1 Wan .Machine
Zuivelboerderijbenoodigdheden insluitende, afseheider, Karn enz.
2 Open Karren
Het Vee is in goede conditie en goed geteeld.
Ververschingen zullen verschaft worden.

'.:r:..-o..n.p'•. ,
JAGERSFONTEIN 'WEG!H. W. FAURIE,

IJ. v. L. SLlTlfER, Afslager.
Colesberg, 17 J anuari, 18~9.

I
1nE Ondergeteeken. de daa1'toe bell. oorlijk gëiDachtigd, zal'1 veiling te koop aan~ i

OpWoensdag, 15den Febrti.ari, ' 899,
i ' . . !

I BegimHmde preoiea"lO_'8~~,
, I ,

i·TE TRO:M:l?613V

6i Water Erv~nen141Dr!ge
.. Daar er thus eeue gemeente der Ned. Oer. KM te 'Jm]lmJ)llbml'jf

gesticht is. bn de TOOnitgang en do bloei 'faD bei! dorp
wo~en beschouwd. poor deeselfa 1is_P.g' bij den! ,
nemende vruchtbaarheid van den grond, _het ldeti&1llde:rs
van: eigendommen aldaar .. 1 seel' toeDemen.

Laat dus det'A kaDI niet voorbijpaD. 1
De, termen zijn buitengewoon gem.kkeJijk_-

\

'Oe Afslager is Carel ~bie.
I

Kantoor C. W. H. VAR DD POST. :
Fauresmith, 20 Januari. 1899.

~ ~~~c»c:»p.ma..
Op WOENSDAG, 8 Februari, 1899,

ZAL 'de heer N. A. REDELINGHUys, publiek laten verkoopen, uit de
V endu-Kraal, te

MALMESBURY.
6 Paarden. 3jaar oud.
4 Merri~a 3 tot 5jaar

goed geteeld en gedresseerd.

do. do.

N. A. REDELINGHUYS.

Van der Spuy, Immelman & Co., Afslagers.
PUBLIEKE VERKOOPING VAN

'72

Kostbare Bouw Perceelen
De Af~ikaander Partij -in: de

Vergadering..
"\

v!letgevende
EXEMPLAREN VaQ de Portretten ft1l het Ministerie en de l~en van de

; W~vende Vergaderingdiesoolonal bij het :Miuiaterie !stOnden in
de crisis In het laatste Sessie sijn verm,igbAar .n lj- m~ postgeld
~epen. Deze plaat' behoort in het hUll van ieder waren A!fribander
te ~jn als een gedachtenis aan de ftinke T~WOOrdigÉ!1'II van ona
vo1k1. Geen exemplaar al worden' v8l'IOnden tenzij men cJe remise
ervdor bij de order ingesloten heeft. tu eer SPlJ, ...... I ti., ...

Vacl••KaDtoor, ~.

EN

Morgen Wieveld en
bouwbaar Grond,

TE

144

Kaapsche Gouvernemen'-,
Spoorwepn.Een Zeer Zeldzame Kans.

DE Heer FLORIS P. ROWAN, gehoorgevende aan de vele en nog , ~,. : TEND•as wordea ptl",
niet bevredigde aanvragen naar Bouw Perceelen in:het voor· PUB'LIE'VE 'VE.R~,.",OI,OPI~1",:,G huis' :::;_ det.hu_"~~,, '

uitgaande en in 'populariteit toenemende Dorp, Durbanville. heéft last .ar. ~i ....., e"""'lS-'_'
gegeven dat een gedeelte van zijne plaats Johannesfontein, Grenze. nde VAN ': l i Volle bijzonderbedeD k.....
aan dien Pop~airen Gezondheids Oord, ondenenleeId. sal ~en . . 't' I 8&IlVl'Bg8 y8tbepn ~ -;

in Bouw Perceelen en heeft de ondergeteekenden begunstigd met m- Zeer Ko' st'·"ba·,r'"8." V' a'st' 'c'" G.',oe'oo',..ren dit kantoor.' _" .Irstrukties om voor P~blieke Competitie aan te bieden, ,.Tendert gericht MIl dell OQafilo-'Z
leur en Auditeur ......... _ '.

Op DONDERDAG, ,den 16den Feb., 1899, ii:.kt~P::'~·~.""'i'::ii:
te 11 ure 's voormiddag, AAN DE ! ,wacht lfOl'den ~ ~1E:~:< ''

72 Kostbare Bouw Perceelen P A A ~:L... . ~1~~
J DE H~ RBTIIP Dil, yILLI " 00. ;J... hebbeDde 1l~ bezig- ~ mo.BBOWlf.

alsook een stuk van het overige gedeelte van de Plaats . h~ meer te oentraliseeren. hebben ~ Qnderseteeken4en begun- .Hoofcl&pmear
Johannesfontein, grenzende aan Diemensdal en Phisantkraal, groot atigd pnbliek te verkooptm, op '.. i Kantoor ... dell Hoofd ~
144 morgen, bevattende uitstekeDd weiveld en bebouwbaar grond. Md' d lSd ~~. IS'99 ~3J'ebnarl, l8t9. '

De nabijheid van het Dorp Dm:banville en de gezonde Lucht en aan ag, en' en Jr-~T-arJ, •• '
Om~eving zijn zoo ~,bekend dat het overbodig zal weZfeD uit te ,om i 11 uur precia.,J_: . A88/81F N TEl BENoon/Bf).
wijden over de be~oorlijkhooen van ~e ve~blijfplaats .. Er is C?ne ST?D~ .' I.-Zeker Erf 'In* de daarOPStAUmde welinge~ -'Wodahuis, van fHr" ...... PUIL ICIIIL.
Watervoorraad bi] de Johannesfonteln womng. en de eIgenaar 18 gewillIg alle mmtal[bn voorsien. groote W ~1:"'__ ......... Wagenmaktmt-Smids-
termen aan te gaan met koopen, zoodat water gevoerd kan worden VaD B klc- Sohild.tn.. kl. ala """""e-lfiVVW" __ l.m.... S.All- APPLICA:TIB8 loDen werdea
de hoofJbron door midd~l van pil'pen naar eenier een der pereeelen, . e eeder.en WlD 8.aa, ook groote ~~ en Ul&UllJut ,i,,---J.t fot op daa 22Iten

::I allen ouder, IJ_re daken. . . ~---:-
D_nrigen~, TrOeier behoorendeaan den Heer J. lP. Rmu, :r~ e.~~~ te

en alwaar er eeue bezigheid _ de meeste l1IOOe8 jaren _ ~'f8Il ,il, li sc: ~vul ftOI'
zijn ~ te 1>warJt..in-den-Weg, and mabn front D881' dS ¥ainatreAt. --app~-

n.":'Zeker onb8bouwde Brf, .from mabnde in de I.Iadr~' .~ £100 per 8Illlum. KOR ea
S~A·t ~ "- __ t. de "';_.J, de D'_----..: 1r'r:-. .InWOJllDg. kimDea terkrep
".... • ge llWB»len -es-0IDDI8D ft1l "~ _,.--....... worden .._ ao ...in de inrich-

B.I8'fIlB ct Vn.una, -Buo.lU'l' & co. '. I '. -a- P
Eerstgemelde. eic&dom 1111 eem in peroee1sa ea daanaAil sijD po tiDg. . ~ . ..' k __ '---

h 1 __ '1.J____,a...;,. , . ., I :tenm. ..,. lIlUSI8 eane -
.,. OPe"·- W\I&'WMIo , . • , ! . 'TeIiDg, CkiCIi, VereiICIde. KenUt '
iaJ:=-~.,.t . . ...;;:-~ ...

Voor verdere bijzonderheden zie Litographisohe Plannën, welke ver-
krijgen ltlijn bij de heeren SILBEBB.lun, LE SUKUB, W ABL en FuLL,U,
Boedelberedderaars QIl Boekhouders, Gronden. Boedels, Trnst
Algemeene Agenten, Be_rea.u-straat, Kaapstad, of Van del'
Immelman ct Co., Afslagel'8, Malmesbury. . ., .,

Yerkooping te beginnen. om i1 nur 's :morgeDs,,I, (; fL\ HSANT.
T. E, L,\ \\"TO~,

Zoodat vO:Orgenomen koopen uit Kaapstad ~Il andere plaatsen 'VOI~oende
tijd zullen hebben om met den 8.15 v.m. trem van Kaapstad te rel.l8ll.

Ververschingen zullen verschaft worden.KENNISGEVING
DE verkooping van Paarden vcor rekening

van den Heer IJ. H. BAILIE welke op 9
Fehruari, a.s., zou worden gehouden, zal niet
plaats hebben.

i

,'!~ ,......
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HOOR HIER! LET WEL!!
Revolutie in Johannesburg.-----

PUBLIEKl~ VERKOOPING
VAN

Vj\N

• Zeer.·· KOstbare~ Doctors~Ge,.
. Verkoopin g reedschap, ·fluismeubeleD.

eDZ., enz.TE

Schllds})adyallei,
Dames Heeren Kleedingstukken, Distrikt loomesbllg, Md. lllmesbuJ,

OP

Donderdaq, 23 Februari, 1899.

en
ENZ., :EJNZ.~

~lles Zonder Reserve,
OP DE heer JACOBUSH. SLABBER, Sr"

die zijn boerderij gaat op-
geven, daar hij zijne plaats aan
zijn kinderen verhuurd heeft, heeft
de heeren Van der Spuy, Immelman
& Co., gelast op bovengemelde
plaats en datum publiek te ver-
koopen, de ondervolgende Lnende
Hne, Boerderljgmedschap, et Gran8D,alles
fan de bestejutlttett.

Levende. Have:-
24 Uitmuntende Ezels, goed ge-

dresseerd; 5 jaar oud
G Eersteklas Ezels-voor .Merries
2 Goed geteelde en gedresseerde

Kar Merries (PietM)
1 Makke en geschikte Rij Paard

30 Aanteel Meesten, waaronder
zijn M~lk Koeien van goed
ras

200 Vette aanteel Schapen (Merinos)
. 40 Varkens (1 en 2 jaar)

lOprecht geteelde Bul.

Boerderijgereedschap :-
3 Bok~a.gens waarvan 2 bijkans

nieuw
2 Nieuwe afslaan Kap-karen (4

plaats)
1 Bak Kar op veeren
1 Water Kar
1 Eersteklas Losse Wagen Tent

met buikplank en leere kom-
pleet

ij Dubbel-voor Ploegen (hout)
II Ransorne"

3 Nieuwe dnbbelvoor Ploegen
(IJzer) 'I Ransome "

3 Span eersteklas Wagen Tuigen,
kompleet

6 Span Ploeg Tuigeu, kompleet
1 Paar bijkans nieuwe Kar

Tuigen, Wijn Vaten, Zwin-
gels, Kettings, en wat verder
tot een wel ingerichte Koren-

. boerderij behoort.

Granen :-
600 Mud Zaad Haver, Eersteklas.

RUIM CREDIET.
JACOBUS H. :::iLABBER, Sr.

Yu der Spuy, ImmelmlD tt Co., Mslagers •
Vendu Kantoor,

Malmesbury.

DONDERDAG 9 FEBRUARI, 1899,
Te beginnen om 10 ure 's morgens precies en te worden voortgezet

ook in den avond.

DAAR de onrust op den Rand zoo heeracht hebben de heeren A. B.
DE VILLlElk'l & Co. instructies ontvangen van een Johannes-

burgschen Koopman om te verkoopen, een gedeelte v~neen sobeepeleding
goederen, juist van Europa gearriveerd, bestaande mt een pra?httg lot
Dames Dress-goederen, zoo als Satijnen, Muslins, Print~, Satijn, Kas-
mier, Zephyr, Lustres, Silks, in suit lengten, Corsets, Petticoats, Under-
wear, Fancy Goederen, Muziek Instrumenten, Tafel-lakens, Bedden do.,
Damast, enz, enz.

Ook een assortiment Klaargemaakte Mans Kleederen. en eene hoe-
reelheid Tweeds, Kasmier, enz. in suit lengten.

Te worden verkocht in het Pakhuis van den heer DAVID THOlI,
- Oude Pastorie.

Á. B. DE VILLIERS & Co., Afslagers.
•

Paarl, 24 Januari, 1899.

S J:lELLEN"BOSO:a:
PUBLIEKE VERKOOPING

yAN

LEVENDE HAVE EN, LOSSE GOEDEREN.
DAAR de heer P. DE WAAL, D. ZOON op het punt staat zijn vaderland

voor eenige jaren te verlaten, en zijn plaats uit de hand verkocht
heeft, zoo heeft hij den Ondergeteekende gelast publiek te verkoopen or
de plaats

VEELVER"AAGD.
ZONDER RESERVE.

Op WOENSDAG, 15 Februa.ri, 1899,
OM 1.0 UUR V~M.

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

II, Lossegoederen :-24 Stukvaten, 15 Kuipen, ~5 Hogshea~,
6 Leggers en Pijpen met Azijn, 1 Wijnpers, de grootste ID de Kolonie,
2 Wijnpompen, 4 Attemperatora en al het andere Keldergereedschap.

20 Leggers Wijn, 150 Zakken Aardappels, 500 Zakken Kaf, 50 Zak
Gemengd Voeder,8 Zakken Guano, 1 Damschraper, 300 Platen Zink,
Wagens, Karren, Tuigen, Kostbaar Huisraad enz., enz.

HillJJke TerD1en.
Voor verdere bijzonderhoden doe aanzoek aan

PAUL D. CLUVER. Afslager.

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

Schapen, Bokken,
Paarden,

KLAPMUTS-STATIE,

DE ol!dergeteekende, in ~ijae hoedanigheid ala Executeur Datief la bovenge-
melden Boedel, zal doen verkoopen bij

P"V'BLXE:EE.E V SXL:J:NG

Woensdag, 15 Februari, 1899.Op
DES VOORMIDDAOS TE 11 URE PRECIES, OP

Voor het Kantoor der Nationale Bank, te Harrismlth, C.V.S. Dinsdag, 14 Feb., aanst.,
De navolgende PLAATSY,gelegen in het distrikt Vrede, Orsnjevrijeteat, nabij doo
aorwprong der Boven Kliprivier, ongeveer 30 mijlen van Newcaatle, ongeveer 40
mijlen van Harrismith, en ongeveer 30 mijlen van Vrede, beschut door de Drakens-
bergen, waardoor het Wcinld groote waarde heeft:

Lot a a39, Houthoek !S,83l Morgen.
Lot B 340, Nleuwjaarshoek, 6,002 "
Lot A 341, Zeekoeviel, 6,297"
Lot D 042, Dl'iehoek, 6,153"
Lot E 343, Elandshoek, 6,167"

Deze prachtige Plaataen, het geheele jaar. door v<>?rhet vee,. alsmede v~r
V1'1lChtenteelt en voor bijna alle landbouwkundige doeleinden geschikt z1jnde, llijn
van buitengewoon groote waarde voor vooruitstrevende boeren, en de zeldzame gelegen-
heid doet zich thans voor een deel van het allerbeste land in den VrljBtaat te krijgen.
Eene kan8 die wellicht in vele jaren niet weder voorkomt!

De plaats Zeekoevlei ill voor sportliefhebbers van het grootlltel:oelang, daar
behalve dat zij een eerste-klas zaaiplaats ia, de vallei zeer rijk is aau wildgevogelt.e
en dU! guede gelegenheid voor jagen aanbiedt.

BA.RH.AltI M. NOEL,
Secretaris der Bloemfonteinsche Executeurskamer

en Waarborg Maa.tBchappij(Beperkt).

OM 10 UUR V.M.

ZULLEN de Ondergeteekenden
publiek verkoepen de volgende
Levend. Have:

200 Eerste Klas Aanteel Schapen
100" " " Bokken

3" "Vette Slachtossen
2" "Koloniale Rzels
~" "Ka rpaarden
,." "Merries (gedres-
seerde), waarvan een met veulen
uit een Spaansehen Ezel

1 Pony Ka.r en Tuig, lOpen Kar,
1 Paar Achtertuigen, 1 paar Voor-
tuigen, en wat nog verder zal
worden aangeboden.

Faure, Van .Eyk & Co., Afsla.gers
Paarl, 2 Feb. 1899.

J. G. FRASER, Vendu-afslager.

KENNISGEVING AAN DIEGE~EN DIE GAAN TROUWEN.

BEZOEKT ons en inspecteert ons Huisraad, Breekwaar, en Glas-
waar Vertoonkamers.

DUSTPAN Publieke Verkooping
, TE

PLEIN STRAAT.
THE LITTLE

'WELLINGTON.

Publieke _!erkooping Baking
VAST EN oplOSGOED, Powder
WOENSDAG, 8 Februari; 1899

's morgens fen 10 ure.

ZAL de Ondergeteekende publiek
laten verkoopen zijn Erf gelegen

in de Kerkstraat. Hetzelve isbeplant
met allerlei Vruchtbuomen en een
fraai Blusgom Bosch dat meer
Brandhout levert :dan benoodigd is
voor huisgebruik. Hot Huis is zeer
gerieflijk, en van het beate :Materiaal
gebouwd, en, als aangename woning
woning onovertrefbaar. Het' Erf
zal twee perceelen worden opgeveild
ten gerieve van koopers.

LOSGOED.

De Ondergeteekende zich van
hare ve~ere . beslommerieg wen·
schande te ontdoen, beeft besloten
publiek te doen verkoope!! aan hare
woning, op ..

Vrijdag, 10 Februari, 1899
Om i 11 uur' precies:

Alle soorten Doctors Instrumenten,
1 doz. Stoelen, 1 Coucb, 2 Fancy
Stoelen, 1 Dubbel Springbed, 1
enkele do., 1 Stretcher, Prachtige
Kasten, Rugs, 1 Aanzet Tafel,
Fancy Tafels, Wasch- en Kleed
Tafels, 1 Schrijf Tafe], 1 Oil Sto~e,
Glas, Porce'eia en Aardewek, meest
alles nieuw.

Voorta : 1 Spider, 1 Doctors
Phaeton, 1 paar EngQIsche Zwarte
Tuigen, bijkans nieuw.

Wed. Dr. J. C. VAN BREDA.

A. B. de Villiers & Co., Afsla~ers.
Paarl, 2 Feb., 1899.

Het gewone assortiment Huisraad
alsmede een groot lot Palen voor
steigerhout en eenige vrachten
Klippen geschikt voor bouwdoelein-
den en wat verder zal te voorschijn
komen.

JAN J. MALAN Sr.
H. L. SM1TH ~ Uo., .Alslagej·s

AFRIKlAI'tSCHE ;
~ • tiTERATUUR

U1~G1.s-G11e _ biJ

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

J. F. UN OORDT,B.A. Paul Kruger en
de opkomst der Z.A.R. ... 17/6

• D'ARB!Z. David Malan een verhaa
uit den grooten Trek 2/9

• u. Lier'e en Plioht. een Historisch
verhaal, (181S.l816) , 2/9

• u. )lacht en Reoht. Een V'erhaal
uit den Trautiv. vrijheide oorlee 2
deelen a ... fl/9

• Id. Mooi Annie of de Schipbreuke-
linge. Een verhaal uit het leven in
de oude Kaapstad in de 18" eeuw 2/9

• u.De FamU1e vjdZ1ekentrooster
of de Stichting van StellenOOech2/9

J. D. KESTILL. Uit het Afrikaansohe
Boeren Leven ... 1/9

N.HoruTI. De Afrikaner Boer en de
Jam_OD inval (Nieuwe editie) 3/6

D'ARDEz. Kaapsohe Stories ... 1/6
H. VISSCRE&. Leesboe~es voor de

Scholen in Z.A. [Stau. i..iv.)
1d. 1!S0 zangoefeningen voor

Sohool en Huis "'. 1/3
u. 20 Liederen voor gemengd

Koor... ..• ... 1/3
1d. Atohelds groet van Dr. Jame·

800 (woorden met muzie~) .. , 6d.
ons Tijdschrift geïlllJ!jtreerd Familie

blad voor Zoid Afrika. P.....jaar 8/6
D. AlnoN. Gesohleden1s der Twee

Republieken ... 28.
TBB P:ElBS:El1

J. F. UN OO&DT. Bloemlezing uit Zuid
Afrikaanache Schrijvel'll (le Bundel)

De m~ een (.) gemerkte boeken bebooren tot de
Zuid 4frikaanJcbe Hiatorie BibloUleek.

".lWr<J4tl Hollandsche Bo.k ...
Enorm Groot.

DEZE PRI.IZ£N ZI.IN p,;)STVRIJ
op ."""". lOUdeR wij ....... GUl'lII .. POI!TVRlJOa..wow_- -

JACQU.ES DUSSEAU • Co.,

Postbus 288, Kupatad.
Ntvr- A4ru I DUSlUAV, KAAPSTAD.

Geen ingevoerd Huisraad, alles wordt in de plaatselijke Werkwinkels
vervaardigd door zeer vertrouwbare mannen.

Eenige Vervaardigers van Bamboezen Goederen in de Kolonie.

KLAPMUTS STATIE.
OP DONDERDAG, 9 Februari, 1899.

VAN Paarlsche
80 Vette Varkens van 1 tot 2 jaar,
30 Vette Slacht Ossen en Koeien,.

GEILLUSTREERDE CATALOGUS POST VRIJ.
DE ondergeteekenden ~hoorlijk

daartoe gelast zWlen als boven
publiek verkoopen bovengemelde
Varkens en Ossen, die zeker pre-
sent zullen zijn.

fu der Spuy, Immelman 11Co., Afslagen
Vendu-Kantoor,

:Malmesbury.

'IIIl .... y.'~..F:1. ~lBC>~E:,
KAAPSTAD,

j 1f4.:~F'1' pUI4 bet oHroemdt' MlI.user en Hporting Magazijn Geweer
.OIJtvangt.:u. HUL idat.<lt.c en .beste wapen voor het schieten van

allerlei IOOrten Hokkf't1, voorn1 tlpnngookken. Prijs £7 lOs.nett.
1 ,~~1 GUWtlrtJll, :11t1t}d, H.<.ll'olvcnl, ~U l' .. tronon van de beste kwaliteit.

UIT DE HAND TE Koop

12 Onbebouwde Enen
Gelegen nabij Lady Grey Statie,
aan ~e Hoofdwegen leidende naar
Welhngton en Klein Drakenstein.
Bijzonderheden t~ vernemen ten
Kantore van 'DynalDie~ Det{)lliltor~en LouC---

Bicycles, .Bicycles,
SOH&lJB Oll PJUJS LIJSTEN.

FAURE, VAN EYK & 00.
Paarl, 2, Februari, 1899. !

Bicycles !

Tentoonstelling

PERSONEN die mededingen
,willen in II Ingelegde ,t

(canned) Vruchten van minstens
één jaar oud, moeten z~ch bij den
Ondergeteekende aanmelden v6ór
1 1rIUftT, a.s., ten einde hunne
flessonen te laten verzegelen voor
de volgende Tentoonstelling.

C. C. A. DE VILLIFRS,
Secretaris.

Paarl, 1 Feb., 1899.

Zuid - Afrikaansche Marmer
Maatschappij,

KAAPSTAD '" JOHANNESBURG.
JU.!CTOOJl Ko'" nTITELU1U!B:

28, K&stool Straat, K.a.&pstad.
Ged.nk.steenen OpgerIcht In ~nlg Doel

van AfrIka.
NIEUWE EI ARTISTIEKE PA.Tl!.ONEJ.
.Ns onze Prij1.en gcn&agd en onsen Voorraad

gezien te hebben, &al iedereen, die ....at nood,!! beeft,
_ten dat bet. bem niet loonen ... 1,eJ'II'1l8 anden te
beIteIlen. .lente Itlaa Werk. Duq~eid vaD
Steen, OIl WeIOIlli;ik ndelIj'e lirijaeu

TE HUUR.AfdeeliD~toor, ...
Springbok, NamakwaIaD.l,

26 Jan., 1899. '

DE ond~~eteekende, daartoe IJtle
hoorlijk gelast, zal publiek:

opveilen, op

11T'8DAG, t8 Februari, e.k.
VOO:aZU1I KAlfTOOR, CARNAR"OX,

DE HUUR, voor een tijdperk van
een tot drie jaren, van de plaats
"DUlKEBFONTEIN " geleden in
de a.fdeeling van Beaufort \t-c3t
met de omliggende gronden, zijnde
gedeelten van de plaatsen
"DROOGEFONTEIN," SLANG.
FONTEIN," u .ANNEX WELGE-
VONDEN," &c., groot omtrent
6,500 morgen, behoorende aan den
Boedel 'ya1l wijlen Mev. THEI"NISSEN.

De veiling zal om 10 uur v.m,
precies beginnen.
Carnarvon, ,20ste J&n. 189~1.

Vergeet lIiel Zaterdag, den IBden
FebrIlori, 1899. te Carnarvon.

CAREL J. VAN ZYL,
Afslager.

JjLlPSCHE lFDBELlIGS RAAD.
Amertklillsche Tusschen- Waardeering nn Eigen-

dom in de Kaapsche Afdeeling.

DE Tussohen-wadl'deering, bepaald
bij Sect. 243 van do Wet over

Afdeelings Raden van 1889, van
zulke eigendommen als: uitgelaten
zijn bij de laaqrt.e ~hen-waar-
deering, of van :eigendo~men ver-
deeld, verbeter<\ of in .aarde ver-
anderd, in de K~p8Che iAfdeeling,
thans gereed Bllnde; WO wordt
hierbij kennis gegeven ~t hetselve
ter . inzage lig4t voor IEigenaarB,
huurders en bewoners vali af heden,
gedtt'rendé de kantoor-uren en ~
de Raad een ho' zal houden-op dit
kantoor op Donderdag, 23 Februari,
e.k. ten 10 ure in den vC)o~dag,
om objecties ~ te hooren; en om
zulke Waardeering te bekrachtigen
of te veranderen.
Persones die objecties maken

moeten bekend ..sijn met de waar-
deeringen der Eigendommen daar
geen informatie omtren~ de waarde
daarvan zal "Worden verstrekt, soo-
lang het Hof zit.

Op last,
H. v. D. ~.BSTHUlJSE.Y,

Secretaris.
Kaapaohe Afdeelings Raad,

10 Greenmarket Bqusre,
24 Januari, l89~. .'

V OOR het bakken 'YllD het ftjDste brood,
koek, poffertjee, puddinP,. ~

Maakt het voedsel zeer licht, smak.liJt
en gezond.

Beate in rijzing .. kracht, en de eenige
poeder voor 't bakken,de onaangetast door
luchtaverandering blijft. BlijftvH80b en
behoudt volle kracht tetdat het gebruikt
wordt.
De Royal Baking Powder van wereld-

wijden roem wordt enkel doer de Royal
Baking Powder MaatllchafPlj van Amerib
g6IQ,aakt. Let zorgvuldig op 'a make ...
naam op den omslae, om de 81lbetiwtie
van ll8Jlemaakte goederen ce verhoeden

Royal Baling POlder Ilatsch,
NewYort, Vereenigde st., ~ Heddle enMill~r" EARLY ROSE" .A.8I1a&'em, Tua.teurs, Comm1ss1e

Apnten en Schrijvers,

jf LOOPSTRllT, - - KAAPSTAD.
P.K. Bns 684.

OnmiddeUVke aandacht gegeTen
~ den verkoop van alle foorten
Jhgandom (Vast en Persoonlijk)
Huisraad, Produkten, en alle PJ.aats.
V00I'1'8ed. enz.,.. ens.,

Termen alle.rbill ijkst.
Vendu Kamer en Kantoor,41 Loep-

Straat, Kaapstad.

Poot Aardappelen.
WW hebben juist oen verderekleine bezendia

van deze populdre 800rt onhaogeD, in
cera! c klas conditie. gereed un planten. .

Ook in 'I'OOrraad eee kleine hoeeeelheid Tan elk
du rolgende ....elbekende Ingevo-rde IIOOrten :

.. Wil!?!: KIDYEY8,"

"WUIT. Bacca,"
PUilt B£.\l"TY o~ HUBOs "

Die teten 1&a«B'e prijzen te koop zijn. ZUID-AFRIKAANSCHE
ONDERLINGE

LEVENSVERZEKERIJlG
MA.A.T.CaUPIJ.

LIBERMAN & BUIRSKI,
26, BURGST1U.!.T, K.HPST!D.

P.o. BlIl! 167.
Tel-grammen: • LIBIiBll ..U ....

o PG E R re H TIN 18" 5.
SCBUTBERICHTEN.

corpo,"", bij Acte mlParlement 1881lalmesbul'J EIecltelrshmer el Voogdij et
Brand Assurantie lutscllapplJ.

DE Ondergeteekende, behoorlijk
daartoe gelast door den heer

N. A. BLANCKENBERG, zal pub.
liek doen verkoopen, op

Donderdag, 16 FebruarI wstaande"
TE

MIDDELPOST,
Malmesbury Afdeelinq,

beginnende te 10 ure des voormid-
dsgs, de volgende:
Levende Have.

4 Trek en Rij Paarden
1 Paar Ponies
4 Jonge Paarden
4 Bejaarde Ezels
4 Jonge Ezels
2 V ette Slacht Ossen

15 Burg Varkens
2 Zeugen met Jongens

Boerderij gereedschap.
1 Span nieuwe Tuigen
3 Span nieuwe Halters
1 Nieuwe 2 plaats Kar
2 Bicycles (halfslijt)
3 Wagens (h&lfslijt)
1 Zelfbinder (Champion) halfalijt
1 Water Kar
1 Naai Bank

• 5 Hout Kribben
2000 Bos Dekstroo

Granen.
1000 Mud zaad Haver, geheel be-

vrijd van !.wart brand·
300 Mud gedorschte Garst
115 Mud gedorschte Koren·
40 Mud getrapte zaad Barley-

~heat
15 Mud getrapte Tl"oege Ga.rst

Een Hooi Mijt bestaande uit
37 vrachten.

En wat verder zal aangeboden
worden.

A.A.NGEHOUDl!'lN in de schut VaD den
oDdf!'rtreteekende.

1 8trul'Opi mannetje, Omtrent 3 jmD
oud,opheUiDbrbéen onduidelijk gebrand.
merkt.
1 Struin.l wijfje omtrent :! jaren

oud, op het rechter been onduidelijk
gebrulclmerkt.
Verkoopin~ indien Diet gel08t op Zattr·

deg den ~teD. Februari, &alllIt.

A. D. VAN WIJK,
Schutmet'lter

~IUI:TI1JUJf ,

ROIl• .A.L~ ODD, VGOni.....
BKNRY SOLOMON, Sn.
FRED. J. OBJTLIVRB8.j .
PAUL 1>. VlLLIBBS
GODJ'BBY SJOHEL.
J. G. STBYTL'BB·
HABRY BOJJus.
H. )l.ARDBfpfE.
Hon. J. X.lIli=RRDlAN, X.L.A.

.IIBII'H OI:.... CU.DIO. Ul'lUVL
G. E. C. ANDEIiUIO.N, X.D., X.O., LondeD

K.~O.8, BrapIaa4.
'-

JU.BJJUSCB::I' PIDII - .£228,843
IJKODI 'IJTIU8T 1~89Q

roJDSII II ,II : - £2,072,838
G.AMl.s.z.,rJ "~Z.UJ.~ a.v;";,,--ftou.a..Urln YOOI:D .......
Ab.oIute Zek~ az.a.. .........

Geen ~a.
~ngell o..-..n Di"'_beaN 'fWk1arlaf..i'.:.:~ .....IIIw_,...

8~1N BetaliD« villi. ~npa.
AlIëVoOnleeleDbéhoonll_ de I....

~ P~nliju AanlpN,kelijk)aei4.
Onnuddelhj~ Bon... op v~

~ime.~, ._ O.erpve.
DrieJurlijboh ~ bOaW 'In .rani 11196

. de .olpld.e in <lIIDi, 1888. • •
Det:ti!! dagen ~n voor ~ var.

I'TenI." wIIII, aedlU'elilW .. ellt. d. Pol. ftII kraeh'
"lLtl '
l'o:i_D blij.-ea fan kracht _'Ian« er .. "'oeoeSo

O'\'ettulnu.ru. b om eeu l ....rtuJ""" premio
le d.t.Uen, -

lf I.IXIll':F.I1,- :r:•.~:"" "Tl~A!I'lf'" 17.1.,1,."
.1l1 hel lo i~d e ik in oon I>lid ",," " .. "
Je goede ui'we,.j.illl; \"nn HIII:l .\I.~T~·
eURO in mij" .........1. Il.. heL .j'} J'"'''' ," ,I
eD heb 23 j..ren I.. ,,:: "",,,.Ie,, un C lf li (1.\.
!SCHE ASl'fi.\IA.,II IlIIEU;,\JATIEK ."
socbt vel:lichtil'K"'..n '1' .. 1.. beroemde i:"'""'''.
~digen, en p.rul~~,I" 1111,,,, zonder but !,

nnden en bad In mlJu ~\'Ill all~ i:"'!"or 11.

1Il8llllChelijk.bekwaamheid 'l'erIoren, tot d.!
Ik BHEUJlATICURO probeerde en in e<'r"
zijn mij1i .NeuraJgi .., RheulJllltiek en piJn'"
iD hoofd en aangezicht verd ...·ellf'n en h. I
nieuw. i& V'er en·wijd ftrIIpreid dat ..00:
mee.ter Vu ROOT amper hcellemaal I'ef,on ~
trU V'U eli. wonderlijke MediciJn," en ri,'
..u werkelijk bet geval; .lkeeD di. bel
probeerde beV'.. U het. aan.

De heer JACOB 1'U ZUL van VlakfonlRi"
(3 'ltll' v'u SMijD8b~), ill gene1en TO:'

eeD .chijllbur oaceneealijkgenJ un Rh.,,·
lII&tiek «Il licht. liooii, r.ei ! iJ n moe'j.-
Mnr. Vu Zin. au mij, WY er lien erger ~:
val TU le Koon. Ziekte, .. Il00&18 lij hel Doe·!DeIL.n. ..... CL.ia RHEUMATJCCRO
deei de lijdnde jolige maD l'118tig .lap'D en
.....,ijD wri TOOridUl'eDd ~ iend.
hoewel • Im.ra «Il meruien r.eiden da!
&ij m. ~teD dM hij l.ven wo, ~
liJ "---Z.. .., en ~gde van de ~eDe8·
kraebt ft1l de R...uJU TIeL" RU 8:l

PILLBlf.De~'" V.u Da WIra. ftII JW,ddenbUf1,....R- uor _ w&el.
De'" J.. 001lRD, Bnndvle1, :IlideelbuTV, c r

ftIIdWelijk~ Kija...,n J~!< en 1';01IDIIooaft_." .. I..&..1IItrr, ftII ..ondp.Tnoolll.Bwi-"". __ .. s- _ ik !Jl""\ DU

tlDite-b ltIijf ... dmklan mend, J C no.

JONES lUIEUlIATICURO.
a- ...,..~ ~iddel .oor
lw.&; "~ ........... .lidi\, lAnd-~_ ~ ."'Bpijaa,:.,.; b-:.
...... ... 'V~ _ .......;;t;;.... . .. ' .. laiWJdA.

, -:~. ·'~·,:t-_<_,,- '!' .

Olijven Blvier, Ladiamith,
16 Januari, 1899

INhet, Schut VIUl den ondergeteekeode
bevindeu zich boven den bepaalden

tijd.
Een geel bont os, hart kol voordeo

kop, oDg8tnerkt; tulllChen :; eli 6 jaar oud.
Een zwart OS gemerkt linkar oor

zwaluwstaart hUllIeben 5 en 6 jaar oud,
Indien niet geloet V'OOr of op Zaterdag 18
Februari 1899, sullen sij verkocht worden
op gem.ldeD datum bij de Schut kraal
te Robert8on ian 10 UUr 's moegens.

P. J. KIES,
Schutmeester ..

Robert80n,
2ê Januari, 1899. I
JIl' G_LS.I

l
:.; I;E~~ i __

LAAISTE UI.T8£TALlIIBEN, 1895.

150 J.A..AR '" a,oea
'7 lAAa l,9IIf
" J.A..AR10 JA.A.B

... 1,7JO
1'-10 J.A..AR ... UN16 J..lAll.

lJ I.A..AR 1,11iO

9 J.A..AR 1,381

e JAAR 1,1«.
1,101Il.A..U. ... l,OIIe--Negen laanden Crediet.

G. W; KOTZE, Secretaris.
I. W. loenees, JIB. ct Go., Ms..,m.

13 Januari, 1899.

AKers tel{oop.
BIJ NEWLANDS STATIE

GELEVERD.

C. J. VAN DER MERWE,
. - :NEWLANDS.::-. . J
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ZIJn geriefelijk Woonhuis, gelegen nabij de Statie, op da Darling
I\":lli. hecht g-ebollwd en van alle gemakken voorzien met een open Huk. GriqU2stad,< .
l;rulld voor aan, allergeschiktst voor het aanleggen van een handels 27, Januari, 1899.
»wghcid. Grenzende daaraan zijn verscheidene grootte Pakhuisen. ------------------ .....-------

al, ~:"n van ~2 x 41, Een do. SO x 57, Een do. 56 x 120, Een do. 40 x 35 Ezels'. 20 Paarden !r",;, f.:l'Il rio. van Galv. IJzer 24 x 160, ('D Een do. 33 x 54. 2 grootte ,
Stall,'n en 'Wagenhuis. De Gebouwen zijn allen in perfecte reparatie, en
t'I' zIJn twee standhoudende putten water op het eigendom, zijnde
gl,l,gt'Il tegen over den ingang naar de Spoorweg Statie en met de uit-
hr'I'ldln(ivan handel is dit Eigendom uiterst geschikt en aannemelijk
YonI' l'I'Ill' groote handels bezigheid.

I [-'1' wee open Erven gelegen op de Darling Road, annex het
\11'11\11' Guano Pakhuis van de heeren Woodhead & Plant.

,-----
De Ondergeteekenden ontvangen nu hun jasrlijbchen voorraad VaD

Druiven Molens, in twee grootten.
V....,R K OOP ING ' Wijnpom?en laatste ver~eterde.
~ Gomelastieke Pijpen, voor opzw gen en

VAN DEEL DER PLAATS afwerping.
ALSOOK

Hein.ing Draad en Staanders.
Teren de ~te Prijzen voor kontant

~.
lI.!~

Publieke Uitgebreide Verkooping.

nE heer GEORGE WIJNER die zijn uitgebreide bandt'l.ibezighei.! uit
do hand verkocht heeft en op vertrek staat naar " ,t\MIBIU;' lleeft

.jr Ondergeteekenden met instructies begunstigd van op

Donderdag en Vrijdag,.den 16 en 17 laart unstunde,
ALHIER TE

1VIA~l..VI~&lEI-.s:~:~,
PUBLIEK TE VERKOOPEN

de ondervolgende

Vaste Goederen, Huisraad, Levende Have, Losse Goederen
Hooi en Granen. als volgt.

I_,TA STE GOE OEREN.

I II-LEVENIlE HAVE.
~ Eerstoklas gedresseerde Ezels die overbekend zijn
I Extra Paard
~ 11,,1 Wagens
1 CJ)t'n Kar
.~ Stellen Achter en voor Tuigen
1 Water Kar
" Graan en Hooi S~halen
~ IIooi Pressen
El'n g-ruote hoeveelheid Wol Balen en Graan Zakken
\ reu 110 en gebmikte Wol Pressen
Een kwantiteit Hout

IV-lIoo!.
Omtrent 3000 Balen geperste en Losse Haver .

V-G ltA.NEN.
Omtrcn: :211(11) zakken Zaad Koorn bestaande uit Baard, du Toit's, Witte

Els. Een Been en Wol Koorn
J -'All) zakken gewone Koorn

" :,'1110 zakken Zaad Haver, van 150 Ibs ieder
" ;3nllll zak ken Voer Haver, van 150 Ibs. ieder

11",;ok ,'Cr! kwantiteit Rog, Garst, and Barley Wheat.

VI-HUJSUAAD.
H.« geheele assortiment Huisraad bestaande uit Voor-, Het- en

Sl.r.rpkamers Zetten, met alle toebehooren, alles in eersteklasse orde.
I;]a" en Aarde Werk in soorten. Een extra Piano. Keukengereeds-
l'hap, en alles wat tot een wel in gerichte woning vereischt wordt, en te
It'<'1 om te omschrijven, en wat verder zal worden voortgebracht..

\.B.--Tot gerief van Koopers dient verder, dat de Verkooping zal
I" I{InIl. niliet Granen, Hooi, enz., enz., op Donderdag, 16 Maart, ten 10
re, -n het Vastgoed, Huisraad, enz. zal op Vrijdag, 17 Maart, worden
aaoL;t'hoJcn.

, .\lles wordt gewaarborgd van de beste kwaliteit te zijn.

GEO. WIJN.ER.

.1. \V, )[OORnEES, .JR. S: Co., Afslagers.
\"''''[1. Kantoor, Malmesbury,

,;1) .Iauuuri, 1800,

Koloniale Weeskamer en Trust Maatschappij.
PUBLIEKE

HOLLE DRIFT,
Af'deellng Breda..dorp,

ALtiMEDE VAN

Levende Haveen Huisraad.
Ili den lnsolventen Boedel van GERHARDt.:SPETRtTSSWART,op

VRIJDAG, FEBRUARI, 1899,24
I:"~er :..:I';; deel en aandeel in de Vrije Plaats genaamd Holledrift, gele-
g' n n de Afdeeling Bredssdorp, groot in geheel 2263 morgen en 270
'. ' :'~ill:t(' roeden.

lit' L;f'(Jnt!is uitnemend geschikt voor landbouw, en voor het grazen
V lil '\;:"1'1"1 soort vee, en er is een Woonhuis op de plaats, zoowel als een
,l,1 t.i. i!iltengebouwen,

Levende. Have.
.: ();:o, n ell Koeien
~ !'IiII'd('n I;dijk paar)

~I H I :'.·llil! It'n

I ()I" II Kar
! I\,,:! Kar
I w ':C!'l' II
I -.;:.in .luk ken
I 1\ 1" , 1 II' a <:1' Il
~ :-;rJIJIrlilClltne", ill guede orde
.: 1 'a.n TIlIg-en
, \1,;,1 Kool'li

< \1 Ir! I;il r-t

1 Zadel
1 Water Kar
1 Pomp
:3 Wolzakken
~ Ploegen
1 Paar Voortuigen
10 Mudden Haver
1 Geweer
1 Schaap Diptank

10 Graanzakken
1 IJzeren Egge

Huisraad.
B, .;taande litt Tafels, Stoelen, Bedden, Schilderijen, Lampen, Klee-

. ,,,-: Cll ,'l'll aantal kleinere Artikelen.

\'l:kooping plaats te vinden te Holledrift, Afdeeling Bredssdorp,
C:~. :0 H.,ID,

H. R. DU PREEZ, {Gezamelijk
G. W. STEYTLER, Curatoren.

H. R. DU PREEZ, Afslager.
KamersgE'bollwen 4 Kerkplein '. , , J

Kaaps~d, 9 Februari, 1899.

GEO. G.. GIE. AFSLAGER.

DE heer JAN T .. A. LocHNER, de welbekende kenner van Paarden en
Ezels, heeft de Ondergeteekenden gelast, publiek te verkoopen uit

e Vendu Kraal te

l..VIaIlI ... e_b"&1~Y,
-oP-

VRIJDAG .. den lOden F.EBRUARf, 1899.._
85 Prachtige Ezels, 3 en 4 jaar oud.
20 Goed Geteelde Paarden, 2, 3 en 4 jaaar .

Spuy, Immelman & Oo.,
Afslagers.

a- Deze Paarden en Erels zijn door den heer LocJINBB persoon-
lijk met veel zorg uitgezocht uit de voornaamste stoeterijen, zoodat men
't'erzekerd kan zijn, dat slechts eersteklas dieren te verkoop zullen wor-
den aangeboden.

Van der
Vendu-Kantoor, Malmesbury.

Vruchten' Benoodigd.

V RUCHTENKWEEKERS die deze yruchten voor verkoop
behooren.sich te v«lrvoegen bij de

Heeren J. J. HILL aG, Co.,
Jam VerVaardigers, Sir Lowry Road, Kaapstad.

lAán Wijn en Koornboeren.
J

100 Mud Zaad Haver·
15 " Rog
4,() " Koren, goed voor zaad
40 " doormakaar Voer

En wat nog Terder zal aangeboden
worden.

G. W. KOTZB,
8eoretari&

J. W·Moorrees Jnr· cl Co',
Afslal1ers·

Malmesbury t

" Februari~ 1899.

, DE VLA.KTE (WOBCESTEB).

U Jauaari, l899.
._ buiteDgew0ll8 BoucIa~,.·

11< ....... ~t 16 leden ~eDwoordilr.
Door. eu beet J.H.Pieu .... wen[ de ... rpS.

r .. __ a ebed gOOp6Dd. •
Dur &II .oorsitter eeDe "orice .erpderia,

~ 'IlriateD lie eft .ouder ""lof, werd hj1 k-
r aIIoDwd dil .iuDde ouder - b.ehDldipIt,
1100 DUI de ".iee-"oenitter deu at.o.l in,

Jr. __ diaeuaie O'treu::~e tJ.ehuldl·
lit lIJ gehad te .hebben, de "oonister
all IOOdaDic·

: BedaDlóDl lUI ,eao_.
iooor due "erguderiDg werd dr. Beck benoemd

aJ. nrtesenwoor4ipr trail deH wYk iD parte-_ .t.
II .. 'ft»)atrekie meerderheid werd A... J. YaB

Wjl .•OD., pk_ ala afge.-aardicde D&U' de
.... emiDp"Csrpdering. ,
B4 ICbrijtriappant.eD door dea vergadetLD'

019- 1OD4eU: . . .
1 Dat bet coDgT88 bii aiio joogateAf)Ol'Ilel.u; "IIC)III8II, met betre!dring tot t1e, braad-

.. ÓM -t. Al b1jjnm. ,"
2 • 1W waaDeel' eeD parlemeotahd t.egeti Illo

kie .. ' PaD at.emmeD iD 't parlement, ~O hem
km _I .itMUeD.
3 i. D",t W ~ het parlemeot ~8rzoeke

OIR .... prod$&, die hier kan pkweelt: wordelI
tel ~D. clri
, }'.-er ~ d... erpderiDtr un te DpII

dal .. ~tuDn 'l'erpduiDgeo &oIleD
opt .......... orden,.oor Boudaledea.

J: ,.lIeu P. pieaaar Idool met 8'f'bed.
J. H. PIExUI, <

Beaetana.
mIDVUiOO&

OOK DE "VERITY" DUBBEL·VOOR PLOEG.

A PPLIOATIES. voor bcmmp-
n, noemde betrekkingen verge-
zeld van de bij de wet T81'8ÏIcht.
getuigsobriften VaD bekwaamheid,
goedgedrag, vau de laatste 1Chool·
ooJlUJlÏ.l8ieen predikant der pmeen-
te waar app~t .werbaam
was, en van lidmaatschap eener
.ProtestalUlche Kerk, sullen door de
Onc~8l'I~tEl8kelndei1lgewacbt worden
tot op 30 Februari, e.k.

Werkyamheden te beginnen 100
zoo spoecfij[ mogelijk •

sa1aris -£120 per jak' en de
schoolgelden.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kw.itantiee, zull~~ worden..
N.B.-De • applicant

moet sich voorzien van eeD onder-.
wijzera 2de klas spoorweg oerti-
flout om tegen half-prijs te
reisen..

Ds. J. A. PIENUlL
Vooi'I.." com.

Bultfontein,O.V.B. ," »r 'Oo

30 JauUari, 1~~:,/: " .

. ~

R. M. BOSS. &; CO.
STRAND EN ST. GEORGE'S STRATEN:

Kaapsche Gouvernement Spoorwegen.
NAMIDDAG EN AVOND FEEST.

Bhnon •• tacl, Zate:rc'lq, 1.1 F.b~, 1.888.

WATER SPORTS! VUURWERK I MUZI'EK I
's NAMIDDAGS EN '8 AVONDS .

TREINEN.
Treinen zullen Kaapstad, verlaten om 10.35 a.m., ).25, 2.10, 4.0,

5.30, en 6.10 p.m. .' .
Terugreis. Trainen zullen Simonsstaad verluten om 5.0, 6.25,

9.15 (Wijnberg, Rondebosch en Kaapstad alleen) 9.25 en 1~.50 p.m.
Prijzen van Kaapstad, 28., Eersw Klaas Retour. Kinderen, half·

prijs. . ." ., C. B. ELLIOT, .
Kaapstad, 4 Feb., i1899, .~. u-tuUrder.,
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Retourkaartjee tezen de helft der enkele prijs zullen worden ui"OCB III!I". D.....-r... gegeven door de Kaa.psche Gouvernement en Kaapsche Centrale Sp 00
.. ~W ............. wegen. , d d

ADEen Speciale 'frein zal Kaap~tad verlateD: . op en I?orA'en .' erK .A..AF ST 7 Tentoonstellings.dag om 6 a.m., ~tllhoudende. ~JJ alle staties behalve
.Muldersvlei" Klapmuts, Breede Rivier en Goudim ; vertrek van Worces-

K A R'N S, ter 10,4.5 a.m.: zal denzelfden avond, na afloop van het Promenade
Concert, Robertson verlaten. , . .
, Het Muziekcorps van de 2de Kings Royal 1;hfles, zal op de Ten-

Kaf:tlDlJ·'ders, toonstelling spelen, en op het Promenade Concert, 10 den avond te wor-
11 den gegeven. Een Specials Trein zal naar .Ashton vertrekken na afloop

van het Concert. . .
Prijslisten in Engelsch of Hollandseh, en eenige verdere ?lJzonder.

heden kunnen op aanzoek verkregen worden, van den Secretaris,

MATTHEW NIOOL, Secretaris.

"BAKKIES POMPEN.
I

EENIGE AGENTEN:

,GEORGE FINDLAY & I Co.
KAAPSTAD,Grave Straa,t,

:8:- F_ EOKERT79
BeroeD1de Stalen Ploeaten.

LICHT, MET

EEN· PATENT

VOUDlG,
GESLOTEN

STERK,

ZANDGOED-

KOOP, KOKERS

!JUUR-
OP

ZAAM.
WIELEN.

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

Voor

Sproeipompen
VOOR

NetDraAd
Keuken Stoves, Keukengereedschap.

Ledikanten, Matrassen, Trommels, Reiszakken

Y'olle bijzonderheden op Aoplicatie.

JAIIES WILEY&CG
Hebben thans ontvangen hun seizoens

voorraad van

Drui ven Molens, iIl twee grootten, Oven
Deuren en Fornuis Huurden, Omheining-
Staanders C' rail" patroon), Steekdraad.
Gladde Galvanische en Zwart Draad, Hoek-
polen, Opwind Bouteu, Net Draad, 2 voet
tot 7 voet, Kemphekken.

OO~'

Bijzonder ~terke Netdraad voor
Hokken.

olvERBDlt PLEIN, KAAPSTAD . __

AA,NGBZJEN.,:, de boek,en van
i OPGERICHT 1886. gemel4efiinna ~o~ _
~..... claard;:"-(IIeDIO ... ) moeten wordPn, ' hierbQ
iMatriculatie, verzocht, dat i alle nog
Universitei~ School Hooger, oPenstaande,~ullen worden

El ta· ten kant()re v~u . 1

" " emen Ir, . rH Co'
n Muziek Examina; ROOD, P$NBER.I.j.9:Y & .,

$&andaa.rea.--{Jamo .. ) lf)ALKE8BU~Y

IStandaards V, IV, III, II, I en niet later dan: 15 Feb~ari, e.k., na
Klindergarten School T~r .kleine welken datum de ~ogiopene reken-
Klinderen tusscnen 4 en 8 JB4r oud. ingen voor kollektie ván een agent
i Speciale .Klassen in. de Kunst: zullen worden oTerhautm,'gd._ ~

Uetter-schrift, Snelschrift en Dras- R & lXJ'••
Dlakerij. , RYAN, 000; .,
. :Mevr. W. B. PERCIVAL, MALMESBUP.Y.

Principale, ------~, --~--_r-------

IOROT GEVRAAGD ~ ~~mnb~~
v,OOR de 0\ ulo richten Kool-, : be-

i Iurichtu:t\oor jongens uit DB Ond~k.tmd., "f1"08ger ••
LI,_ t H,ofmeyr OpvoediofNI Fonds in zigheld d~de *der den itil
lW C- van Ocmul JIN JAJ(~N, makeD~rband met de Ned. Geref. Ge-- I L-! h~d .sal 'fOOI't.

~
.eente Kaapstad.-Een Huisvader békend dat dei ~g '?'
Huismoeder. gezet worden jin .TWt.I naam.-ADe

orden! aan hen toeveI1l'ou1td ·1UlleD·1 Voor bljzonderh~en wat betreft met stiptheid ~orden iuitgevoerd.-
s~lari8 als anderssins, verVoege men Referentie M&lT,kt~. Johannee-
z~ch tot den Ondetgeteekendo. ---,
. .Aanzoeken te geschieden tot 11 b~!i ad"",: Ba. 311,JJhanneebvg.

~ebruan aanstaande. Telegraflaoh ~ ad,.: Wrier, :Markt,
: De werkzaamheden daaraan "eJ!- JohanDeeburg.: I
bonden zullen (D.V.) een aanvang , DJ 'IBROID~ OLIVII1L
nemen onmiddellijk na de "Baaseh-, --;....,--;t------

~&!~~enoemden moeten Leden ONDERWIJZBRBS 'BElOODlGD
ztjn der Ned. Gereform. Kerk. OM op een plaa~ Onderwijs te

! Salaris £120 per jaar, benevens geven 'vier kinderen in
l4>st en inwoning. Engelsch en. Hollandsch, en aan

i De 'Voorkeur zal gegeven worden één kind in muziek, dElkinderen zijn
~n hen die geene Kinderen hebben reeds geserderd. i
: Salaris £48: per jfM, met wije
: A. J. STEYTLER, inwoning, W1i.88CheneIJz.
i Voorz. der Com, Applicanten ,moetep. leden zijn
~aap8tad, 9 Jsn., 1899. van een Prot.l3sta.ntsCh Kerk, en
~ . moeten in s~t zijn; om kinderen
!,IIOOFDONDERWIJZER. voor te bereidelilidmaltenteworden.
! .Applicatien : snllen ingewacht
I -- worden tot op 25 februari e.k.,

ItlMVRAAGD een Hoofdonder- door .!
~ wijzer (een Afrikaander) ~r _ O.1t{OLL & Co. '
d~ Gouverments Sehool, te Bet I, ,; Agenten.
~.A.R. Vrede, O.V.S

i Selaeis £200 per jaar en vrij" . ...1.. •
.oning. Vereischte Bekwaamheden. V rede, 28 JanulU'i, 1~1f9.
: (1) 2de klasse Onderwip:ers i

~xam. van de Z.A.R. of certificaten
daarmee gelijkstaande.

! (2) Bewijs van lidmaatschap
e~n8r Christelijk Prot, Kerk, en van
gped zedelijk gedrag. Applicaties
zullen ingewacht worden bij den
dndergeteekenden tot op 30 Maart.

i Wcrkzaa.mheden te beginnen .oP
lp April, 1898.

I P. LIEBENBERG
Bethal.

Alle S~rp.us Voorraad tegen buitengewone e~len

Lage Prijzen.
-----

Op
10 percent of 2s. in het £ afslag

alle Nieuwe Goederen, gedurende de
verkooping.

- .....,......WBRD)roJ,LER,
8cJi11-Commissie.

!
I

J. D. JONES&Co.,
I;»Iel..ll1_"ê~a,a,"ê,

en 5 Korte Markt.st.raat.

..'_------
De Groot Zuid-Westelijke Landbou w Ten-

toon steil ing.

ROBERTSON-MONTAGU
. (Open voor de geheele Kolonie)

ZAL GEHOUDEN WOI\DEN 'l'E ROBERTSON, OP

Dinsdag, 21sten: Februari, 1899.

DE GROOTE WESTELIJKE

Vereenigde Tentoonstelling
(Open voor de qeheele Kolonie),

TE WORD~N OEHOUDIN TE

'WIl c:»~C::::E: ei~I:C~;
Op Donderdag, 23 Februari, 1899.

SPECIALE Éxcursie Tre~~bn Zll~len leopen tegen verminderde
Prijzen, waarvan behoorlijk kennis ~eff8Ven zal worden. Vertoe-

ningen zullen gratis terug vervoerd worde,:" per spoor. .
Militaire Muziekbenden zullen aanwesig wezen op de Tentoonstelling

en bij het Concert in den avond; ook zal er eene Vuurwerk Vertooning
wezen.
, Speciale schikkingen zul'en gemaakt word~n voor het verschaffen
van Lunch en Ververschingen op de Tentoonstelhngs Gronden. '

Ten einde een toeloop te vermijden, zullen er Vier 'l'oegangs Poor-
ten naar de Gronden wezen.

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

F. L. LINDENBERG,
Secretaris.

BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK.
KEUZE, FAT30EN ,EN MAKEN ONOVERTROFFtN.

, KOST INRIOHTING.

UDERS die hunne Zonen op de . "
Kost Inrichting wensehen te H. J. r: .nY~MAN,

."-~, ..,,-~ die te Kaa{'stad na de ,
vacantie (D.V.) zal geopend lUll IU l ... deWU~ketels, TIl,

-,...."'.0", in verband met de Ned. (Oper, PluttUsef q.e.VU.~. L~, 'WIl" .x..~~ eSt; C:::::: 0 • Kerk, Kaapstad, gelieven aan- 7, Hano".r IS-traa-t,
'-9 DE te doen bij de nondergeteeken- !

des 1\'3 -keraads) van KAArsT~D.
Februari sanst un ie. H ulpbe- ! ,

jongens waarvan oertifi- Aan Yroc1te"u,.",., uk' ers.van leeraar of magistraat moet IJ Ut IIW
wnl''flpn geleverd zullen te betalen -+- i

£20 per jaar, lkost, inwo- DE Onderg8teek~den maken
en de wasch ingesloten. Voor bekend dat zij bereid zijn

h41!tA~rO'f! sterden £40 per jaar. om bezondigen 'Van rruchten en
moeten de bewijzen leveren andere Produkten te Ontvangen ell

zij leden zijn van de Ned. Ger. die op de plaataelijk~ ltIattten te
der Kaap Kolonie. Geen verkoopen. ,
zal toegelaten (wo~?en zonder Vruchtenkweekers ~ie naar Port

v~n goed zedel~Jk gedrag. Elizabeth hunne V ruo~ten wensch-
UO:>""',H.uj~<.'.u. te geschieden kwar- en te zenden gelieve:q aan one te

Wl'Jl!CU vooruit, schrijven."

C. J. F. TH.ERON, GOUWS &: -n",YT7
Scriba, Consistoriekamer.

~~p ... .au, 23 Januari, 1899.

Varkens- Bezie ons ZOMER VOORRAAD Mannen en Jongens

__ Schrijf om onze Prijslijsten.

10 en 12 DarlingEtraat,
KAAPSTAD.

A ~
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.~

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatse", in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marque~ (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

Tarief loor ReWgm naar Johannesbarg !4 t7L--en !3 t11
" " n "Pretoria ~ li. 6d.;-ea.a "

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

'O'X:l:O_ LXJN
KONINKLIJKE llAlLDIENST

U1lOISTOODOOTlUJ.TSC1UPpl J
IB" __ STI.

DB Vailbnotea "- Maeteobap_{)ij ....
tnkka na Ku.p.w _ .lblgeland

-1ilac1ein. GIll .. ADdenO W 08Il8daK l.eIl
j .. a..... oader~"

voo. DOEI.A..JfD.
~ BOOTmJ ,"OOB .!fGKLAND,

BANKIBB8 : PORT ""-14£1.1:.....,,, .. na de Veetechaolrij's mooie SfooII1
Standard B&nk~ boa&a al 8OU'l'IIAllP¥OB Terlaten !'oor

TELEGJU.AP ADRES: BAlIBUBG. bn Da d. u.nkom.ei 'VlIJ]
L'Woom'bootc.TIES voor de ~betrek- .. Gouws." , BIITOUBUABTnc8uurDGELAliD

king van Onderwijzer ·IderN. ---------+----_ Z. Meenden, worden ui~
niki _ '~ ftD 10 peroentZending School aan de Zuider op _ Dabhelia pS£Mg+pnja.

zuHan door den ondergetee!' ~IBS DUI' HAVENS
ontvangen worden tot den WellioQton eo N.aPniHIII'II ==Dd."V..:.~:un!
~eb~~;t~.kper annum. bieden nu aalll-Iunl~a fil~~:::;:=jct!":::u~k

te beginnen K--. YIIIl a. UDioD Stoomboot
na de Paasoh Vakantie. v *HfjIiJ, "da tv.wa

'.''':'>; """~ , .-'.. <

.A. F. WElCH. M!II!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!~~
iZendeling der N.G. Kerk.

2 Februari, 189?,

Pakken enz. ~rijzen voor allen geschikt.

t(Jl~l(¥td
Lanqemarkt-straat enKerkpJein, Kaapstad.

LET WKL.-Wij hebben slechts één bezigheidspiaats die in Langemarkt-
straat en door tot in Kerk-plein is. Wij zenden geen Travellers
uit om ons te vertegenwoordigen.

_J. D. CARTeWRIGHT & CO.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN,

•
II) ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN. (';

EET-, Ontbijt-, en' Theeservies, Toiletartikelen en alle soorten .Aard ..
werk in groote ken zo.

lIang. en TnfellamjJon, Vlol'rlampcn voorde Voo rkamer, Tafelmessen
en Jant<Uie- art,iJ.;.elcnen allo liuishoud- Bcnoodigclbe Ien.

Verzilverde en Fantasie Goederen, ~c.'lchikt veo« Trouw.,of Verjaar-
dagwprosenten OOQ Specialiteit. Juist ontvangon ..en lading T&D haa
lpeciale Port.

"YICTORlliN \Vl\TER-\VlIrl'E OIL."
o I. 1500 VUup.PRor'::F.

[N PATENTE "FAUONT NOZZLE" EN
UK BEtiTE OLIE L~ DE YAIXT.

Gedurende de maand
Februari.

Prij. ,lOg nimmer 100 laag.

1Ioh.tJ.r.~oa."' •• koop,
. c..alOltu-.

KENNISGEVING.DE ondergetA!ekende wenscht het
publiek bekend te maken dat

hij bereid is pasaagiers te vervoeren
t~en G~is, ~oU\~esdorp,
8pnnghokfontelD en 0 okeip, twee-
maal per week tegen billijke prijzen,
waaromtrent informatie verkregen
kan worden van de agenten te
GareiB. BollWesdorp, Springbokfon.
tein en O'okeip.

H. G. VISSER,
Post Contraeteur.

lome. .lome. Kome.
GEJLD,

BISPllRD DOOR HET KOOPD
VAN

Gebrande Boonen,
B,~,O#/I "' lib. Pokksf

" ARlOS!" Gebrande lom e Boonea.
. TB VERKRUOI.N nu

IJle IrtI4tIlers el UgeUII8 Hudelun,
DU DI &IOOTB IllT SLEG1l'rn,

BIJ

WHITE, RYAN & Co.

TANDHEELKU HOE. '
DE heer 'A. FBLD, Tandheellrundig

Ch.irurriD (onlanga in het Londen
Dental v.at.ituut) heeft pall een bezending
YaIl tkgelijk4 nieu~ TandheeJ..
Jmndip Wdelen ontTaDgen, en i.in de
poeitie s-teld om zijne patienten de 'Voor·
iIeelen YaIl at dl. moderae Terbeteringml
in de tandhtMlJmnde te doen genieten.

CoJl8U1.tatle uren 8 T.m., tot :> n.m,
op Zaterdagen 9 T.m., tot 1 D.m.

PRtienten baiteDaf wooua.chtii. knnneu
hulUUlll -rUitea per brief aankondigen.

De heer A. FI ELO,
Tandheelkundig Ohirurgijn,

Bastt« Ilhambers.
(TEOENOVJDUIJ:T NIEUWE POtrrIUNTOOI

Adderley Straat, Kaapstad.
P.K. Boa 860.

ZUID-AFRIh.AANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIt:NST
De "CASTLE MAIL" M8.!ta na!lplJ

DE Stoomboot.en dezer Lijn vertrek-
" keQ-YaIl Kaapetad naar Londen om

den andere WoeDldag, te 4 uur n.m, naar
Madeira en Plymouth, toe Sint Helena en
A.lcenaion aanleggend. op de bepaalde tU8-
JJChentijdea.
Jn.'-'NOBHAK OALTLB, Kapt JrDnuL
" la-DUNf&GAN CA8TLE • .Kap!..Hu

,
~,

EItra Beota Joef EagIlud Yla Las Palmi!
Voor Vnchi of p-.re TtlrToepe met

lIieh bU de Agenten 'VaD de C~STU;
MAILBOOT KAATSOHAPPlJ, (Bpkt).
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,ie Stoom
aten 'rOOI'
oIIl8i "an

,ELAND
len uitg..-
lJ percent

fAVENS
, "oor d.
de UnioD
lOOton.
l~

tocftDboGe

un"'"ot.. BiI."·

PUB r ILIZABftB.

(V"cM'__ Btncl, .to.'-r. Ge.) Voer, droog (per 100) 0 to
I Febraart litt. Kaf per ba&) '0' 0 a

8nv(Ih'&DDiiIR~kt blijft '_'~_all Zeal8leo. (pet uk) ..... 0 .,
_.r wijfjes ca .. itte .turtY8Clerea. die gautip 4111L.:.---'-.~-. _--.() 16
PrtJ

seD
bebll&lden. Kderkoorn (per zak) 1 8

Wij ~:_ MieJiee p. J. (geel)... 0 2'l
• Ld.. • II. Mieliee(gemelll!d)... 0 21
9 0 0 _ 12 10 0 Ha"er ... 0 16
7 0 0 8 0 0 Boerenmooi (gesift) I 3
5 0 0 6 10 0 Ei.ren p. dozijn 0 1
S 10 0 '10 0 Zont p. uk 0 6
I OOS 0 0 Uien (per uk) 0 Ó
5 lO 0 8 10 0 Aardappelen (gcm.) 0 7

~ ~: : g ~ :eo:::n (~8tn~~ g ~
~ ~~: I to 0 GanIen (per stuk)... 0 3
'10 0 : 1~ g Kalkoenen (per stu) 0 7
li 10 0 3 lO 0
o 15 0 1 II 0
0.0 080
o 1& 0 1 10 0
850 '00
1 ii 0 li li I)
oaa 01li0
0110 060
o 15 0 1 10 0
100 800
100 1150o 1 0 0 5 0
100 270
1 15 0 2 0 0
0176 160
110 lliO

witte en wijf jel

DIU(PEIUI. HOOIUI: " KRIGK, AFSLAOKBS
II ,,'cbr-Te Beri-Dtarlrier. &ideellDg Caled~'

le..eade ha-re, l.:.c goederen, en.
Hi t'cbr-Kraliagcn, ..tdeellDg Caledon. Yaatgoed

levende have, graAn ea huinud
M L KRIGK. AFt!LAGKR

II Fcbr-Te Vaahlraai. nabij Ste.rtlenille, &idee·
IlDg Willowmore, lc-rende rune, boerderijgereed-
ICbap, ens,
VAB DBR SPUY. IlrIK:B:L:MAB"Co. AFSLAGIB

8 Febr-Malmesbury. escla en paartlea
9 Febr-Klapmutetatie, 80 nrkeua en 30 .lacht·

OI8eU
15 l"cbr-Te Boschazefontein, P .... rdenberg, Mal.

mcebury. wiJa· CD ..... ij-laatB, le.ea.lc h.. vo, 10lll!8
goederen, co.

In Febr-Te M.. lje<;funtcin. Voor Ricbccbkaat.eel
afdecliDg M&!mftlbury. Iev e odc haye, boertlcrljlle:
I'CflI.hchap. granen, ens,

lO "'cbr- MalmeslJUry, 36 <,!CiA en 2tl paareIen.
12 t'ébr- Vaalkloor ... fdecliug Malmt.'8bury leTen.

de ha ve, boerderij"'8lOI-'<iBchap. granen. ens, •
lIJ t'ebr-Te &hildp3dvlei. ,lilltrikt KOO1'1'eeII-_

burg, levende ha ..en. boerderijgereedschep en granea
2, Fcbr-Droo!;cvallci • ..tdeuliug Malme8bnry, eea

menigte levende h.... p. boenlerijl(Croodschap. enl
28 t'ccr-l_uwyallei, nabij RiebeekWe8t, afdee-

liDI! M~bnry. levende have en boerdcrijgereed.
achar·

1 Maart-.'ny.'kor. &fdocliog Malmeauory, eene
~'TOOle hoc ..celheul IeTende haTe, Ioese goederen
hui!...ad 6Il graDen. '

I Maut-Drinkvlei. ~istrikt Moorreesburg. Incn·
de have. boerderijeereedschap, granen, en'.

S lhart-Lanl(ekloof. nabi] Bicbeek West, le ..en.
de have, bocrderijgereedlk'l,ap, g"'D~a. cn.

17 Maart-Klein Remh~. sfdeellng Malm_
bury, leTende rune, boerdcrlJg"..rc~hap. huilll&ll.d,
gt-ancn, ens

8 febr-Malmeabury, uit de ..endukraal, gedres-
lIIIel'de punlea en merrl88

16 Febr-Durhanville. 72 bouwerven en IH aor·
gen weiveld en bebouwbaren groDd

S Maart-Lanpberg. nabij Durban.oll ltatic,
!wora boerdcri j;;ereedtchap. w Ijnboerderi jgereed •
8Chap. le ..ende ha ..ë, pncn. wijn, enz.

9 Maart-Welgegund. S:oebcrg. nabij Kalabu-
kraal otz.tic. levende haTe. bocrrlcrijgerecdlChap

JO FRASER, AFSLAGER.
15 Febr-Te Harriamith, OVs, li plaatseD gclegcn

ID het <tiatrikt V rede
JJ THERON. A.FSLAGER

2 Maart-Onder Branchallci. nabij WOI'CeIIter,
-.utaoed. le-.eade ha ..e, eu

8 )[.aart- WOl'CCI&er, 'fUtgOed en Itruiaorogels
PAUL D. CLUVIB A.lSLAGBB

7 Febr-8te1ltmboach, een MDt&l huÏ!mp.nbe1cn,
keDkcn&~ COl

15 febr-KaDaiLa, diltrikt Stelleuboech, ..utgoed
fte, k.,)der· CD bocderij~p, graoea, eu.

G G GlE, A.lI'SLAGER
1~ rebr-Te Papknil, diJtrikt HaT, ..ee, boerderij·

gereed8Chap, 611.
:U Febr-Te Kalldonteln,afdeeliDg Hay. de plaatl

K~'~fonteia, lc ..ellCle haft,6IlI
I , ~aart-Crik .. utad, de plaats K.&lkf01lteiD eD

er ..cn liS .... 16:1
A.. B. DIe VILLIERS A: 00, A.lI'SLAGERS. --

7 Febr-Paarl, huisraad. enl C

9 F"br-Paarl, dame&- en hecrenldooderen. lill'
aan. en lakengoederen. erus

10 Febr-Purl. 80 ..ette varkerus
13 Febr-Te Purl, twee enen, een bebouwd eD

een onbebouwd erf
10 Febr-Paarl, een groot IIAI1tal dokten 11l8tra-

menten. hnisraad, lOMe jZUCdcren, enl
Il Febr-8lot -.an eie Paarl. oageveer eeR half

unr - ..&11 de Paul. de buur .... n de pi ....... oor 8, •
of fi )&reD, leycniJe ha ..e, I~ goedereD. ..aát.wcrk,
grun, buisraad enz

P J RETIEF, AFSLAGER .
10 Febr-T. KUpTlei, distrikt piket beril. groot-

eD klein'f88. gr&D8II, boerderijgennbcháp, huar8ll!i,
eDI

J. W. HOOBB1UI:8 JL A: Co.. !J'SLAGBB8 •
10 Febr-Te WalerllChtldpadkuii. ,nabij ~lIDg,

levende ha ..e, l.:.c goeden!n. grun 8DZ.
l' en lr.-MalmOlbary. vBSte ll'OO'iereo, huisraad.

le ..ende haTO, I~ goederen, hool. graDen. eDI
19 Febr-Te Ecl18ges1nd. distrikt Halmesbnl'1 •

eeD groot untal leTeDde baTe, ~ goederen eD
huisraad.
18 Febr-Te lloddclpoet, afdeeling lrIalmcabmy.

boerdmjgercedachap. le..ende ba .. .., graneD. ens
20 Febr-T .. oobakeD. &ideeling Malmesbury, !e-

..ende h....e. boordcrljgereedacbap. pnen
J' Febr-Te K1e1pt, diatrikt MalmeIbur;r, InllD'

de ba...., en w-. goederen \
2!! Febr-RozeabnJg. afdeeliDg Malmesbary, ..ut-

;oed, """. boerderijgereocbchap, granen. eDa.
1& Maart-Morgoll"acht, diatrikt MalmOlbary,

le-.ead~ ha ..e, boerderij~!!Chap. granen. eIIL
Il rebr-Egbertavlel. lIt.ieeliag Halme8bur;r,

le-rende ha-re, bOereugereeIsebaP. granen. eua, -
S3 'ebr-KaDODberg. afdeeling Kalmsbur1, Je.

....,nete ha ..e. boerderIjaerecdllcbap, grauen, 811. .
I )laart-Uilenbaal, afdeeliag III1lm88bnl'1. le·

....,nde ha..." graan, bomicrljgereedschap, 8111
8 llaart-8prilll(fOlltAl!D. Saldanhabaai, afdeeling

lIalmeobary. YutpJ, lenlllde ha ..e, boenier.jge-
rced.. hap, gTIIIMlll, 81lI -

10 Jlaart-lilamre, leYeDde hue, boerderIjg1lo
~peD. grIIIMID. aal ..

J :rB:B:D PBNTZ " CO., A:rSLAGl!illS.
7 Fcbr-Wellington, hnilrUd. ~ap, 81lI

p J P JrlA.B.AIS.A.FSLAGER.
10 Febr-TIllba,lb. hailrUd. enla Febr. 1809. 15 Fcbr-Aau WltaIIlher&, Tlllllqb,loYeDde haYe

temelell, per &ak, 100 bl ó8 od tot {Nadi )OJOe goederen, P.DI
Cant. per zak 163 Iba 12s od tot 1 eD I Haart-llalfmauhot ... RiTieren, le-.encle
Us Od; ~uiurboonen.1. ~r ;Ir, 203 lbe, 3ót od bave. KraaD. draukeD, kelderp.:edlchap, krulde·
,~ .0. od; BooneD, JLIIIrer 203, OSod tot 0. aienwaren. ODJ
Od; ({af (Koloni .... ) per bul.300 Iba. SI od JOHN TALJAABD, AFSLAGER
10. od; Kaf (Koloniaal) inferieur, u od tot 15 Febr-Driefooteio, afdeellDg Dredudorp, Je..
6~ od; Kaf (0. V .8. ) Ga od tot 9, od i V I)8r ftDtle have, boerderIj~hap, graan, 6IlI
per lOO I~ ÓII (j.) to\ e. 6d i Ka1ferkOOl1l. per U Fobr-PrluakrM1. afJeeliag Broludorp, Hl..eD·
_, 2~. od tot '171 od ; BoereDmeeJ. onguift de ha.e. grv.a, booTderij~hap. bnierUd, eDl
11~ od lo' 26a 00 j l'oerenlDeel, gelift nl od I·:; Febr-Bredaedorp, Taatgoed eD hlrlsraad
,,,, 301 Od i Meel, 165 6d ten 1716d; Ge1e J. 8. \lAR.t.l8" 00, A.lSLAG:lRS.
KielieI per all. 231 Gd toi Us ad; Gemore 8 Febr-Paarl, een b;lbluwd ell beplant erf UIl
KM_ pel' all, 23s od toi 24\ od j Wl'te de Benptrut
MieDeI, per "i 12,. od toi 24- od ; Witte 13 Febr-Noord .. Paarl, ..utgoed, paardeD. kar-
Mieliemeel, ~ bl, 21b od tot 261 od; Gele ren. tUI
HieH.oeel, lIOS 0., 23. od toi 2St od j Ba...... U Febr-Klapmatlltatle, eaelI eD purdeD
or __ i. Mlr 160 1'" 12t OJ toi Us. od J. J. HOll'lIJ:YR Jl ZOON. AFSLAGIB8.___..., per, -.. j 7 Febr-Slhermijn. n.ablj Kalkbui. _0, kOeIe1l
0., per uk, 111On., 611od toi 9. od ; Aard· paalden. esel .. ~rderlj~p, hai_~. eDI.
aPPeIeD perak, 1631ba, lO. od toU3I Gi; Tabalr U Febr-Sabil DarbaDTiI'e, een ,rootatuJr.grood
..... 0. ad ten ol ~ ; Tabalr per lb\(W.. op de Duinen, beboawd
..... rl 1d toi 0. Id: Koorn. \r .... toa CARIL J VA..... ZYL. AFSLAGER.
r..,ll ,,'!'.~~ :,.od ~, ')~.~=),' la Fcbr-Oenlar ..on, de hunr Tan' plaatsen

.... ..,. " ) P. J. BOSJrlA.N " ZOON. AFSLAGER.
0. IOd ~ 11 od j &*:k.per .doatJD, 11 Bd ten 10 Febr-lAng"erwacilt• oabij KuU.r;'Iq, kar·
h N; Eenden, per~ III Dd toi a. 6d i reD, hlliar-' 811 a-nterIjpNedecbap
Boenden per nu. II od tos II 9d ; K"",,*-, lG Febr-Som-' Welt Strand, 341groote er ..en
1* I&U, Ótl6d ten 100Od; !.~.uD8pek.per lb. "".UBB VAN BYK " CO.. AF8LAlIIB8.
/11 tcl tot 0. 104 i. r.oa. peru-~a. 9d w ,,~, 1& r,,~Klapma~ paardeu. uel." -I
~tiIIIIll* lb,1cl kit _ ~ ....,.-.lIOkk.en" ~ ~~'!N.~;i~. "~0.1 "'lJ~ B v .L 8LUITBll, AFSLAGn• "" lll'ebr-lIMnI. 0aIIIber&, tal .,....'" ,..,te.041 0.., DIit~ ol .... 111 .ft, ~ ni ~ .......tt, ........... ~ .... trll Mt -.-: , .

_I

/

l'ebrurJ. ta...... ,

'..,uea I) 0 Il - 0 H .•

PWea "'1' 0'" - 0 Jo •PwnIkea... .: • 0 ••0 -.011 I1[-.--... ·1 • ,'I - 0 0 0'lP _ _ J 1 il - 0 I 8
,........ _. 0 0 !I - 0 1- 1
............ _ _ 0 • '. - 0 • I
DNI_ _ _ 0 1 'S - 0 1 10
.....u-... 0 0 Jt- 0 01°1
__ ... 014.-0189
O. 0.0-0.1
s--. 012-000
... 0 1 9t - 0 I I
Ba___ 0 • • - 0 I 0

IrUVWllIIAU'I.
• lI'ehraui, lilt.

• .. cl.
o· I 0
•• 7o ••
o 1110
o li 1
o 1 4io 1 9
OOIt
o 0 0
017 a
o 110
o 0 0o • I
o 5 •

OOS
o 011
o 0 11
o 1 2
o 0 I
o 0 1o 0 1')
OOIt -o I $
o 10 Io 1 4o , •
o II 0
o II 0

.. Itte I'Ilpertear prIma. ..
" prima

sente W1\&e
t".. ..
Darde" •••
WljfjIIe .. perleu ...

.. aoedtmp'WOO1l.. ~ .
" lI.rde .

"JOCb (fancy)... -
I...,. aoed loot Illper Ja...a

It IIlIdde1m
" "kon._

~...,. 11l1vIeur kon •••
" ..lol ... •..

VaJe. a-I "'"111por !ana
" "modlwa
" "kcIrt •••
n lllferieur .... ..lol... ... '"

lpedaIIII{Jo1lge .,.Ia) ...
" _leD hard
" cbic:kl

IIMn wit ...
.. gek1eard ...
.. doGker
" BB ...
A:I tra anperleure

pril ....
\'III.L&l'I.-O .. "" l,n"cl.eDrche hool. Iled,tecrd SS

Il. ber.~chl: "Sch""pvelleD alj;emeen j.l per lb ge.
~t_o. 1"'"" nl""" il hier t,IQ volk gerliscon.
tee,d ea de prij£cn 'IlO dus plaal.lelijk niet ..er-
an1leid.

Wij ao~;-

U faDe,'1

Per lb.
I. d. I. d.

Mer1IlOl, la bdlA, on~rt~rd 0 fi - 0 0
n..:IIOfCJl ... ... ... 0 %1 - 0 0
Kaapeche per .I,nl '" I li - 1 "

" lammer en bcachadlgde 0 S - 0 4
Bol ",lIeD. gam-teenJ... ... 0 I~. - 0 ICi

~ ~hadiJ{d ... OH-OO
AnI!1)1'U ~... 0 4~ - 0 0
Aqunucllen,JZnCh"n:n 0 s. - 0 8i

" Uatcha<!ll.-d 0 I. - 0 t
Baid811 droge () fit - 0 6t

droog g82IOal.en 0 6\ - 0 61
" D8lt~ 0 8, - 0 St
" drIJog bcachadigd 0 3t - 0 4t

I!l'rl1ll{bok TOlleD...... 0 7 - 0 8
o_nhoorns. ieder 0 li - 0 ~

WOl.. _ Onze Londenscue kabel. !1cdatcerd Z8
Jao .. bericht: ··Voor l ..::stc l't'twol ie er minder 1'ra&0"

id per II>gedaald." Ooze Londenscbe kabel ~t::
tecrd :! deser. bericht: •.DJ wol ..erk<q,ingcn .loten
mel miD<m 'fTBIllCover het algelllooa voor .etwol."
D.I kahcloieu,.. had!:CCa uitwerking ~(}('genoemd
op de piaataltijke markt. en er is nolCgoede n-aag
..oor alle soorten lange vetwol. legen pnjsen ten
..oll« ~lijkst ... nde met elie <I.r ..orige _ko Ver·
•enerdene belangrijke lot..,n I.... IC" QVS Tet wol lijn
rle"" week verkocht lc;un .~td ~. 8fcl. al naar
I""(lte, kWalitrlt en coadine, op de l'la.atl!eliJke
III&I kt beden werdeD 113i balen aallPlJotIen 811 :.131
verk, cht, De oompet.it ie .. as doorgiIUUI. goed en de
prijzeo wanon 0l' denaelfden ..oet met die <Ier
"Orllle week. Z... ba.len luperleure l&IIge gnu.eld
vetwol wclClca Terkocht tt-gen 6id; 1t balen sape-
rieure lichte Karoo ..et .. ol tegea eJd; 16 baleo
lange QV:! ...,Iwol 5,\1;eD II baleD middelmatige
tegen ,,·i; • balen lichte Somenet -.etwol .. erdeD
..an de haDd ~, tepa Id, aa 'fencbeldeDe lotten
OVS lan~ ..etwol wcedcu inphondCII telllD ~ lot
t ~dper lh.

Wii DO&eeren:-
Per lb.

Ld L II.
ICatra I'!. IJ l1l8IIJl. gr.... eid ..ette 0 6* - 0 7
80ed tot ...ver tt tt 0 6' - 8 8
Kon "'" IBiddelm.1I1"'""1d ..ette 0 •• - 0 lit
Jnn. 111por 1:1 1DIIII1l. karoo 'fe\te fit - 0 il
Iloed tot" '\ tt 0 6* - 0 6t
!lon tot mldctelm. tt 0 41 - 0 6t
tlwaruJoohte -.otte... 0 ai - 0 4t
Ia_ lID gekleurd ....,\te 0 St - 0 St
.ltnI ti.UileDba ... _ .. wiUe 1 't - 1 St
l!e"Orieure .. 1 1 1 I
Goed •. " 10 lot
I1echte lID met O1lknrld tt 0 Il 0 lJ t
Op bM land p-.-:beD droog 0 al 0 9

" lleeM 01 osta._ eD gekleurde~ 0' 0 ai
lwarte ru_ p....:heD 0 .t 0 II
Wlue~p_bcn... 07t 0 I
Wltten_.. 0 II 0 li

J:joYeQlltUll<ie notoerla~ Toor wel mj f&1l IUd;
I&..dwol t<l tot ld. lager.

BoKHAAR. _ Oaze Londen8Che kabel. heden ODt·
..angeo, berie-ht: "lIokha&mlAl'kt ferm, m..... wei·
nige •• ken woreleD gedaan'" Pl8II1-elijk wordt er
niet. ptaaa ua:dit artikel. Een of mwr !wo"er~
bieden lagere prijlt:D aan Toor wiaterhaar, maar
..erko<'pe1' weigeren l.el!en minder ,'aa de hand te
Letten. Op de plaat8ehjke m.. rkt werdeu Dio,.jag
64 \>alen 8&DgelJotlen en 38 balco verkocht. Com·
petitie ...... wak eD de prij""n C!tDgatadill. maar
"fer het algemeen is cr !leen ..cran1leriag ia de prij.
zeD te fer_!<ien. Knip klei oe lott.en zomerhaar
wc,den a&nll"bocI.en eD teru!(l(etrokken t..gen latd
tot 16<1, en 6 \>alen korle ....iaterlammerhaar tegeD
121. Oemcol:de OVS lott n werden Ter kocht tegen
lltt! kit Jlijd. en een " r palen zaadachtig ge.
mengd haar l,,!!",n J(,d. EeDi;e baleD kort ... inter·
haar 'lJfrdea f&JI dil band geaet t8iCD lld lot 11td
per lb.

W"J~:-
L II.

!loper tot ~X tra anper Kidl 0 11 -
!ron 811 P""'Dgd tt 0 18 -
Saper !anK8 aomer eente 0 16t -
a-t. OrdiUaIre, 0 I~ -
Kane tt q U -
T-..-Ien ct 9 -
LoIlUD 0 6._
Muper laD,! blaaw ~~t. (0.V.M.) 0 U, '-
Lang blaaw onresort. ... ... 0 la -
knne blau,", pkamde OD((CL 0 lO -
Winter It id. ... "' ... 0 13. -
Saper WlDler 0 ut -
~,11 l),d'Dalre Wiatcr 0 11

KIMBERLEY.

Ja/nu LallJ.'PCI " Co.

De Y01g8n_ ~ PrijHD det week,
£ L 4.o 1 ló 6

o 012 IS
o 0 8 9
o 017--*'··
o 1 10 6
o 023 6
o 02'.1 0
o 020 0
6 I 10 0
9 0 2 6
o 0 7 0
o 0 is 6
6 0 18 0
6 0 2 6
6 0 s 6
6 0 4 0
o 0 12 6

VERJ(OOPINGEN

i....•Weateliji: ... 1186S
lrIiddelJaDds. 1867
OOItdijk ... 2697

L d.
Oft
o lIG
o Hl'o 16
o 15
011
o "6
o 16t
o li
011
o lIt
o 12
o lil

Beg~ie !)(JIl Wow. (1) l'olldoiD.1IIl, (2) lW-
P-ila~, eA (3) al~fIe t.uJu-jalirlijbcM
~1Wuta4.
; V OOI' POD- Bobbea- a '-.dolaDd. eilaaCL _ ....

ProoIamatie, het in1. : JD-.
OftIe hreOgeD der 2f Dec. 24 Dec. 2 Pellr.~ S:-o!:i 1898. 1898.. lIm.Tii~~~l .-. de YOUooi- 18 JIII1. _. lJ.11111. 17 Ilrt.
ins der PrO-riIiO- 1899. 18911. 1......lMiele ljj.ten Oil••

opplakken YID J.ijIten,
~.

a.)~ Y:!l22 Fob. 10Feb. 2t..bL
b.) bdieullll .. a D 1899. 1899. lm.

~jectiea, twee
Y!lKen J--....--

KERK EN, sCHOOL.

BEROEP AANGENOMEN.

DoIlDJl£CHT, 6 FEDIl.-(Speciaal).-De JJ1ijde
~ werd ptereD "rDOmen dat da. :M:aiaia
YID MolteDO, het beroep DIIIIl' Dordrecht lieeft
aangenomen. Aauataaode Zoodat, al8 ~r
alhier nachtmaal ge.wd &al wordeD, &al da.
Alheit, YID Cerea, alhier w_n.
De droogte duort Dog voort.

GeVfll8ld:-Een aaiatente te Toriiontein,
oabij JobanIleeburg, aalaria .£120; twee oDller·
wjjHl'8 YOOI' buiteucholen iD ],?o&cheb1lrooJ:l,
Z.-A.R., Idaria £11)0: eeu -.eDte.te z.tron
O.V Jl., aJariII £120; roodpande oDdenfij&lln'
TOOI' de wjjken Onder.catedoDri-rier en Onder-
Vei- en VuJririer, O.V.8., salaris .£120 eu de
lIChoolgelden.

t
ril

1 J• •10875409 J
SH ltIII-----_

Totaal Hm 1168 .. 46D3 'In ...
18'7 1H" 12891818 IlfP S7OI_
1<WerIaal---: Weáelijk. 1895 ail· ...

nil ~ mlddeJlandlCh, 1896, nil 1816, 1lli. ~
189$, uil; 1896, ail; noordelijk. 1815 :nl' 1_
ail ; totaal, 1115, ail; IIM, D!l. ' ,
tDe. eijfen IIlja de·totaleo TII1l deboekinaa

'fall! de 'teJ'IChffiemde Itationa, sonder ~
iUIIICheD de..... .. worden ftI'IIDdeId allllIIlU
~ PlaatI beeft. Zij"jD 0Ddenr0rPea_
~ bij Y8IIdeeliq an de qpIInRpt ..."'* het KOlOaiaIe .. yreemde pIIi_me_
.. ....... appijea.

BOBDPVAABTBDIC;UITD.
KAAPSTAD.

ALLBRLBJ:.
De Cradooksohct schooIzaak.



,
E WO CEST

U ESVOLLB VE ADEBING.

RAPPORT
KITé OP.

EW

6. H

7. C. 'lila, ...
8. Bra ri ier,
!I. Strijd rt,

T 1
Voor dell beer A. C. A. va

10. Steï
11. B rg

iT.taal

:.10
14
:!
12
i:Z

RooJ:
15
2

41

.£100

iO

[ hrijf toch
papi r.-RED.]

Boeken en Tij d To !6

Voor dell b
12. Zuorb 11[,

J. J. Oostsee :
1

Uitg braclite mm n', , PE 0 GOOD BOPE T
ANNUAL, 18tl8-':I~.

Totaal
Voor den h r J. J. C tsee :

jl. Rb nostorberg ...
~J. Wil Bar rarivi r, No. 1...

2 ...

1114

24
20
14
211

T taal 84



-JbnllllAU. 6Pu:a.-(""'.-B" t!irIaOOr

iD de n.y tiIOOJ'dIaak w..-.l b~ea ~~t~~~~eii~&!~~~~~~i~~~~;~~~~~~~~~~~;ïlyoor ,I." ol &, toen do vól pfait __ .• :l~""=:lt:::f.[_"lê..
ni~ ,,'·>( 0 .. "'tI. Pieter Jac .boa Loatba!u'4 .. i:
'1\ ..... ue bered"u , ....litie 09er d.u rimd Il..... bJ
U.!I.I"lberg Ylla I:.i .....w. iieide d. bMoIlll~' Aa~lMii!'lI __ ';;
cl.. , Uilbert, Uil vIIi: "IAClien ik niet, Iru-Ili ~~1~;;~~1~ji~~~'f~=:1ri~(llIeen.ade de politi ..) _jj eeoig ieta doea?" Ik """:'!'..!'~""
lI.f ho~ c- Ilh''''''Ord, .... r mijD broeder. en.
er bij aiond a-i..,..,: "Zij kUlinea .. op alPlDKlle1
Demen". Dltn,," LombUrd, broeder \'UI
ftIIlO"lO<lU Io"O'uigll, beY~i~d. yoorpande
$Wp~ lilJber$had "erd~, ... d: "W ..
niei "egenl <foanr, iOeIa bo braDd." Uil....daG lOa
.. ua moeder Die' vermoord IUn. liet ia aa
ijjd da. ik bet!aa' bIUY.". Anae Valen$jjD,
eea 4i.Dltbock. "&0 de eyededeae, ".rldaardll
oader oJldete. ,la vollri: Ik rial naar de beer
YID moa m___ op da •.-oud \'UI cleo
moord. O .. rlodeae la' op baar bed _t baar
oacbtpwaad aan ea lu DU een boek. Ik ''I'00I
baar of ik d. I... p mocht biaaepbreapD, di.
niel U, d. bmer.... Oyerleden. &ei4e: "Gil·
ben boeft de lamp. HU ~Di a1apeo telaIIIea Qlet
JobD en bti wilde hIt Dlet bruIIea·~. "Ik a.jde:
"Bjj .. 1 het ,tellil breo!(en". Ik I(inll' .... de
kamor der orerledene. De,lalell Jamp ID"" de
"reflector" Iiond te branden op de wuchtafel.
D. denr "ID d. bmer ...... opeo toen ik w'll'
JinIJ' De o"erledane deed Dooit d. d.ur dicbt
JD dea Dacht. III: wjjdde leen apeaiaJe aandacht
IIIUI de bliodi.rp Yin he' v... ter. Nada' ik
miln werk io d. keaken TOlbraokt Md,PIik
naar bed. N. eea "ille hoorde ik oea prua
geJiik eell alar, wrna hoorde ik iete nlJea en
toea e.D. wontelÏDll. Ik boorde ov,dod_
uitroepen: "Baby, B,." Babl'" Baby .. d.
bijoaam nQ deo beAcbuldlgde, Gllberi. Ik 'Prollfl
toeu op, kwam in de. png nit mtin kamer eD
vond besebuldigde daar, nabjj he~ boodeDrU.
Tegen het aanbreken"," deo dag kwamen be·
.cbold;,de en Looil Bay DI&r bet buis YID
de overledene, .hraar ik wae Gilberl'aprak
teien mii eo seide, d.t ik uu moest komen ca
bij ben gaan woneo. Ik leide: "RHn, er lijn
DOg .ndereo bil wien ik kan gaan wODen". Lawr
toen ik ea Gilbert alleen waren seide hij, dat ik
het 0 iet moeat "ertellen dat b jj lijn m04ider
,.ermoord bad. Ik bea poaitief •• ker biernn.
Jobo eo Louis waren Ol.t tegenwoordig. D.
verricbtiosren bij de lijluchoowin, werden iOle·
leTerd. De bellCbnldiade Gilbert seide: Ik beo
23 jaren oud. beb !leeD ~taan, .0 beD niet
scboldig". Jobo Henry B., .. ide dat bij 36
jareo oud was Ol.)po bestaao bad. Bij leyerde
eeo. gMCbre960 yerklarinlf io, ....0 de pbeele
saak van den tijd toen bi:i io de woaing ... n de
oyerledene kwuu dieo .vond, en I.ide dat bii
niet I!Cbnldig wu.

.DE BUILENPEST.

TELEGRAMMEN
GETUIGBNl8 T.tGHN GILBERT JUY.

OVERZEEBCB.
De kOning van Belg1e eD de heel'

Rhoclea.

AUSTRALISCHE FEDERATIE.

Lo.DU, 3 P'OL - (&,.Ier). - De beer
RbOO.. al boelen te .. ~t!ll had lIeclea eeu
onderhoud _t !roain, LeopotQ.

Sir William BarOOan YVtreItt IDOrpil naar
de Ri"iera.
Algemeoa. teYr.d .. bei4 ;rordt aitplnakt,

door goboel Groot Brilt.nj. ,ea Auinllie oYer
h.t .ueoea \'UI de ADlUaH.cbe federatie OCJD.
ferenlie.

SIR WILLIAl( BAROOURT.
BET GEVEN VAN COMPENSATIE.

LONDIN, " FIB". - (~.) - Me. be-
ecbouwt be, ".rt .. k YIU1 sir William Barcoan
naar de Ri riera ala l&Dduideude lijtle OIl"iJliJ·
beid om aijne partij iD moeilijkbeid te breageo.
eo aijao rwiJlifb.id bet leid.nchap aan te
n.mea. lullende de leider Ku.adag geko.lOn
worden.

Een Reatentelegram ait PRio _ldt dat d.
Tsuog-li-Yamon toesutemd beeft de b.ud ••
h ....en N aoningfo, op de Yalciaag npom te lteJJeo
en ook t~t.emd beef, 3.000 doll.,. compen-
.. tie te betc.leo .1Ul de bekekkiopa 9ao den
..ermoordea aeudelÏDf, deo beor Flewing.

Er waru ,eene nieu w. " ..... lIen ....n de
builenpest te Port Louit, ,der' den vjjf-ao-
twiotig.teo JaDoan.

Hevig K'eveoht op de P1l1ppijnen.
LOSDES, [> FEIIR.-(ReuUr.)-Een geyecbt

op eeo buitenpoet vond ptero-youd te Manila
pluta tengevolge van een un91il der Philippjj·
nen, ie.,olrd door 14 oren lW .... ,.ecbteo. De
Amerik.nen yeroyordeo t'l'ee p,oaitioa en won·
nen beel w.t> ..eld. Bao ..ertiea:"'1l 20 gedood
ed 125 !lekwebi. Bet ..erli .. der PbilippiJnea
waa .wnr. De oorlogeecbepen der Veree0ig4e
st.&ten, die io dea baai • aren, yuarden hommen
op den vijand eo bel ge.,ecbt dourde met ta.-
.. henpeesen deo I1Iheela Zoadag voort.

Eeo W ... hiogtoo telegram zegi dal bet "001'-
uibicbt op blI' .....rkrjjg.n 'I'lUl d. ooodige meer-
dorbeid in deo aenut ten gunste vaa de be-
kracbtiring "aD bet Yt'flde8Yordrer, g.riag it.

GELUKWENSCHING.
--'---

LoSDEW. ii FI!:IlR. - (Reuter). - De beilr
Ch.mberlain boeft de gelnkw.oechen ..an de
riillaregeerillg &aD AD.tralie If_ind met bet
SOCOO!l VIla de fede .. t.ie coaf"renbe.

STRAFZITTINU.
KnlIIEkLEY.6 FEok.-(&uI .... ) - D. straf-

zitting begoo bedeo morg.o ..oor rechler
Hopl~y. Eeo jurlilid werd met 40.. beboet
w'gens af.ezigb ..id. D. 'l'oJgt'n4e .. ken
werdeo bebandeld: JohaaneII Muller, 80n
boer. hel!CboldigC ooder de crimiDeele verbete-
riog.wet, ~meenscbap te bebben gebai met
een bl.ok llIe;'je onder Hj .... , in bet distrikt
lJ.y, werd beboet met £33 of zee mauden. De
beecbuldigd. wal t_maal 100 oud .1, het
meuje. Ch.rlN Pltippa kreeg "oor venchiJlend.
iobrakeo bier ter pluMe, "ijf jaar. Geol"lfl!
Lox;too, eeD oudachtige Europe,"", kreeg \"oor
be. a!loranden vao zijno 'fTOOW met eeD _ J5
manden. De 'Verd'tlre z wen waren beaehuJU..
iiDgén 'fIln 4iebt.l, lIebji van vee of !fOld.,..
uit wiokels, tegen kleurliogen. V.onLSlen \'UI
eeo tot drie jareo we ... " op h.n toe(.p .. t.

Voor bew~~ f11ensten.
LO"DF.S, lj FEBR. - (~utcr). - K.piieio

Rohe" While, die betro ken wu iD deo
. Jameson !loiptocbt, i! uit et leJer getreden op
peo.ioeo.

ALLES RUSTIG,
'L<ll'lln:!'i'. 6 FEBR. - (/UuUr)-Een telegram

no Maoila, gedateerd Muodag, meldt dat
aldaar geene ..,rdere "ii.odeliikheden warao op
op giaterJnaviioJ. eo dat de Philirpjjoen Keen
['ogiug gedaan bebben om boo "rIoren arond

_te her.woeo. Dil Philippjjnen ,nn de stad
ManiI" sun un gev.>eleo dat buoo. on.fbanke·
lijkheid eeo nekslag la toegebracbt. Eeo ol1icieel
Ielegram te Waebiogton ootvangen .... n Mloila,
• egt d.t .IIM goo.tig 15 voor de Amerikaanscbe
~Ipen.o.

NATAL.
Nieuws uit Durban.

KAAPKOLONIE. DURBAS, ti F!IlIl. - (lkuter.) - N, eell
Iaoge rei. yan Buenos-AYreI kw.m gistenII-
middag de yeeboot Ti.,~rto" hier bionen. Hilt
scbip.lhetwelk 17() ossen, 1,250 IIChapen fD 2.700
ton mieliea ureollt. verliet Monte.,ideo op 8
JanoAri en ltoomde IOOr Jaa,WLm-. Zij deed
ook Kaapstad aan om steenkoleo eo w.ter iD te
nemeo. Bet .cbip kwam ecbter behouden 0ger
do Dar, doch toen zii omtrent een derde ....n bet
Blnlf·waal had .fl1elegd, n.kte Ijj .. u den
grood. De sleepboot Ric/aa,.,l Kjltf/.
dit! het achip oyer de Bar
bet duurde &eo paar ureo, voor zli _1D.t "lIbulp
'VaO bet getli weder Terder kon. Kort daarop,
in bet draaieo om v.n be' Bloff·kaDaaI naar de
we!'f te komen, raakte de Tit/molt weer aan
den ,,"ond, maar toen bet getij nng meer
!tere.en was. kwam au weder. met toebulp yan
d. Rj.luJrtI. Kiltg. 101, en werd lo.d.r \'1!rdere
oogelokkeo lup cl.. werf gebncbt, w.. r lij
Ib.n8 ligt mat eeD hellin, naar de baai. M.ll
zegt dd, hoewel laog. de rei8 .~den eene voor·
lpoedige wu, daar .Iecbte 08D1l1e beesten, Yer·
loren "aren. De Tj"e,.toll bracht ook 14 .,...
liedeo. die door rie immigratie MambIe belet
werden -te la oden, totd.t bii zicb Yel'iewiMen
kon of zij onder de bepalingeo der immillTl~e
wet vieltm. De Tjre,.u,1I I'J n, "oM diep JD
het acbterdeel. Di' i. de gro·.... te di'pte 'oor
OleoIchip dat de bar i•• ver,ekomllo.

Tb" ('mla.j. die "edeo morgpn ~.nkwllm,
bracht 484 hidillChe immicrODtea \..... C.. !cutta.

De nieuwe registratie.
Til LUO II 4 FEIIR. - (R~Ur.)- Het berichl

... 0 de gouv~rnemeDI8 proclam.ti •• betrekkeluk
d. oieu.e regittratie van parlementaire ki.lIen
werd albier met groote vreugde ontnn,eo.

Verwoestingen door sprinkhanen.
DE LANGKLOOF SPOORWEG.

t;'ITESIU.GE. 4 FBDR. - (Reuter.)-Ootmoe-
digeode beri(:bMo aa~~ande de yerw08l~ioae.n
aaogericht door d. 8pnnkblloen lun albler Olt
Hum.aaJorp oll"'a_seo.

Men ..erwacbt dllt de ed. beer f';auer Hankey
aal bezoeken iD verband met deo Laogkloef
spoorweg.

TREURIG ONGELUK.
VIJF PEB80,NEN VERDRONKEN.

HERlIA~l'I~IETERSFO~TEIS, 6 FE8&.-(S~·
,·,<UII.) - Zaterdag .Ioeg eeD Icbuitom te Jo.~-
"eDIklip onge .... r lt miilen.,an bier tO<l~yuf
viSBCbero urdronken en een ootk.am. B!JlIOn-
derbeden ziin alsnOi niet ter band.

EEN ONGEW.ENSCHT LID. ORANJE VRIJSTAAT.
~I""L!:Y, 4 FE8R. - (R~.) - Dil jaa~-

11.lIChe "*Iladerinr yan den Klmberley·lak no
dea .HrikaaAdirr ROod werd gistera,.ond gebou-
aen toen de lAeer J J Michaa pre.ideerde. Bli
bet;ellr4e bet dat de opkomlt .00 z.ak .as. eo
aide dat al. er eeniJ lid waa. dat b",.,eeed was
O'oor de De Been of eenigeo andereo io .. loed.,.
dao .as bet 't beste d.t bjj de Boodauk.n alleen
wo laten. Hij geloofde dat er Ióllledeo op de liist
waren maar wegen. dil menigl'uldige afwezig-
heid .:.0 den !l8Cn1tariS w... bij niet leker. Bét
tfedra;l nn deo Kimberley tak der Leeg~e, "ond
hli een scbandeluke, door IIlcb te bemoeleo met
de &Akeo ... 0 "en n.bnripD staat. De heer
Hanptfleiacb, "0 promiDent lid, w.~rd gevrugd
te hedanken, eli lijn gedrag met Illn gallo nUr
Vrljbor, alt tolk Yall deo heer Rhod .. werd
8t.erk ..eroordeeld.

De crimrnioeele Ie .. ie nee.t Maandag eea
_raag. Er 'Uo 1>1zalten op d. rol.

EEN DAG UITGEST:tLD.
SUPERINTENDENT VAN ONDER

BLOJ:lII'ONTEI!I, " FEnll.-(R~.)-D. pre-
sident IDAOkt bekeod in de Ga;;eUt..dat .. age,
zien de 3de April .. o publieke .._otiedag ilj
de yollraraad op Dinedag d.D 4den April aal
bjjeenkome •.

De ro,oering beeft 401 betrekking "an .nper·
inteodent 'fIln ooderwjjs un 41. Marqoardt, deo
Nederdaitecbe Gereformeerde predikant ....
Wiobur.; en moderator \'UI de Nederdllitach
Gereformeerrle kerk lynode aang.bodea.

Twee coocep' wettea, "oorziening maken~e
voor een bel&lltinl op rU.iel.n, worden IJepub"·
c'iI8rd in de Gtsutu.

De stad.raad beeft eeoe leeniog peloten YlO
£25,000 te(IlO 4f perceot.

llleuwe Presbyteriaansoh. kerk.
De ed. heer Merriman aan de Baal.

PQRT ELIZAB£TU." FEB II. - (&uur.) -
De ed. laeet' Merrimalt arri .."erd. hedenmorgen
albier YIII Ooat. Looden met de Goorl.:ha. Til
II ore ontmoete bil het bavenbt.t.nr en Itet
comité uo de P'Der van koophaodel. Lat.er
zou hij de haTeowerken te Bamewood he_k.o.
Bij nrtrekt io den namiddag per JIu>o:~" naar
JUS petad. .

Kat Iicbaam YOnden man die to Zwarbkoptl-.. 011. verdrooken ge ..onden werd, bleek dat te
;weu_ ...ao 0110 blaoken m.n t'OII onge.,eer 30
Jareo ou4. genaamd lo' P Fitt, eeo rjjluig~er.
Zijo .,entaodlVerm~en WY zwak en bil trU
voor eeoigeo tjjd rooddooieode rondom Port
Elisabetb eD bad ,een w.rk te doe •. Het
Iicbum ~erd beg"1Lyeo onder toelicbt YU den
veldkornet eo distrikl.~eoeeshe8r, np beêeo·
morgen.

ONVERSCHILLIG RTJDEN.
Br.OEX}'OHTEllf, G FEBR. - (ReuUr.) - ~

oieuwe PrMbyteriuoecb. kerk wenl rt.tet~1l
I!1IOpend door eer ... R';I_ll, .meder:ator YIlOde
Presbyteriaaosche kerk 10 Znld-Afrika. PrOlI-
dent Steyn ....a' tegeowoordlg.

Beden werd eeo jOIl(Oll o"erredeo door lito
bakkera-kar, teea lyn een .rmgebrokeR w,eid.
Dil drjjnr reod ..oort zonder te .... rnemell ofode
joogeo be.Mrd WUIi!'!!'!!!!I_I!!!!!!!!

Z.-A. REPUBLIEK.~

PLOTSELING STERFGEVAL.

EU DEPUTA. TIE.
VOL L E R-I V I Elt E N.

Pn;TEMllvR';, "FEBR.-(&uur.)-Maaad.,.
... ood zal albier eeu ]'lIbheke yergaderin( ,e·
bood ..n worllen, teo emde .lOOd.putatie .. n te
stellen om Ola!' Preiclri. te gaan en Nn onder·
houd me' de regoering te bebbe •• betrekkelijk
bet dadelijk voortzetten van de goovernementa
werkeo. eo andere zaken vU pobliek belq.

De I.eydadorp (LaaIf ... Id) koete werd ver-
scheideoe m.leo opgebou den door gezwolleD
ri ..iereo, beide met b.t g.n oasr .n bet terug-
komeo no die plaalA.

GII.Aup-REUIET, ;. FENR_ - (&ulcr.)- Do
b_ Pie4er Ge"cke. ..an Aberdeen Road, de
groot.be :\ngorabokboer io de wer.ld. i. pter-
.. ond plotaelia~ O.,erledeD op 'iiollaalA. Det
DIeu," beeft de .tod ia droefbei gedompeld,
daar de overledene zeer good I!lekeod eo geacht
...... _ Hij o.,erleed in den bloei dllA leveo8. HU
trU wedowoaar eo laat eeDi!!,e kiodereo Oil en
eeo loon iD EDgeland.

TRBUlUG ONGEVAL.
JOHAliN&llBt;JIG, 6 FEIIR. - (lleuur.) -BeD

m.n werd giatera .."nd ~e Jeppe atation gedood.
Hij W&ll een pa_gi.r n..J0h.n~burr n~
l5immer eo Ja"k en blukbear Bit den trelD
ievalJen toea deae bet station biaD_too.d •.
BU k~ een ~e~eldi,eD .lalf op h.t .boo~d en
Itier! bino.n W.lDl'. oosen!thkkan. Uil !toeyen
bij hem ge ..ooden blijkt dat .[jo naam wu
C'bristopher Mitchell en hjj afkom.lig Wil uit
COrDwall.

Smokkelaars s-eva.gen.
P"1lT ELIZA8ETH. 6 FEBR_ - (Rpulrr.) -Een

"ucces'rolle .Iuiptocbt werd ta midderoacht Ife-
maakt op een .mokkelbuia ollbij de Vlei. Toorhjj
Nurth Eod, &jiode eeo berncht~ plaate .,oor
.mokkolarii. Vier m.nnen werdeo ge ..angeo
geaomea. eo hedenmorgen ... oor deo magistr .. t
gebracb~.

Inspectie van Voluntierkorp88a.
BUIS 'fOE.

PRETORIA, 6 FEU. - (Reul8r.)- Men z.,t
d.t. een geYa! ...an een onbekeodo &iekte, vernn·
denleid de buileopeet te wezoo, voorgekomen
i. te Middelburg. Pri.,.te ioformatie meldt
d.t bet pokkeo ~,

Bei4eo de touclll,nataal.sebe en buhopeat
IIOnferenbee, hebben hunae zi&tin~n gealoteu en
de ledea aUn oaar bunn. wonlDPa t.ragp·

'Kr:"EtLEY, 8 :rE". - (&1der.) - Bel berd.
1ji1r te Bmnyo n. VrPdag op bet "eld ,evon· H •• blijkt dat het lreYal, yeroadenteld de
den ....... iM dat \'UI Cbu-'" Judae, _.. \"&Il bailenpeat te wenn, te Hiddelbuqr. eea ladier
eleD cirieJen _..-na na Ximlierley. maar it, komend. \'UI Bom'-i, Il", DeJlcoabui,
\"&Il _ lDdiër. De lOOD- .... beu ~.-!«e eeaip datea pJoden. H.' buie en deo GlIltrek
ÏI ll1l drie aUadeD 1108"; ljjDe nrd"lJIUIII, aiia OeMr lt1raraDtabIe pplaaW eo drie 4Dk-
blijft DOl - ,.... .J. Mr ............... PnL

PURT ELIZAII£TII, fi FEBR. - (Ret.~r.) -
Kolonel Sootb.y wordt beelen.nond hier ,.er-
wacbt en aal de Prillll Alfrecls gard. i lUI pee -
t.eereo op Zatenlag.a de Uit.enhage nOwilli·
gen op Vrijdag.

KISGISSING.

..
! .. , "_:,,

.",..c ......
." W..... Kae1llllMAN....1.......... bo-
... '1' ~ 1[='1' AH

,:::::.~ A' '-1I ....W Jfuá ._ . K....... Afd,.....-.1..... .
o .. VIUia.S Do

'M BD •• ,_ ........
A~'M 1IaI....,.~:t::..-; 'CMr:;IIeAl•
ZA ..ertr .,. n..
T TIa-ei_... ...,_ W,
-IS- ..ta _ ........
KolW_Ear .......

:dI"" ~.lI4
. Mill_ Co.,. A.... MU

J de Viltien . paal •
W _•• -I 4e YIJIIera DIi

......... iII.BO.... J BrUaIa 'M ~

_.. A" a•• _ ~.peo"'AfJ
J"'_ Do

=ti .r..-.,..
.Á... _ J ".... ... Jt.~AM
• ••, h' J W..tat ~_

RDOIIjt. I... ... I( r-r... bo r

~ 11 'I' ~.....-c PoaJoUad
! y- ....

811'1..,..W... . }
~A ....••
R.Tft'IIId, W 1- ... } _
Dill.' D .......,.8 .... u}_
CIInjI. 'G P ...

• '''1191..De _kt word' ..... __ ko
1l01iOJl'l4L ..

~ Tlirbopen
00I0DlaI 0tPUa ~ ~70 0 0 a76 •
~ KItate UIl opbaa

Oballlllerm ••• 148 0 0
8ÓtRb. Alrlcae ~ too 0 •
._.. ol Jh (SpUi) 1&0 0 0
pud Jeard ol &a_tCllll 18 10 0
cy6qat oo&l 0 18 0
&wIa.a-- I 0 0
IqllltUle FIre .•• "7 0 0
.lcllÓt6bIe FIre and )luiae l li 0
00l0aIal AaUIaOCe •••. 0 18 0
P Jl: 01lIIIItiaa ~... • li 0
pon Bliabedl "-soa 0 II 0
Ro.baak lIatabeI 1 lf 0
8 Á 1ll1liDC •• I lO 0
1IaaeriO"'_ 1 -1 0
(Jnd ....... Boud ol

X-Wa
lP Ourdlai
PIIIIrl- Wlot "BnuId, OU

U4 8
lOt 0
leo 0
10 0
o It

• I6. 0:
1 SeIe
II 16
e II
I 15
I li
1 •

I 0 0
• 0 0
10 0 0

110

• 010 •
IIUII·AAn..,....

1 18 •
1 li II
I I' II
• 11 U
o It 0
8 11 •
111 li
8 8 0
II 6 II
8 10 0
4 Hl 0
o • 0

Baat)81
Bantj .. D.!ep ...
Beuouil .u

80aIlDIU
BIlf.eIIdoora _.
Oherten
CODIOIlbPl JLeet.
Iu~Band ....
"-:Il Bauda
01Daberp ,••
Oleo Deepe
<iklIdOa BItat ..
JobatmeaborR 000101 In.

_tmeota
~lsbt DeeJ-
i.o.lght CeotraJa .
Laoouten
New Bl... !!kp
Nllw Oomela .••
Hay OOuol ....
HodderfonleiJJ.
New Florid ..
I'loodepoon CentralI
Baucl1on~ .••
Band OOlUerl.ea
Robin8ODDiamOlldl
Boee~
81mmer Buta... ..•
Witwatenrand (Knight) .•.
Wi~ Deepa... •••
W ClrOI'Ota" '"
VfICI'lItnaia D..ep

1 19
I a
1 17

4 "I 15

• Ijli IS
8 a
:I 7
a Jl
611
o •
I I
8 11
I 17a ;
o 1.
11)
4 16

• IJ.0111
I Jil
811
1 I
017

• 8a II
• II 1.,
a 8
1 11

! DOODBERICHTEN.
t f.s een DoD.dermc w de ~ ea

."'\. i OUY8l'biddelVbdood ba -011 WOD1Dg
p~ op DIUdag dell 17uD .Ja..uarf,
ell h+eft Ut!DIJD lU"IIleD Wil prakt,_OD
dierl!Mr eD bltminde .,...W, OoU.LU
JACOBA B.8DaLIlI'GRt1I8 Lo'"' .
8teQbmp, ba de.. bloei dee le oad
30 '''iD ('!ft IDMIld en 11 da«ea. DI..
trellllJdre echnwbiB~ ._ bloa 13
jare .. , mij achterlat.eDde met 5 hal,.Ioose
kW. kiaderen, OlD dit oult,emelbllarTePU.,. te betreureD. Kop de AllDaOhtice.
mij Illltaat .áeUen Olll te -a-: Bet it
de H!eer en mJ. WlI geaclUede, eD om. deo
GfIIalIB dichter uate .... : '

Diepe Wijlbeid sla IlW pad ..
~jahei, SODdW elDa of paal,
~ijD 0 hoop God DW WeD,
~UD lIW ....... altemaal; ,
ZIJD le _arbeid. zijD .. -.theid,Wu aaDblcldea awfJrud .tU,
WUlt de weaeuLVke ,oedtaeld
kbkt het goed met dat au 't WiL
, De bedroefde BohtpDeot,

W.P.LOUW,
Oorl,"",lIloof, N. Boltk ....eld,

22 iJ.nurl, 1899 .

I I 0
a 16 0
I 16 8
2 II •
o 18 •
I • 0
4 J3 II
8-10 0
• 16 •
118 0
a 10 •
1 J •
o 18 0
9 7 II
817 •.~ .
I 10 0
8 :I •
lIJ 8

•••1
,• 'M.-... J ...

.M
•

BondneJ'JladeriJur, geboudeD te B~9.DiIok-
foatein, op ilea so.iina Janaari '99.

Tegeawoordia'lO locIeD.
Door atw'&icheW \'UI dea "ooraitter word p.

koun W. ". d.lIer_ ala "OOI'IIÏtwr OD apellde
m.t I1IbecL

No$ulea geleaea ea roedjrekolUd. '
Toen maakte d. "oona"OJ' der vergaderiar

bekend, d.t .ij ona jaarlijb Yen~ mooeteD
oplllAkeu. Toen w.rd bet lubw'ip'aepld be-
paald op drie lIhilliap. .

Vooratel W. Xemhof-C. do Toii C_D:-
UDIJ.aieD de "lJrig. "oorlit'er kenw ,eg.y.a
laoeft om IjjD _"erlte. te oDttrekk .. , BOO
werd, eeu ander tot YOOaitter ,ekolen.

~m_ aanfeDOmen.
Toea '-looi de "erpderiq oeD aadern voor·

litte. \e Iduea.
De beer W. VaD dor Herwe word ali MOduii

'~triktabeab1or werd gekOMD C. da Toi.
PlOOn.

N. d. (."obe bed&aldDg lloot d. beer W.
Kenbof _t geh.d. _

C. DU TOIT,
8eoretari ..

FIIb, J T0.-.--
NonpllD. O.~
Parki •• J H
8e1u'arta, 1
Baptilt Kerk
-rw
I..&.halI, '1'
HaldUll, I
Vu Bedou. I A I
Vu Beent.,a. W I.
Palv"l( H
Jarlfl!DI, J 'r
I.otrabuod, 8
BochnIII, B
N~.JR
D_,S
'_apol1. DIJ ••
1Ii1Ja, I "... ....
IOllplll, P ab IieA
SChool
Oi.... 1 ...
rnll',l D

o llII&OmJlBl OJlu.pPUIJ.
1(Uelaan,

• 00 li NatIonale Bank, St. ~

JORAKlO8BOBO.
• l""br.-(Per .."..,.)-Karkt ClDgerepId.

VerlloopGo" Aneliau. lf.. Jlantjea .Deepa lil. Id,
8obemlaoa s. S.J. 801l&D_ til Id, BDlhIdooru
IS.6<I, ae.onia Ss. Id. CI,.deadalea 17., I(IIiD Beefa
Iii. "'. CbllD8I Weata llM s.J. DrlekoPjea .. fel, IM&
Rand Coaia lo.. Freoch Ran". 47., Olea Deep.

6rl, Hex Bin're sa, Jabi_1OI, Kllp." ne
KDlgbLC1IItral. 6", Laoglae"elkan l7a ad.

111 9d, L"teobur, Oold Fano. ta,
U!.aD,lII!I1tenoWt'IIl. lila Id• .Hldd")yeia Is., 81rJea lh,

66A. 1'Iorldu ]II.. Kleldontelo. etl Id,
niicd. 28.6<1, '!'ran ..... 1 Diamooda liL

&.OJOaiaI Got'~ R_ .......
J q.rre,. Ea"obd.ta
Ba."-' I~.v_._......_

llAlro, I a.,. ... I,,~ Pvd~
Wolf ...... " .I 'D Karllunl ~:;te~-u.'1(_, K R BMI·,teeI __
IIW-.O I(~". ~.
81D1IdJlon, D P ••• W'rOa"dlAnorD
C__ • I 0 ..." llIUáPIInJ
VIlD Boy. J _.u 8 .... ' .•• H_~
Wre_" J.' .u Haw Eoá ..,

Oliláad ... ~ ...
Beckett, J 0 Bo."....... ~'. T
8"',.w eo... , lI01t l' Hi44iaP· ~ ,;
Ert!' lo, A .I.•• ......} A 4. Toit. M' CeIe4Ia, ,
Erwio. C J.~
Barrr. )[ .I B4l a..,. ... ~U"
&.ltb, Jil... MidN "'1flICIJ' Or... •..
Wailob. lf lW... _ ~ÁH.
Certwrlfht, i

:.C;.!~i' ~.~: ~" la 114
Liadap. Ii li llew Koa&

'Kerdmao XUIIiobe.lI.
., _' BeUa 8"".....
I( A,1riu •• P_I'
B~ I-+U"
A"' .. ·Oo ... ~I"'"V W.. ber ._ OD

U I&ra .... H' ~ AIel
B ti,," Del
BJlIoU JSroa ~K_..,..

Du n-ïa. A C "'l B Il BeUa·
h....... ...

MOBiaa. 8... L Ipa _
Bobl'.rtl, Z L Lp 'a .••
Oiokeon. B .•• JD LGpa.Oo
Robm-, I ... J "d' .u

IIcKiIJo2t I .. KolOllialGcm
LIebeabe',. cl )I( •• , 0 ea 81'roa...&
Vaa B_".O J}JII ....S_

deo ••
Sobapiere. C I Lev.- ...
Broil. B B G ti0-.
¥Herbaiaea. III .•• I Thwaita ...
Wiid. L Á ... A BI-..t.baI
Baker, Il C II OJaridce.u
Loa •• J A... li" d W.I.

lam-
X ...... ......, ••

::: } l(iDj kiG4_

H_J"~.
P_.B D "'l('''harnben, F Á
!~er·8B... ...} ...
POUWa. .
Glermie, iI ...}
Robidr.O •••

C:;~:... ...l ...
Toqe,AB "'JII--. I( A J' u. 'H

Oloete, A J }
O. Klerk. !I P .••
JIoIyaeu, A J 0 "'lPallea. Bit... .••
B_m.r. ~ .H .. , }
80r.00<I. ZA... ...

Inlhet Hooge:Gerechtahof van
de Kolonie der Kaap de
Goede Hoop.

In zake d. Petitie \'all lou!! HUaT
Gj,TU van Port Elizabeth.

N.A geleuo te hebben geDoemde Petitie,
overgelegd iD termen 'Va0 «De

Begiatratie 't'U Eigendomabewijza en
Vedaten Lr.a4cn Wet, 1881," l'erzoe&eade
dat eeD. &eker .tok vrije:l grond, zijnde
Erf. No. 37, met de. geboO'Well dump,
gelegen in het dorp HUJDADBdorp, 'groot
208 Yierbnte roeden eD 48 vierbDte
yoetjm, meer volledig beeehre1'en iD de
akte van Transport, d.d.• 18 October,
1879 Uil Martbinna Frederick van A.,
mage geregistreerd wordeo m den DaaIIl

van' eo Alti bet eigendom \'&Il ~en
John Heory Gates, door wWD. het wat
overgenomen voor het gedrag nil bpitul
BIl de renten op zeker verhaad, ten guaate
van petitionaris ppaueerd. door geZegdeD
VaD: U, die ec:htér nimmer darvan tru&-
port ~rde, en wieus tegenwoordige
woo~plaate ollbekend W.

Zu liET BnoELD,

Dat) een rule .Ui, worde Terleend alle per-
IODen oproep:Mde, die hebben of nrmeeo-
en ~ hebben eenig Recht of titel op den
grobd in kwestie om in ut Hoop-Ge-
reclltehof te venchijoen op den 16den
dag van Februari, 1899, ell hllDDe MD-
ipl'$keu te bewijzen of voor immer daar-
YaD UitgealoteD te zijD. '
~ "role" te wo~ eeJnlbIioeenl

eeafu&l iD de .BUUr. Protti.ee Hmdtl,
eeninaa1 in 0", La.j, eD eenmul in d.
Go~ant GasetU.

Op lut no den zeer Edelen
deD Hoofd-rechtar, onder dato
in de Kamen YaIl bet Booge
.GeJftbtlhof, dezea 4den dag
1'Ul Februari, 1889.

H. TENNANT,
~ 'RIl het--Hecrge

, ~têof.

- BEDFORD.
SP.OBT~

Eooe verpd.rin, v.n het dia~riktabeatQarl
gehouden te Bedford, op Dollderda" 26 Ianaan
1899.
De yoorlitter eD ""en ledeD warea tegen·

"oordia.
Notulea ,eIOlOD, 100000ekeurd eD ,.teekend.
De 't'OOt1ll\ter _kte b.' doel der verpde.

bekend, a.l, de verilaren eD liortg.ldea
_billead. takk.a te oatvall'(en, eD b.'

atatiaueke \'eralq op te make. "oor bot pro·
'I'ÏDCJiaJ, .tDUf. De veralapn eD .$«igeldea
_t beeobrijYioppantea werden toen iog.le·
yerd:-

Ooet 'Rietrivier, 41 ledeD •••
B .... iaaurivier, 25 " ..•
Haubaaaa. 19
Beiford, 50" •.•

-ORIOKET.
nEr ENGEL8CHE TEAK.

JOIlANliEl!BV&O. 4 F.br.-(Per telegraaL}-De
Tran .... iac ..e wetiotrljd nam bedumorpo oea
&aovaug lo .rlijk weder. Er wu een groote
IChare ran loelCbou.en die gedurende Ma rnorpn
Jtecda aangroeide. Voor d. Traonaalapeolcleo Á
B eD V TllDcred. SlneWr, Jolt_D. ShepatOIle,.
Be..... Tu.nlend, Diclreo8DD, Pr.rklD, 801e1llOll ea
H.wthorn. Lord Uawlre·. &eamWIll YOltaIJia ti&-
halye Arcber. De 'lnnnlliel'l,laceu eerat ID met
V TaDcred eo 8lno1alr. .
. De ICOreIwareD all Yol~t:

TRunA,U Xl.
Sl.clair, b Balgb
V II Taocred, b Trou '"
Tow_od. h H-Igh ..•
8bepatone, c'lIlId b Treu
"lemoD. c tiub" TrOlL.
A B TllDcred. rnn out ...
DiclliDllOn,c lit tllillan " Trot!.
Gorden Befel, b TroU ...
Hatborn~ c 8ub b TroU ' ..
JObD_, o~ out ...
ParlrJD. c WJlJlpa h Trou

Xxt,..

.£3 8 4
2 2 8
1 q 8
2 10 0

... lJ

... 27
••• 16... '5
...It
... 1
...k
... 0
...li
... II
... 11
... It

liebe'" 8 Jr
Lat.ief. A .••
N.n. C
Bra ••• I .I
801000 .. aa. JP .I ..•
B_.A .
BarToo, " .a._.D ...

116 .£9.11 8
De "oJreude beecbrjjtiDpplinten "ord.D aan·

,enomeD:-
(1) Hoopr belutin( op ingevoerde hoter.
(2) Booge,. toelaa, "oor he' aitroei .......

roofdiereD.
D. beer I. Z. de Klerk bepleit.te d. bvchrjj·

riappaaten voor.ii!I tak op belnr .... wiille .
De yoorsitter .. ide dat hii met d. I.. tote

r II elektie lO. betaald bad ...oor telegrammeo .. a
Do EIlJ."llecbc spelel'll gingen nu ID eli m.a\:len de beeren oe Villi.,. eD Vooloo.

dl! ..olllende acore, w.. rn. bIt .pel yeJ'tlaagd wen!: B6I"Ol~n "JL de lJ8CI'8taria de lO. aan dea
W,,"ne". c Parker b Taocred .,. 0 900raitter aal terngbetaleu.
M itebell, oot out ... 21 De heer I. Z. de Klerk vroetr ~e nrgaderin,
T,lde.Ie,., not. out , .. 64 boe lieh t. pdnren me' bewldán( tot d.

lt.tru ... 8 brandliektewet, iedien .. wed ..r voor het pro·
riaciale beltunr 10. ko_no

Bealotea de auk te laten in h&ndeD 'Yln deD
ala.YI.nligde.
baar all. afrdaan wu, giDII' men aiteeD.

B. V. D. VIJ'fE.,
Secretaris.

Eene Goede Kans r
DiA,\R de heer D. H. Dt7PLllUlI na

•.'"boerderUge_lplt 0"'.".... biedt
hIJ qmt.reDt 50 harden mt de Iwad te
koop'au&. ft1l de welbe1read. ataIDpur-
den... den Ed. heer 1.1£ D da PJe.Ia,
8PJio1fonteiD. Bimtam. DIRt. eo_be!w.
De PN&."deD zijn oY8l'8l pd bekeDd, ala
moo~ en goede, aterkgeboa'Wde werb-
punten. iD goede conditie. ZO &Uil ,..
t.eeld uit h8DptIeD .&Jl de Ed. lleeND
Loll•• Vaa a.r BUI en aadenD, eD beatun
Dit prachtige pama. mem.. en jon,.
beapten ... o 1 tot 3 jaar .. d; Doe MIl-
~k bU I). B. da P_ia, Co18lbel'l•

.S3
JolI'.\lnn:sBV&O, , }<·cbr.-(Per telcgraat.)-He&

lpel In den Tran.., .. locben wed.trljd werd beden
morgeo benat. In pracbU, weder ea _ eeu mje
~t.e IChare ....0 toeachoa.era. Hilebell eo·r,.ldeale,.. die bij d" Yerdailni Diet. ait waren,
Illogeo weder I.. Beide fP81e,. maaktea pncb.
Ll~ f®I'eI, T,.Jdeale,. _kte 114 "oor hij ultge-
lOIidea werd. en Hltebell bad IlO. Diet. lilt.
Ge4llJ'eJ1de bet luncb .,iel er een lwaren regen ea

bet. .pel fII(M.t _Igen tijd yerducd wordeo dur
de grood te nat. wu.

Bij de berv.ttlDlf ~ng WIIlIoo lu _ met.
KI&cbeIL Wiiaon gio, uit yoor 211rtlDI eo werd
ge'fOlgd door Outt.P1 ea d. ICO,., werd gebncbt op
141 tOeD Mitchell aitp""DpD werd, hebbend. laij
eeD lICOJ'8 YOD1,. p.aakt. Bij WIIII f l uar met.
de "bat" lo de band. De lCIm! yan he, EDgelIebe
_ ..... t tbana all "olgt:
Hltchell, c Hawtbora b Parkl. ...181
Tylcleale,., c PlY'kln b Bey.. ...lH
WilIOD. c lIevea-b JohDaon ,.. tt
Cattel, c DlcklnliOn b Sloclair f3
TroU. oiet Dit 47

Het. totaal I. ur roos 900r /) .neute. H.t lIPel
10] mmgeo ten einde gebrllCbt worden. De alcalag
is bealiat.

KnIBE&LET. f Fclr.-(p.<l telegraal.)-Op .DC
verpdering vao de Urillw.laad criCket aDie gi ...
ten.oDd gehouden, werd bcIolotea 0lIl met eea spea
.....n U tegen bet Engelrclle .... b ape!jlQ, DIl
Ilitll.ieaing .,.<1 bet. .pao werd ,elatea io hao'leD
Hn een .peciul ~Iektl. comité. Bon groot eo
Yertep.ll.oerdl;:eude OlitYAOpt OOlIIité werd g..
.,orm<l.

DANKBETUIGING.

Aliwal Noord, 3 :r.br. 1899.
.tiJn Ik.. EdileMr.
Mijnbeer,-Ik ben gelu. n d. "olgeN. telG·

lotie, welke op ee!HI aJgem.a. BoDdnergade·
ria" .lhier (ehoudeD op d.n 2deD Febr. 1899,
eenparig aaagenomeD iJ, toe te MDdea:-
"Dae "erpderiog .rkeat met ware dankbe-

tuigi01J dea on"enaoeideD o"er \'UI de edilelll'eR
YID die luaatea die ODI. saak verdodigtl beb·
bell-YDOral 0", Lau, ala boofd·llolldat, OI1-de
OolUlijlu S"m, .la plaataeljjk .lad--1lD "er'
troowt dat Iii lioedI· nIJaa ii"eren "oor de
goede zaak.

Ik heb de eer te 'Dn,
U.. d". dr.,

P. C.LUTTW,
8eo. Afr. Bood A. R.

BAN OVER.

Borpr. A P
(B.rger, W r
Barger. Á P
burp.) .

... KM..-.s
{
lIrit 8eeh'\jd

... Onaf-Ir ..
I _

KaaPiIW
Bela."1°

Ilaarl

"8ela.,..10

Pret.oria

17 ea 18 luv,ult. ISM
Eon. eomi",v8rprlering YIn doo Ba00ger

tak. geboudoll op Zate.lda&, den 28eten Januari
1899. .
De Yerpdeling werd ,eopend _i gebed door

deo voor&i tt.r.
Afwesig waren wooer hnaiageYing de ledeu

F Pru II en J J \"ID Hoerden; met keaaiage"iog
lid A (.)illien, C_n. .
Notulea _ef _iU·"erpderiag, gehouden

op :14 December laata~loden, ,el_ eo aange·
pao~en. .

Voontel H W"lfaanl·A Cilliers: om ledell
F preiu en J \'UI Hoerclen bil d. eentkomeJlde
yerpderio, tot 't'tII'aD'''OOriiD( .. roepen.
Aangeaom... -
Voente1 G J Wolfaard·B Wolfaard: S "aD

der Kerwe, B V_, ~ T perry to. loden VaD
dezen tak. .

A .... nomen.
Voontel BWolfaard·A Cellien: H Leveïne

tot lid \'UI deleD tak.
AaageoomeD. .
Toontel J Tiljoea-A CiUierI : om de coeit'·

lede. om de belft alU'jaNn te lcie.D, en ook
om h.. oomit-' te v"'Jl'OOten, en de 1UaiaIaOUde·
lijke rege. Daar de eoramiaaie "an ToeJioh\ te
_deo 'foor baar lIiapraak over d ... 1ge.

A.utpJaollUln.
Voomol II Wolfaard·A Cillian: dae ae "oor'

Ii&ter eD _aria iD ho ......... 1de auk.Ja___ eJedea.an. apeteD.

VoonteJ J. CiJliera·J Viljoen: daar er een
foat ... iD 4e umail .. riII, ua dea beer G P
V."OIa hem anUnOUI op" roepea om "oor
bet eomiU te .eraoIaijDeD.
NotaleD 'oeaer peblieke " ...... eriag. \"ID U

December U, ea \'UI 29 October 1.1., plaaen eD~.
Lid J Vlljoea werd oJllft'OOpen om "enlatr te

gevoo oYer soa afwellÏfheid Yla d. 9.rpderiag
op 29 October.

De vtrontlehllldilEinll' WIIII besigb.id \"In _
GalIIWIIIi.I.--._ra dat lau ei.· "erpderiag ai.t kou

H~
BI,.. W.'M ••• C IQDOIIron-ce. J OM I rome'
Pbilpol. A-·... "'1 L 0-.-&(J)aw-. r bor(),.. .
1Iqward. lf J ••• ., parter .
Wonniah.1I .I Wieb' .
Rapt. v, G T Bopkiu .
Tbotllpaoa • .I B I ""lOb,
Rall, J ..B1Il lIAIIbRrYEriOII_. B li v Bloa_

aUU
P Swart
C Bodpop .••
r Layi .
Ioaw~

Do
Dampen .. .,

By •• ftId
, Baacateen lr.r

Do
TKW.
0 .. ea "elk-
briek •••

Karie. J' .•• • Can.,.. ...
PowIe.J8 H ~
1--.Ál. • llbnlla
JW-. H A 1'ft.... ...
IJ--. 0 J H lJeIIfOI4 -..
8tey., I I .•• J' Kol Dt1fO
wool'" 1_ .I IC_
GOnIraa, D ... B" w CIlft'f'Y
Ic....... " Bell 'leid _.
Zed. K ... 'M C A11Iertlll .. '
BaiIle, B1.- ...J
LiIIteI4t, I ... .. 81an4aI'llBaall
Wile, e. LlefeIdt
Coeb.raae. R .... }
CMrrf.I. .." lIanb ..C Ch.-rr

~,I •• A PiU-D ..
li'_' a _. )[ IJ,.,....
8klp"i",.O A "8raUb .••
DariIiatr, Á 1(_1.00
0-..1 Boa"._.
Cvte, & B... ..... Ilebr

..• Co .
......ID A

Jtaa,..,he Afd
Do

P' D.bPt.b
,,"..ncnr-e
Kupttecl
KAapMbeAld

Do
Do

De
Jk-'Cludorp
KUf!M!h.· A fd
Uil .. "" ...
K~e.Afd
,Oraliaa', Tu

tr",.alteAfIl
Wo... ter
s-ifon W~
U~

VOETBAL.
IERLAND I:LOPT ENGELAND.

Lmmu,/) Febr.-(Per telegraaf.)-lerlaD<i h~t
Ea"eland klop ~YOD ID_ rolb1 "",thai wfll·
árijd met' pODte. tepa aiL

Waarom de Transvaalsche
leening niet doorging. Will-. 'I( J de It

1)t.Y~.J
a.bb, • .I .
ltaYIIII, I .
thtIOb, A I(

Tr'OW'er. I lf

Toi*, '", "-_
Tnite'. !l8
Bel1apn.OW
Bqhea, r..

Do
ItMpotecl
0aIkIIb0Clnl
, ...IIea.,.,.,.
Iobeftaoa'''''.aI!Wyr abvt:
It"'-"Alil

Ilo
Ilo

steUta~

Tuk.

bo,
'-::S:-- -
. ~"- 0)'-
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WORCESTER

Landbouw Tentoonstelling.

Een vruchtbare Plaats
AAN DE

TIJGERBERGEN,

7 Zes Leggers Stuk Vaten
------------ 4 do do .Kuipen

6 Leggers ,
1Wijn Pomp
IDruiven Zift
5 Druiven Balies
1Zes Halfaam Brandewijn

compleet

: 4 Half Lé~g(rs
:Trap en Onder Balies
I Halt Aamen en Ankers
:3 Gallon Bokors
:a Zwavel Blaas Balgen
i Emmers, Vlootjes, 'l'rechters, Man-

Ketel' den, Brandewijn Proevers, &0.,
&c.

Westelijke' "Provincie

Landbouw GenootschaD.

OP VRIJDAG, 10 "DEZEBi"~'
'lULLEN 2emeld ~lV.r.k~8:m
IJ goede Conditie, Publiek ,WOidéD

Beslaan verkooht uit do Kraal \'1lIl de W.,a.
la. J. VAlI.!ABn.. •

J. T: BADBDYBR.
A. B. de Villiers t Co., .lfsl&gea

Paarl, 4 Feb. 1899.

De Zesde JaalUjksohe TOlltooute111ng van het OeDootaohap al
gehouden worden te Roeebank op 16,ea 17. Febl'Ual"l, e.k., '

ZUne Excellentie, de OouT8l'Deur zal de Tentoonatemn. opene.,
'. m1ddap, op DONDERDAG, 16 FebmarL

Militair Musiek Corps Beide Dalfen·
Onder andere attracties zullen er elkco dag competities zijn iD

Springen, Botermaken, Schaapscheren, en
van Paarden.

PAARDEN PARADE ELKEN DAG.

Goedkoepe Spoorw~kaartjetl (balf enkele reis voor re~ur) . zullen UIl. aJ!e
Stationll van de Kaapecbe Gouvernement Spoorweg worden wtgereikt aan beD die
toegangskaartjes voor de 'l'entoonatelling koepen.

Toegangsprijzen. ,Hc~~en dag: Volw~nen 28. Gd. Kinderen Half.prijs.
Toegang tot Paddock Is. Kinderen, Half-prijs, Tweeden dag: Vohyu&eneD le.
Kinderen Half-prijs. Toegang tot Paddock Od. Kinderen Half-prijs. -

Toegang om het beoordeelen bij te wonen op Woensdag, 15 Februari om 10 uur,
lOt.

Inschrijvingen sluiten op 7 Feb.

Verdere bijzonderheden, Prijslijsten, PD Inschrijvings-vormen kunnen op aanzoek
.-nl den Ondergeteekenden worden verkregen.

MAYNARD NASa,
Secretaris. :ElNZ.~ DE ondergeteeko. d.~"begu_«d_t'in~oti. ·eSnu de Bx~,W. p

; GELEGEN OP Testamentair in den Boecfel ft11 Wijlen de WeL Ed. heer i • •

"VIB DIR POlLS PLBII," B. IJOIEUlAlI,'.al publiek vemopen" Zonder ~"e:' ':

.00:&'4........ 1, Levende Have.Westelijk Provincie Landbouw Genootschap. OP I Span Eerste kluZwart.e Bl8ls. 1~Kar Paarden :
HAANDAG, Uden FEBRU~, 3 tot 6 jaar oud 1 Bellp! Paard, opreehtgeteeld

. 1 Snan Blauw Vaal Ezels, 4 tot 7 1Jong Paard, 2 jaren ou1- Bur-PERSONEN die van plan sijn om op de Landbouw Ten~ns~.lli.ng te ZAL de ondergeteekende pubhek .o;~'aroud . plus..' ,
Rosebank iets te vertoonen, w?rden. herinnerd d~t de 1~.s~hr1Jvmgen doen verkoopen, he~ kostbare 1 8~ Licht Bruin Ezelt, 3 tot 6 1 Jong Paard, 18 maanden pud

heden avond (Dinsdag, 7 Februari] sluiten. L~te inschrijvingen (met Erf, met daarops~nd ruim en ge. laar oud 2 Op~hto.Melk Koeien
een extra betaling) kunnen ingezonden worden tot op den avond vau rieflijke WOOnh~!l8, beplant .met 1 paar Kar Ezels, 15 hand boog. 5 " Vaarzen
Vrijdag, 10 Februari. vruchtboomel_l en hebbende rutp- 4Merries met Veulens' 1 Afrikaander Bul

De aandacht van pel'BOnen die wensehen Rijtuig-paarden te ver- strekten T~llngrond, gelegen aan 20 Donkies 1 :Mof Bul ,
toonen, wordt getrokken tot een fout in de Prijslist in Klaase 107, waar het ondereinde ~an VAN DER I Span Trek Ossen (rood) JOOAanteel Bokken
staat il onder 15 Handen," in plaats van" niet onder 15 Handen." POELS PLEIN. Wegens de 4.() Aanteel Beesten 100 Kapater Bokken

MAYNARD NASH, grootte van het hui~, kan hetze~ve 20 Vette Varkens
met geringe kosten In twee womn-

Secretaris. gen veranderd ,,:orden •. Het vast- Graan en Dranken.
goed zaldes verkiezendein PerceeIen 350 M dd E t kJ Koorn 150 Muddon Eerste klas Gatst;'
verkocht worden :- u en eers as 100 dR:

V rts-3 Gedresseerde R&" en 200 do do do Voeder . 0 og . j

koop d lO\. (b" (Haver en Garst) gemengd .15 do .Erwten, lbehcs enTre aar en, pen. ar Il ans' B '
nieuw) 1 paar Tuigen, 1 lot Dek 1200 Mudden H~yer5 'Loonen Bd" .

, 4.() Leggers WIJU eggcrs ran eWlJnt)troo, enz.

r. J. LAUBSCHBR. Kelder Gereedschap.

-----

'" St. George Straat, 1 Feb., 1899.

Lincoln Schapen
I ,

! • OP DE

WeateliJie ProriDtie 'flt.stem.,.
!

S. F. SMITH, Secretaris,

P. J. r. MARAIS, Afslager.

Boaeballk,l'eb.16ea 11. _

Jl gOODYEAR, Baa181.JUn,...
• 'Dl eenige nJl sijDe welb..

k~de Stam L'nCO'D Rammen le· kO<.,
~bben. .,
~LI.OOLN Itnmo Kl'Iltll81 Inut.

• plet ,,,klopt werdeD toor Wol fil
Vleeech beiden.

lKomt D8I10:" de T-t"t"'«lnstalJirl 'e" z'.
GOODYEAR'8 LINOOLN LA 'NOl'.
WOLDE SOlIAPJ!!N., '

AUwal Noord' Landbouw Tentoonstelling.

TkN govolge van do vrecselijko droogte waaronder deze . .Aft1~eliog te
lijden heeft gehad, Ï3 do daturn van deze Tentoonstelling uitgesteld

tot 8 Maart, e.k,

ArPLICA.TIE

Tegenover D'Uurbanville,

TE KOOP. Losse. Goederen.
I'OOR de betrekking 'an AlISiS·

tente aan de Gesub8ide<!'de
hool te Tarftontein, tUnen coor

d+n ondergeteekende ontvangen
wp!'den tot 21sten Februari 1899.
, T'XRlISCBTE. ZUlf:-
i .
a. Bewijs van bekwa 'rt} Jteid .01..

wet en van gee l zcdel"k se-

•

1Proctor Dorsch Machine met Kaf maker en EDgine (colQpleet)
nBII~nU!D kracht, 2 MoCormick Zelfbinders. 3 Bok~U8 op ...eeren

w); J 2 Land Ploel!;on--:-ERN, TWBKen Dau: Vous; 2
Wi_!UJ~ PJoopn; 2 Wijngaard Cultivators; 3 Zeep Potte~; ~ Dam

12 8eiJJen; 3 Span Jukken (kompleet ~~ "em~ en Bewijs van lidm lP.t~cb8p p.<nerIn verband met bovengemelde :t'entoonstelling, zullen goedkoope ,,' E EN" 8 Grootle Graan Schalen; 3 Gcweren, MartIDI Henr;1, en Prote8tan'foho Kp.rk.
pleziertreinen van Kaapstau en tusschen stations loopen, als volgt HOOGGEL G.. '''fOOI' .. achter laders (duhbel loop}; 1 Voer Machine; ~ Kap iop landSc\' Gt"rti6ca.en

op 21 Februari. . . aan dan Bergkant. ,nabIJ het Dorp, lYa~..p ..... ~ 1Afsla.· BD Tent Kar.: ; 2 Open Karren. . . op v~; 1 d~nt een aan'fllllinga examen p-
I. Verlaat Paarl ti a.m, Lady Gref Bndge u.1O a.m., WellIngton te ,!,erkoopen. RUIm 250. mo~ Bakkar o~ ~~ll Doaby'Kar j ~ 'Vaten RaullOlD Ploeg 8c~n; d.an te worden.

6.45 a.m., Malan 6.56, Lodendal 7.8, Hermon 7.22. Vogelsvlei 7.32, brUlkbare~.grondvoorZa&lenW81 •. 5Bgg.m,Howara.Br. ..... ",,8IlGultiwtor? lRolBlokme~)[e.; b ISalaris£IOperm,and.
Piquetberg Weg 7.50, Tlllbagh Weg 8.6, Artois 8.25. Ceres Weg 8.45, landen. WIJn- en Boomgaard~D,~ Ijle1'8leep Blokken;1'611iie.,.'; KlIo. hiDe~ I ,NIC. u.1reWage... n Zeilen; ~S.}an J':erkzaamheden te beginnen op 1
Breede Rivier 9.7. Botha's 'J,17, Goudini Weg 9.29, aankomst te Wor- Helder loopend w~r rut. ~e W. . Tuigen; 5~SpaIl'~ ($;~ Achter Tuigen; 2 ~adel 'rt, Ib99. /
cester om 0.50 am, Stmdho?dende Fonte~nen. Geneftijk m~oomen kompleet; B -.. '~d komp"_; ~ut~ ge- ! ,

II. Verlaat Kaapstad 6 a.m., Zoutrivier 6.6Maitland 6.10, D'Urban W~onhUls, Wegenhuis en StaDen, reedsohap voor Smits en Wagóll ;;.I~>SohO. p. OD. Spit n~ven; S. J. BOTH,!.. Bee.,!
Weg 6.34, Kui18rivier 6.4:3,Eerst-e Rivier 6.59, Lyndoch 7.7, Vredenburg Bm~en vertrekkel_l! enz. V'?_8ge GaffelI, irliat en St.roo Vorken, Plkkea,.ea Kie~~ ODZ.,enl.:; 100 lostbus 6 ,
7.13 Bosman's Crossine 7.24, Stellenbosch 7.34, Mulder's Vlei 7.51, Beait. Doe dadelijk aanzoek biJ Nieuwe Kaf Balen; 3 Kruiwagens; Zwiuge)J ell .p" eu., :ena.; .J(lI~annesburg.
Klap'mu .... 8.1 Paarl 8.16, Lady Grey Bridge 8.24, Wellington 8A,G, aan- Z Jo ~_1' ) Lot I' Pal . 12 Rollen Doorn Draad:l Y""'_ ~ "Hout en !vloer

"'" , J. J. HOFMEYR en n., 4UUagers, Jler ,en, . '. ' ~ ' ":'.; . ! • "'BIIS"BYIlGiA1J' CRDDJlllDUDIPIkomende te Worcester om 11.25 a.m., Deze trein zal niet stilhoudon bij Hout-straat, Kaapstad. Planken; 1 Lo. Deelen ; t Lot Zmk Platen, t ~- -,Ba~eter, Ai V Il D ltD na
de Stations tussclien WelJington en Worcester. 1 Lot Zweep Stokken; 5 Bamboes Leor8n; 4 LM .. Zeil ~; 3 i,', DI. D~.V.~,I., DDI. . ,111. T[ln:;GREI~Verlaat Worcester om 5 p.m., via Kraaifonteio, alle Buahell en 2 Half Bushel Maten. '.D r,o BD _
tusschen stations aandoende ; aankomst te Kaapstad 10.5 p.rs. 'I"e .....-.:Il"U.ll'I ' ' . ~_1L.., -.Ji

IV. Verlaat Worcester om 6 p.m., ria Stellenhosch,aankomende te Ook een Groote. VersoheidtIIUI.i~ 'de" Boetle/v"n WijlelI t,.N,,,
Kaapstad om 11.:18 p.m. ... 'V IER Goed Gemeubileerde V'ruideniers Waren. : Nic%os He"d,ilt Jo.bm 'DOliV. Verlaat Worcester om 11.4.0 p.m., Vt(~,Kraalfontem, aankomende Hui~en.-Doe aanzoek bij A ., (}rtJellbe'l(. We!'!_"gton.
te Kaapstad O~ :>.1;3a.m. ~P 24sten. Passagiers kunn~n ook ~et al~e op W. A. SCHOLTZ,Bomerset Strand. -, Zoo als Koffie, Zuiker, Rijst, Tabak, Kleeding 8toff~n, en ~ _t LLE Personen tlio1 iets schuldig
en af treinen reizen (WekehJksche Eerste Klas PassagIers tremen uitge- ., tot een Winkel Bezigheid behoort, te veel om te omschrJjven. I. zijn aan opgomc1den Boedel
sloten) aankomende te Worcester drie dagen voor de Tentoonst~lling.en BENOODIGD Al·s ook' 10 "--deeien in de Koloniale Brande~iJ'ns Maatsol.~," ~&~ , Yenocht te Jx.'nlell (n alleteruggaan met alle treinen die Worcester drie dagen na de Tentoonstel- 4AU "n'l"'. t.. d' bi'

I Beperkt. ,uUDDevor enn~n Jling vcr aten. EEN Jongen (Arme Blanke) voor Ka.ntor~ vandenODder-
PRIJZEX: Eerste Klas en Bedekte Wagen Pleziertreinen zullen huis en tuinwerk. Kostbare Huis Meubelen. te W4tllington. bin ..

tegen half-enkele prijzen respectievelijk worden uitgegeven van alle Kleederen. lost en inwoning ver· weteen van af datum van
StatioDs op de Westelijke en Noordelijke systemen ten zuiden van schaft. Doe aanzoek, Postbus h71, Het ceheele B880Itiment Huisraad, be8taaode uit Voor.;.Eet-en Slaap .d.........r . .., .I di S .. It' le heb all' kJ d' .,_. a.en'JfgevIDg.Kimber ey, le tatie mges 0 en. '. Kaapstad. Kamer Zetten, met aUe toe ooren, es In eerste as or er. ,

KAAJ'8CHECBNTRALE~POOBWEGEN(BEPEHKT).-Retour Kaartjes tegen Een Harmonium, Glas en Aardewerk in~rtenf ~euken G~reed- .1. 8. MlRl"S & Co.,
half-enkele prijzen van alle punten naar Worcester (behalve Nuy en Over schap en allea wat tot een weliogerichte womg verellwht wo~t, te . Agenten Y('or de
Hex, van waar enkele prijzen voor ~ubbele reis zullen worden berekend) BENOODIGD. voel ~m te omschrijven, en wat verder zal aangeboden. Alles ~ordt Bxeclltrióe 'te .lameotUle.
geldig voor de dag der Tentoonstellmg alleen. g~narborgd Eerste klas Kwaliteit te zijn. ... r.b. 1899.Een speciale trein zal van Worcester omtrent 10.30 p.m., naar
Robertson vertrekken, ell als er genoeg passagiers zijn naar Ashton TWEE Onderwijzeres met IIldo
Er zal geen speciale trein naar Worcester zijn. klas Acte Z.A.R., of K.K. CD

TE~"TOONUE8TELDt.:VOORWERPEN.Volle vrachtloon naar Tentoonstel. O.V.S., met bewijs van kennis in 'de
ling. Vrije terugreis op Eigenaars verantwoordig. . 'llollandsche taal, voor Buiten-

REZOEKt:R~ naar de Tentoonstelling kunnen met Kost en Inwoning scholen.
worden voorzien tegen redelijke prijzen door bij tijda kennis te geven linK.ennis van Muziek eene aanbe.e.
aan den Secretaris, Landbouwtentoonstelling, Worcester. g

VRlcHTEx.-Een groote hoeveelhoid rijpe vruchten znllen gedurende Salaris de inkomsten der school
de Tentoonstelling te koop worden aangeboden, en voorziening zal ge- (gewaarborgd op minsten £12 lOs.
maakt worden voor Lunch binnen de gronden. per maand).

TENTOONGESTEWEVooKWERrES. Specialc afslag wordt door het Diensttijd-begin van April.
Spoorweg Department toegestaan voor het vervoer van tentoongestelde M. L. FICK, V.D.M.
voorwerpen. Potchefetroom, A B dBV .. T:;'·Voor verdere bijzonderheden ver voege men zich tot on , en. ereeD.lglng: 8..

Februari, 1, 1899. d P "
F. L. LINDENBERG, ,van e aar.... /' _ .

Secretaris. I PASTORIE TB BIEUIOUDTYILLI, ALLE Bonds ledeÁ die wenschen.leden van der:£ Tak· te hl'ii,,, ...

V . die ook w8Dschen geregistn>erd te 'frOidr,J op het
- .............................--..- .......-------------- CAL INIA. Kongres van IS99. geHeven hunne 8ubscriplká TOOr dit jaar. .

TEND'BB8 -ore) raagd 8eoretaria den heer G. VAlI Col'rUlt&GBN, t/iomeo vereléDe" of
. lV enge. .~r d.n 2&teu. Tin dele maand. .... "

het op~hten ,:au een ge~uw op ~ G: V.,J1-N COPP.HNHA.Gllf. '
'foor bovengemeld eInde, geschikt, _,' BOIl. 8fjc..
ol! het ~ Ni9UWO~ vm" di&- Slot ftD de Paart..I I
trikt CalVlma; volle bijwnderbeden, , '

DE heer JOHANNES CHRHiTIAN KOTZE, Conraad Zoon, liJn pu, en specifikatie Waan'an be- ' nuv J' '171 EDnEBB,.,T !~'
woonplaats" Groenvalldi," gelegen nabij Piquetberg, uit de hand komen kunnen worden 1'an den on· 'KLBEDB~I.' .D.~""..,." 4.~ ..

~erkocht hebbende, het'ft de Onder~eteekenden met instructies begtm. d~keoden of ~ Ds. I. H.
stigd voor te~cn het einde van Ma&rt. zijn geheele II ~" Neetbling te Ste~~b. ~',"AA~ •• ~l:l.-.
bestaande uit Groot cn Kleine Vee, Paarden, Esels, Varkena, Wageua, Tendetit&ulJenl.llg8WaGht.orden O.MAAK't:' . ~_
Karren, H uisraad, Granen, enz.. enz., en al wat tot eene eel'lteklaue tot den lá lraari, )899. PISSUDIU.IID rt ;
Boerderij behoort publiek te koop aan te bieden. De laagste. of = tender "

Dag en datum en verdere bijzonderheden in latere uitgaven. :::::_ocIwendig te aauge.a J. J. VILLI
J. W. Moorrees, jr. cl 00••-Afslagers. N.~:H:1e;'Oozd.

Veadu K&Dt.oo~,Malmesbury. Nieuwoud~ __ I

• Fobruan, 1899. Il ' .... ~'.

OPEN VOOR DE GEHEELE KOLONIE.

Op Donderdag, 23sten Februari, e.k,

•

Ruim Orediet=- Volop Kost en Drank.
.Zoo een Eau Diet alle dag ! ,

Kaak uwe Vrienden' hiermede bekend!
lORIISDIG en DOIDRRD1G, t • J nm,' tat.' ,

P.IJ. P. MARAI&, 4ts1aler .
!

Vendu Kantoor.
Tulbagh, 4 Februari, 1800.

. BmNOODIGb
EN éUate klas bOeM i.echt.

Ken V8I'Voege zich tot
. 'B. C. DRBT.a. .

" Driefoateia ~hiJad81p6ia.
,II .,

Voorloopige Kennisgeving.

, - • IT .... ""'Ii

)...... ., -'.1(
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