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Alweder een Goudmijn van de
]~estesoort te Slot van de Paarl .
-----------------•
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10 UUR

levende'

E Ondergeteekende zich voor een en tijd van zijne Boerderij wenschcudo te onttrokkcn ; heeft besloten publiek to doen verkoopen

D

1..0 ure

",

'Maart

precies.

1. De Huur der Plaats" Slot van de Paarl," voor 3. 4, of 5 jaren.
plaats is gele~en omtrent een 1 uur van het midden der Paal'} en is
l'l'll Jer beste Plaatsen in den omtrek en geschikt voor alle doeleinden.
Er 19 Braakland voor 42 mudden Koorn, 8toplatl~ 2de dragt voor 180
lIllidden Haver, hebbende volop loopend water in het buiten veld en dammen. Beplaat met Wijngaard en alle soorten Vrucbtboomen.
De Gebouwen bestaan uit groot Welingerichte Woonhuis, Stallen, Wagenhuis,
Jk'diemlen Vertrekken en Kafhokken.
Bij de Huur der Plaate zal
gegeven w.orden K~fhok in zolder met ~M. De Pl~ts is te voren ten
eeuizen tijd te bosien cn de Huur zal met te voren Uit de band worden
wrkocht.
II. Vee :-4
Span uitgezochte Ezels waaronder een span 'fan over
de 14- banden boog; 2 Paal" goed gedresseerde Kar Paarden, 16 handen
l.oog , + Voorpaarden voor. ~ze]s,. 1 uitmuntende Rij Paard;
300 Aan1 Bokwagen
tp;,l Schapen en Bokken,'J
Koelen en Kalvers, 2 Ossen Vet, Een lot
2 Johneon's Gruisvermalers
Varkens.
1 Gru Snijder .
,
I I I. .BoerderijQereedsohap':-4
Paarden Wagens
waarvan
3
3
Sacks
stalen
Ploegenbijkans nieuw, 1 Scbotsche Kar, 1 Water Kar, 2 Afslaan Kap Karren,
1 Wan Machine
:3 drie voor Ploegen, Ransome, 2 Dubbelvoor do., do., 4 Enkelvoor do.,
Zuivelboerd.erijbenoodigdheden
insluitende, afscheider.J Karn enz.
do" :3 Howard's Eggen, 1 Braaklande Egge, 2 Zelfbinders, 2 Reapers, 2
2
Open'
Karren
'
Voeder Machines, 2 -Land Kribben, 2 Sleepsteenen, 15 ZeizeD, 1 lot voor
Het
Vee
is
in
goede
conditie
en
goedgeteeld.
en 'L:hter Stokken, 1 lot Hout, 1 Blaasbalg,2 Aanbeelden, 1 lot Machine
Ververschingen zullen verschaft worden.
Goederen, 1~ tons Koelen, 250 Ibs. Machine Touw, Graven, Pikken,
\' ork ens, Rijlen, Zagen, een groot lot mest.
H.
FAURIE,
IV. Vaalwerk:-3
Stuk Vaten, 6 Kuipen, 1 Trap en OnderBalie,
Lezgcrs, Trechters, Hogsheads, Balies, Emmers, 1 Brandewijns Ketel
,I f.
me7 toebehooren, 20 Leggers Wijn, 2 do. Brandewijn.
V. Losse Goederen :-4 ::;pan Ploeg Tuigen, 3 do. Pronk Tuigen Colesberg, 17 J a.nuari, 1899.
~ do. Achter Tuigen, 7 Ze~ Kettings, 1 Naaibank, 2 Zadels en Toomen,
I,I}II Zakken,
18 ton Guano, I lot Bakstelnen, 2 Wagen Zijlen, 3 Land
Kribben, 1 groote Schaal.
Yl. Graan :-50
mudden KOOrD, 200 do. Voeder, Garst, Kaf,
Dl'1.l'

.,

Hay,~~~a!tAi:O:!~~
~nNo. 24,
van GriqOaBlad. ()CP de plaat. is een
,
W~huis,
8 KJivm~nr' KtaJen, Diptank en
~twke Put met wmdpomp, een stuk Landerij.
kant., ingeslóten - met draadheiniDg en een
Vruohtboomen. '
I
De plaats is zeer.~t
TOOI' groot
'
Vaorta UI 'ferkoc\t wordeD: -10 Paarden,
eo ander Vee dat ter verkooping UI gebráeht
oi'den.1
,
'
,

w.

v. L. SLUI rEU, Afslager.

Ruim Krediet en verversehingen
gegeven worden,
JOHS.

,

,

Koloniale

oe

beginnen om

GEO. G. GI
PUBLIEKE

VE .........
'75a

:01~...,A

I

Afslager.
VAN

TE ,

genaamd'

"

praebtig ~l~
~n de
Zoncltfl' End eo oit.netilttDd .. ~
voor Vee, Zaai. Wijn'
Boerderij.
De Plaats is
plant .. et een Wijn~rd
en . ' ,
ten Boom ..n; heeft
water. en . is ook bt-bouWd
noodiace woonhuis en andere'

seer

gttbou"en.

.:

, n.-Levende lIave ~ .

Varkens.

m-Boetderijgareedao&ap :

EN

, i

"Pla"tB

kJ of" Jff'OOt over de 700

4.'»0 Eem.elilu Hamela, 10'
10 Eersteklas Rij en
SO" ~
Dulden en

Kostbare Bouw
t44 Morgen,' Wie"el
bouwbaar ':G n

,L-Vastgoed:,

Be-

1 Woodmachine
,',
bome Zeif B ...ct.,l', 1 ~
extras van Massey Machiu. '
Wagen, 2 Open K"'ITMfl'

"_""~!"II

1._1l

voor; Plotlg, 1 Ut&IU1ftlIl-"l..ur
P1oeg~ 1 ,Howard'.
Wagenmakerabont. 1

1 Kruiwagen,

,

1 lot

ahbap, Schoppen, Graven.'
enz ,2, Baliee, 1 Kuip,
8J'atldewijbket.el,
Anken,,~,

i'

ameu, enz.

ERVEN,!

Graan :
20 Mud Zaad Garst
10 t,
"
KoonL.

I

Ruimad :

~, '

'rx-o .....
p_b'U.:..-_.

zullen

!

BIJ

J. CILLIERS.

JAG'ERSFONTEIN

WEq

----------------------.__

E Ondergeteekende daartoe
veiling te koop aanbeiden

behoorlijk gemachtigd,
.
-

STATION.
zal per publiek

D
Op Woensdag, 15den Februari, 1899,

A. B_ De Vil/iers " Do.) Afs/ager$..
Paarl, 2 Februari,

~,

10
WOENSDAG, 22 Februari, 1899. te .,...._..... NTEIN.
Verkooping te

"'Tt :.~f',~..

Stroo.

Ilt-last
heer
stoffel P. B. Groenewald ~die' ,
sloten .beeft de boerderij .",
geVt:1lt lIullen publiek vez'kOC)Pf:1l

w'

VENDUTIE,"

BELANGRIJKE

O K on<i*,r~l((mden,
door den

nn._,,_

Boerderij gereedschap,

VII. Het gewone assortiment Huisraad,
als Klavier, Harmonium,
Stinkbouten en andere Stoelen, Mahoniehouten en andere Kasten, Katels,
Ledikanten, Bedden, Spiegels, Aanzet en andere Tafals, Glas, Porcelein,
c\ardewerk, Keukengereedschap en een menigte andere goederen te veel
om te melden.

HAY:

KA LKFONTEI.N
," ,,;,
, ·Di

Have, ,,:

950 Meri~oie~,
'die zuU~ laaunen, iD
of Mei. in goede
conditie.
, - I'"
450 L~mme~, 9 tot 10 maanden oud.
. 15 Goêdgeteekle Merino Rammen.
'.
De Oprechtgeteelde Bul "\)udtahoorn"
geteeld nu het beste ~.
voerd vee. j
,
;
50 Melkkoeien, met kalvers van den Bul "Oudtahoom"
40 Koeien en Vaarzen die op kal'fen 8taan~ 'vócSr deD wiDter.
30 Grooie Trek Ouen, sommigeD geschikt Iyoor- den slachter.
16 Jon~ Ossen
150 GeItlengd Vee, insluitende groote en Jonge 088en, Koeien;
Vaarzen' enz.
De Dekhengst "Bainbow"; getrokkeu' uit '''Champagne Charlie" en
den Gouvernements dekhengst "Brown &mbo ....."
10 Paarden de meeaten Merries met Veulens,.,

(Jp Dinsdag, den 21sten dezer.
OD1

'vA.N

DES

] 899.

.,
.
~av:.
Weeskamer en Trnst Maatschappij.

Beginnende

Op M:AAND~G
te J r ure

den
'8

voormi

72 Kostbare Bouw

precies ten 10 nre 's vooriniddags,

VERKOOPING

PUBLIEKE
VAN DEEL

DER

PLAATS

H OL LED R I FT,
A.f'deell:nit

Brec:l.. dorp,

ALSMEDE

VAN

Levende Have en Huisraad
In den Insolventen

VR[JDAG,

De Afslager
I

Boedel van GERHARDUS
PETRUS SwaT, op

FEBRUARI,

24

1899,

i>ker

:2 18 deel en aandeel in de Vrije Plaats genaamd Holledrift, .gele~
n In de Afdeeling Bredasdorp, g1'OOtin geheel 2-263 morgen en 270
'. Id'kaiite roeden.
De grond is uitnemend .geBcbikt voor ~ndbouw, en voor het grazen
'''~1I1allerlei soort vee, en er IS een WoonhUls op de plaats, zoowel als een
aantal buitengebouwen,
li'

\ v

Levende
I

Carel Rabie.'

Kantoor C. W. H. V AN DD POST,
Fauresmith, 20 Januari, l899.

r

1 Wasren
,.,

1 :-;I'an Jukken
1 Kruiwagen
'.2 Snijmachines, in goede orde
~ Paar Tuigen
;~~111dKooru
., Mud Garst

Bomerset

Erven 1 ---------

1 Water Kar
1 Pomp
3 Wolzakken
~ Floegen
1 Paar Voortuigen
10 Mudden Haver
1 Geweer
1 Schaap Diptank
10 Graanzakken
1 IJzeren Egge

Huisraad.
Bestaande uit Tafels, Stoelen, Bedden, Schilderijen, Lampen, Klee,],rka>t en een aantal kleinere Artikelen.

Verkooping plaats te vinden te Holledrift, Afdeeling Br~orp,
om 10 a.m.
H. R. DU PREEZ, {Geaamelijk
G. W. STEYTLER,
Curatoren.

H. R. DU PREEZ,
Kamersgebouwen, 4, Kerkplein,
~pstad,
9 Februari, 1899 ••

Afslager-

Afdeeling M_~ ....
..,.....,..,

OPDOlDEIDIS ta P£BIUO~

1 Zadel

Ossen en Koeien
..:Paarden (gelijk paar)
'2"11 Schapen
lOpen Kar
1 Kap Kar
i

Have.

IS

Vt>rkooping te beginnen om 10.30 v.m., dádelijk na aankomst
'morgeu
trein T&D Jupatad.

van den

P. J. BoSMAN & ZooN, Af~lage,rs.
.

'

"

t-·}··'..

".

'~.'

Lindoouw

TB

D

WlDIG,
m de

Afdeeling

KUph.wnral ... at.
Afdeeling :Malmesbury,

Dinsdag 21
Beer Jl. J. A. SIIlTB, door

DE

Lossegoederen:

1. LEHNDE HAVE.
8 Ente.las Paarden (alle Ruins)
3 Merries
100 Extra Vette Scbapen en Bok-

.ielral-ke UIDItaD.J~-hedeJa _
U.I6

""&.11

0-

noodzaakt lijD de ZijD boerderij op
G~
~
(wf
nil
...,
ann..: _
peu, heeft de ondezpt.eebaden Statioaa ..... de IC........
GoaT.......
8
t ... ..,.
~
op boveagerneláe plaaaa en toeparbutjn TOOl' de T.. ~
bopea.
,
publi~k te Terkoopen, de
T
..
Eentea
Vol. LJ" IL' ad.
onderTolg8nde:
ToepD~;l..
KiDdemt.· HaIf.prij.. "-"'lea dae: VeI..
.I Le"aad.
Ha".:
KiDdenD HaIf-priji. Toepag tot &ddGek ed. 1Uadea. UeIf-prijL

dat:um

Kiadena"1I4e.!1:...

ac:

241Eente kJaa Ezela 3 en 4 jaar
Toegug om bet beoordeeIeD bij le -OIleD op Woea.J.g, U F-..n
ea 10 uur,
gedresseerd
lOt.
R .
L P
rd
goed
8 il en trea.
aa en,
geluchrijvingen duiten op 7 Feb.
dreaeerd
13 Slacht
V miere bijzondÓbedeD, ~lij.teu,
JJYehrijYiDgl-ynl'lDftl
kllllDell ot f!mmek
VaD den Ood~
lf
D verkftI'IIL
..','
5 Vaanen die op kalven staan,.
_I _
nu
ras
"
MAYlIUJlD'N.....

Varkens

80 Vette Merino Scbapen
II. LoSSE GOIDKBD.
1 Bok Wagen
1 Zwart afslaan Kap Kar
2 SpanTuigen Compleet

oasen

!~T'~1
;r:!~~(>n

~~

~H

~.=~ ~
(Vet)

t ~t~

!ij

met gewicbren Compleet
200 Mudden Zaad Haver
1 Lot Zakken
Alle soorten Huisraad, en Keuken Gereedschap.
En vele andere nuttige goede:ren
te veel om gespecificeerd te worden.

~,st.

George

s~

1 Peb.,18H.

.

"Pedierees"
1:)- --

OP DB...,! __
9ULL. lY

.

. II

~

Westelijk Provincie Landbouw GenootseJJ81t.

Afslager

Venda-Kantoor,
Hopefield,
2Feb., 18:)9.

4S;=;;~tnigen
4 Span zwil';la

do.

en kettings

Iele. Iele. lome.

J)B

KOOPD

op.. ':'~.IA
... .,••

VAli

Gebrande Boonen.

lY

1 'lIT'
1.,JeUW'-e,
Berat.ek1aMe
8cJrimmeJc) liB....
.:l~h-"" ........
1;"'_
_.,,-..,

-n-.

JACOBUS G. TRUTER.

--------_

PaMld ~
Varbas. iD
.
~
publiek WCRdea
. ••
ver ocht uii do Knal ?ft de Wed.
NabiJ
__
la. J. vu.A..uH.·
pVDOJ"\ND"r..:a::
1__
••
de Landbou'"
___'_ll"
J. T. BADBIRY.I&.
bliek
.DDOV
an lI.4Ie
van PUUl Z1JD om op
'If .&8Dt.oolAltClllOg te
. ;.
'ftil._;a_ 1IlIIIiafr_
Rosebank iets tevertoonen. worden heriunerd dat de i"'rijriDgm
1. B. de ViDien i ct., .lIIJaPn. p V·....'...

beden avond (~
7 FeIJruari) slUiten.
Late DehrijviDjta
(met purl 4.Feb.. 1899
een extl'a betaling) kwmen iDgeIOOden worden toi op dm ..... na
'.'
Vrijdag 10 Februari.
:1 Bok. wageDs, waa1'8l1 2 biJ'kana
.
...
De ' aandacht van per800en die .. eDIOheD Bij~
-le ftP.
• "'..
1 B::K:r
op VeereD
toonen, wordt getrokken tot een foot in de Prijltist iD
UW,waar '.'
staat" onder Iá Handen," in PIaaia TUIl"MeI oader 15 Banden."
. .
1 open Kar op veeren
;) Dubbel voor plOegen "Ban1lAYNABD BASil,
somes"
. •
"' Enkel voor
do "Howards"heereD Vander ~
2 S~
wagen tuigen tbijkans
.I
Co., met

r--

La n gv

OP VRJ1~AG, 10 DEZER,

~~

'.

Bokken
50 Varkens T8ll 1 tot 2 jar'
:! Goed geteelde: Bullen, met

Ruim Crediet en Verrersehiegea.

~I' EI SPINSTRATEI
KAAPSTAD.

(>II

re:
8r.!teel~~

8 Extra WiJD'vaten

J. W, Stigling,

de maand
;Februari .
.u..........
.._.,
..

MALMESBURY.

De volgonde Levende Haven en
\.

35 ~:~

!UBU

t3 FKBIUlRI, t899,

TE SCHAAPPl4A18,

B
PING

Droogevallei,

B ondergeteekende
zijn WOOD,
plaats verhuurd
hebbeDde
~
besleten om per publieke ni!iDg te verkoopeu op
.

0

"f.

Seer....
WORCESTER
Landbouw 'lenïoonstell!mg.

l'E

JDaIl"
;S~ttie~

'.

delijk: Het. ~

,~l-

l.ataiiCtias

~~J;!

'fId1IJbII·tt ........

fM' .. {

"Te Vaalkloofi'.

Verkooping

T.B.

_

I..

BU

•••

.ur

Hu4elun,

StICHTS,

HU

IAJdtJgtn. Wm:rB,.RYAN

& Co.

T .

~AlDHE£LKUNDE.

~erk~ping'

DooIOrs-Ge-

zeer

uurrijdensftlillalmelburJ

Op Donderdag, 23sten ·Pebruari, e.k.

Jaulenullei, nabij Biebeek lest,

._..."

I

,!.

a ce

D

'.

Dea&d.

:

.l~"'~

a..a- :ta eI.!-

•

~~J~

! .

" cekude Iele Boo.

~ VDbUGD

8taIlenbOeCb, 30 lanuan, .899.

Publieke

UI. P.U.t

2 Seci!n!~"e;an~a::~~~'
2 BraakJands Fggen "Howards"
,"
V~
I
OB
A.. l'DlLD, 'J'_.n_n..._A:TE
1000 Graan ukken in goede orde.
OPEN
VOOR DE OEHEELE
KOLONIE.
ti
IC~
·CIdI
(
-~
Graven, pikken, wijnvaten,
op.
~'_ft
'H.~:,.._j_.L..I__";'
beeft
een ~
en wat verder tot eeue wel
1
UQWGUI_
.. -aD ~
~
T&Ddheelingerichte
boerderij
1.
_
WOENSDAG, 22 FEB., 1899,
enz. enz.
l
bDIIip~[I!.
~eDiaiDdt
Afdeeling MAL)IESBU&Y,
b
.
10'"
-"
I
.-ïfie - Dl- patift- de YQOfoonm.
In
verband met boven~lde
T~,
~en
goedkoope
om,
DD!' I IDOJ'B~
.
.wbetaiDpll
Yerverschingen zullen ver. plesiertre.inen van Kaapstad en tU88Chen ItatJoos ~
• TOIgt de H~e
lAW Goetkma, die ~
la ~ ~.::
Op Dinsdaq, 28 Feb., 1899, ••
scbaft worden.
op 23 Febman.
.
.
de aazacIacht no Wben "el __
L~..1_ . 1D~_""'-f"5
'(Jp •• ' ......
9T .... totlD.IIL
om 10 's morgens,
I. Verlaat Paarl 6 a.m, Lady Grey Bndp 6.10 -&.114 WeIlingto1l
waardig li'
beetaaode·t.
~
te, ~~
heeft! beaJOtea 'PI;drb' e hiteaaf ~.
k1mneiI
M. J. A. SMITH,
6.45 a.m., Malan 6.56, Lodendal 7.8, BeJ'IDOD 7.22, Vogekvlei 7.32, ,
1 T_ JD,deenB 'aIs UI •. publ;iektedMl~;aae
hue
,..w~nnii ...
E heer H. L. DIPPENA.AR,
die zijne Yu 4erSp., luuu
lfsl."en Piqnetberg Weg 7.50, Tul~h Weg 8.6, Artois 8.25. een. Weg 8.45,
o.IAJT8D
aTe,:
WOII11II,op
•
\
ELo
. Boederij gaat verkleinen, wegena
,
.,
"0'
Breede Rivier 9.7. Botha's 9,17, Goudini Weg 9.29. Mllkomst le Wor- 16 Eente klM,EzeIs (2Ipu) goed y..:w-, tO
t899
. _.
,
ZIekelijke omstandigheden
zijner Vendu Kantoor,
oester om 9.50 am.
.~wd·
vu-tf
·
;
. ,
. 'l'D~
~D,
Om i lll11!U' ~:
echtgenoote, beeft de heeren V.\.~
Malmesbury.
II. Verlaat. Kaapstad 6 a.m., Zoutrivier 6.6 Maitland 6.10, D'Urbao
<&FIiDb EUJa YOOI' paarden
~
DER Srt r, hUIEUfA:oi
& Co., gelast
Weg 6.34, Ku.ilsrivier 6.43, Eerste Ririer 6.59, L1Ildoeb 7.'1, VreiI1eDburg
I.,..
goed. se4r-..1Ilarde
Kar .Alle 80CJIieD Docton.·
Juet;voumenteD,
. Coslle
publiek te verkoepen
op bovenge__
7.13, Bosman's Crossing 7.24, Stelltmbosch 'l.M, Jlulder's VIIi 'l.ál,
~
6 J&IU' • '.
1 doz. Stoelen, 1. couch, 2 FaDCy (ftQaqY.DJlBJilUOWBPOftUNlOOI
melde plaats het volgende:Klapmuts 8.1, Paarl8.l6, Lady Grey Bridge 8.24, WeDi~.
8.46, aan2 Rij eD trek: paarden.
6 Jaar
Stoele.
1 DubW
SprïJ.tg.bed. 1
Adderle1 8tJaai Kaapstad
r. Lerende Have, als;
.-.._ ......
~...
_
kome~e te Worcester om.11.2.5 a.m., Dese trein zal u.id StiDWaiea bij
1 Slaobt·
2. slacht k03ieo enkele do., 1· 8fritcher, Prachtige P.lt."':
.'
.
5 Eerste-klas Ezels, 3 tot 6 jaar
•
de Stations tuseehen WeDiDgton ea Worcester.
(extra Yet)
Kuta, Bugs, 1 ~
Tafel,
1 paarKarpaarden,4jaar
Poh1ieke' Verkooplog
ITI. TEB{;GBllisVerlaatWorcester om 5p.m.,tM Kraaifonm,aDe
<&J~cacm
~
Faaey Taft':,
wtaaeh- ea Kleed --,----------50 Spek-vette
Aanteel Schapen,
TE
tussehen stations aaodoende; aankomst te Kaapetlld 10.5 p.lL.
6 Koeien met Kal~
Taf.,
1 scamjf '11afe1, 1 oil
Kaapsehe Gouvernements
(Merinos)
IV. Verlaat Worcester om 6 p.m.,
St.e11eoboeeh,aankomeade te
3 Jan", V~
,
Glas, Poroe1ein en;Aardew"
meed
Spoorwegen.
10 Varkens, in Eerste.klas Conditie
Kaapstad om 11.88 p.m.
.
140 8bIcht~,
extra Tet
allee meow.
.
,
V. Verlaat Woreester om 11.40 p.m.,
KnaifooteiD, aaukomtmde
10 Aanteel Bokken
Voorts: 1 Spider. 1 ; Docton
WOrdeD geVJ'8ll@d
lI. Boerderijgereedscbap, als:
Dlstrtkt IHrnesbtrt Md. lalm_IIJ, te Kaapstad om 5.13 a.m. op 24sten. Pasaagien1tmmeo ook met alle op lO Varbo. (Borgen)
Pháetoa. 1 paar lugelsoh. ' ~ Zwarte h. . 'YOOr de huurvao een .~.
1 Bokwagen, bijkans nieuw
OP
en aftrainen reizen (Wekelijksche Eerste IOU Passagiers treinea uitse- 90 VarJams (18Og8D met jlopo)
Tuigen, bijnn. _Y.;
UI8~~
te Rosebank station
lOpenkar, op veeren .
Donderdaq23 Februari 1899 sloten) aankomende te Worcester drie dagen Toor de Teu~eo
i.Boerderij~hap
als:
lO audeelen in. de xolonia1e Volle bi)ZODderhedea
kunnen op
2 Dubbele-voor Ploegen, "Howards'
, --'
. ~rnggaan met alle treinen die Worcester drie dagen Da de Tentoonstel.
2 ~
bijnamen':
BrandewjIl Maatschappij. ,
worden &Ill
1 Enkele-vo::r
do.
do.
DE
heer JACOBI:S H. SL.tBBER,Sr" hng verlaten.
1 Afslaan Kap x8I'
Wed. Dr I; e V ill '.
Tenders'.
2 Zaailands Egge
die zijn boerderij gaat opPSIJzu:
Eerste I\las en Bedekte Wagen PleaiertreiDen
auUeo
1 opa Kar 0 Veenm
.'
• • AN I UVA.
~
~t·
aan den Contro2 span Voor Tuigen, in goede orde geven, daar hij zijne plaats aan te~
half-enkele P!Ïj~n respectieTelij~- worden uitgegeven .Ta8 alle
1 Bak Kar, 1 ~ater Kar
A. B. de VnIie18~Co.,A4~
~:~
en ~
1 paar Achter Tuigen, geheel nieuw zijn kinderen verhuurd beeft, heeft S~IOD8 op .de W~~ke
en Noordelijke ~
ten JUiden ftJl
1 Kruingen, lloue
teat
Paarl, 2 Feb..l899.
';
B.
op ~~
~ender.voor
1 ". Ezel Achter Tuigen, geheel de heeren Van der Spuy, Immelman Kunberley, die Statie ingesloten,
..
<&Dubbelvoor 1
o.. anJs)·
. . .' i
.'
1D8 te ~k'
znIleu mg&nieuw
& Co., gelast
ot> ~vengemelde
K.uPSCR~. CINTR.\LISPOOIWWD (BBPDIT).-Bet.our
K~
tegen
2
,.
" P:
met Boat
WaCJJt WOI"den ~ Z~
Hden
2 span Zwingels ell Kettings
plaats en datum pubhek te ver· balf-enkele prIJzen van alle ponten naar Worceeter (bebalft Nuy _ OYer
balken
...,.
i
TOOI' 11 uur I.middags.
,
1 Losgooier ~nijma(lhin()(Jobnstone) koopen, ue onde"olgende L8Ynde Hex~ van waar enkele prijsen voor ~ubbele reis zuDen:,.wofden beNkend)
1 DubbelYooi' braak ploeg (Baa:,
.
oorpte temler met noodwendig
Graven, Vorken, Pikken, Gaffels, Bue, Boerderijgene4se'.p, II Gruu. allII geldig voor de dag der Teutoonstelling alleen.'
8OD18)
bUJpoiIdenrper
t.....'
. aUgeDOmeD.
enz., en wat verder tot eene koren JU de beste qllUteit.
Een speciale trein zal van Worcester om~t
1~.30 p.m., Daar
1 Enkele "fOOr
do
j
DIaria l"&B~80
BROWN,
boerderij behoort.
Levende Have:Robertson vert~kken, .en ala er g'f!tD08g pasaag-s zp DUI' Ashton
1 Braaldanda Egge
~~
.• een _larie
.. _
Hoofd Ingenieur
li. L. DIPPEN.A AR.
. 24 Uitmnntende 'Ezels good ge. Er zal geen speciale trem naar W~
mpl.
2 ZaailaDlla Epen
.(140 p.a., aan de Publieke: school Kmtoor 'faD .. Hoofd Ingenieur,
dresseerd, 5jaar ~ud
.
TE~i~N(jE~E
V OO~&PD.
iVoUe vra.ch~
~
Tentoonstel1 Self-Binder ~)
te Vndedorp.
i
~
3 i'.braari, 1899.
Van der SpIJy. Imme/man & Co..
6 Eersteklas Ezel&-voor Merries ling. VMJ~ terugrel8 op EIgenaars ~eraotwoordig.
.
1 Snij Jbchioe (Daisy)
~
moeten ~
. :
.
Afs/ajers.
Vendu-Kantoor, Malme8bury.
2 Goed geteelde en edresseerde
REWI!KE~ naar de Teo~~ng
~.~
KOlt ~ mwODlog
28puvoortuigeo,(geheelniea1l")
Bert 0Ildent:ij_ ~
A 8/8TfNT£
BENoon/GD.
Kar Merri(>~ (Pi~ta)
worden VOOl'Zlen.tegen redelijke p~Jlen d?Ol" bij tijda keDD18 te gewn
3
."
Jl
(half slijt)
kJa.e z.A..ll.. ol ita ~
IIR .. IIOIDII PUIL SCHtoL.
b,. k
.
1 Makke en geschikte Rij Paard
aan den Secre~,
LandbouwtentóOut:eJIi?J- Worcester.
. 2 Paar achtertnigeD (aietnr)
daUmeCJe SetiJ~
(be~
.
Pu le eVe. t<oopmg 30 Aanteel Beesten, waaronder d T VBtTHT~ Een groote h~lli::.
~~.,
~.~.
2 Paar"achtertnigea ~)
eeu ~
exa,..,.· af
leg_
P~CATIB8
anlleu worden
VAN
zijn Melk KoeienVBn goed maakte
entoordn
g teL koop.~ordetl
"
enl"OOnlelDog_p
3Bpm ploeg tuigaa·(kompJeet) pnill8eptalibereJk_)
:
.
~ht
tot op den22sten
ras
wo en voor UDch bmneo de ~
<&Spul ningeIa ~
~
. A1eoot get;uj
F~
e.k. Werbaambeden
te
• 200 Vette aanteel Schapen (Merinos) sTEnGUTELDI
Voo&WDPIo/. speciale afalag
het
4.Wapa SWiOgeJS en 6 .ttoek- aedeJijk, .. ~.ik
.
soo spoedig mogelijk voor
0,P de Duinen,Dabij
Duban
-KI Varkens (1 en 2 jaar)
poorweg epartment toegestaaq voor het ,","oeJ'vao
teot.oon.,.Wde
tomr8ll
.
__ .hap (~~!"
. de ~
•
Weg Station.
1 Oprecbt geteelde Bul.
voorwerpen...
!.
8 metnre halters, 12 Os-riemen
~
al ~
ill ~
.
~£lOOper
ammm. Kost en
Boerd "ftA_ArAh'_
Voor verdere bIJzonderheden vervoege mea mch telt
1 zadel, 6 Zweep-atokbn
..
tUm..J
h~.
kiumen
verkn-gen
eru~~
ap 0..
F L T TIiTftV1D"QII'DG
1 Bnbl loop geweer
.
W:
ile &aIl-i._-i'W'OI'dea
tegen
£SO
p.a.
in
de
inrich·
,I In den Boedel van wijlen AO.\ll
3 Bok~gen8 waarvan 2 bijkans
. .; .u.J.J.U'.D~".D..DD t.
1~
W"rjnftt.eo, schop ~
1~
1~, iDdÏ811i-'YVII ~.
•
•
BR-ur.
Dleuw
. seoretaria.
pa, gr&ftD, pik~ TOrkea.sakk8ll lijk, doch Diet 1at.er .. deo
7""1n8 'ftIl mnNk eene aanbe·
E Ondergeteeliendl'D behoorlijk
2 Xiellwe afslaan Kap.karen (4
Pffellea
een mlDigte andere goe- April. ko 8abaOhdeD 6 per
ft6Dg. doch geen ~te.
Kennis
daart()(' gelast zullen verkoop eu
1 Bakl~:') op veeren
CIereO, te veel om te melden_
~P~.:l~
wPrderi iDg.m- ... __ werk ~t.
,
. ter plaatse op
1 Water Kar
Gl'&IleD,als:.. Diet
UIUI
Febrll&. A. llOORRKES,
J
1 Eersteklas Losse Wagen Tent
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TE PBB'lOBIA.
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i
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Woensdag 15 Februari,
TE 11 UUR Y.M.

Deo Kostbaren Stu lt Grond, om·
trent 1.'),) morgen groot, met WOOD·
boUl, enz. daarop, annex "Rosen.
dal." en bijna omringd door "Mod.
derdam," " Langefontein .. E'nandere
plaatlolCn allen guntitig
bekend.
Durban-weg
station is een korte
distantie daarvandaan
gelegen, ter·
wijl een weg afgestuk ('ll is gt'worden door dell afdeeling~l"aad ter
leaP van omtrent ;I~ mijlen vsn
"BJajesrivler Ilalt," ill dll richting
der plaats. Ve~1 kan gezegd wur.
dtI+t yoordeel der plaats, maar

~w:r"

goede wijn geen w\n,be~o~boeft zou h··t vark wlStlDg

met buikplank en leere kom· TER
algemeene .informatie
wordt ': hiermede bebnd gemulrt dat
pleet
wederom gelegenheid bestaat tot: inachrijTiDg nn JUeuwe -.tin5 D~?~~:OO:e "Ploegen
(hout) gen aan bovengemelde inrich!-ing.
!,

De data van het toeJatinp-eDJDen en 1'aD de OPeDiOg ~ den
oegen meuwen c~
znllen,~er
bekend geInUkt 'WOrda.
'
. Verdere informatie word, op
TeI'IJtrekt door .. W CL
:3 Span eersteklas Wagen Tuigen, Directeur, Dr. H. G. Breijer, Postbna<&13, pr.toria.
kompleet,
.:
DL No lUN8VBLT.
6 Span Ploeg Tuigen, kompleet
Vooraittw Tfh Curátaiam..
.'.
I Paar
bijkans
nieuwe
Kar
Pto'
J
. 1800
Tuigen, Wijn Vaten, Zwin.
re na, annan
'¥"'.
gelil, Kettings, en wat verder
tot een wel ingeriohte Koren·
TRANBLATIOlro
boerderij behoort..
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d bbel
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WiUea
iD
"Ingelegde"
(caned) V l'UChtea Tall minstens
~~moet.ea
sich bij den

aanmelden vó<ir
I
B&711D J.
O.V.8., .. be .. UIl ~iIl
de 1 XA ART, ..... ten einde hunne
DRLMI1
l\LMJl
1IoIlaadIChe tul,
'h...... te
-len
voor
lCIa01en.
de ....
BU ~
~ de 3aar- XeaniI ftDKuiei eeue...bne.
'-e- TeutocmaeUing.

RUIM CBEDIET.

woorden Zijll om o('ne nauw.
keuri;tc ~hfljvlllg
to geven, van
, wat Q!,-eede goed "0 g'ulJ8tig 00-

pBB80NKN

met IDde
of ~'K. 8l
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~opjuq

ÏIlkomáea
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A. DZ VILLIFRS,.
.
&cretans.
Paari,l,:r-'I899.
C. C.

mlOa.
•
.

STATESCBOOL Ol' mIO'A
DllJlC.II r&BIUD~tIId
' J)jeaIUga beiiD nn ~
J ACOBUS H. SLABBER, Sr. VOB general informaRcm, notice ÏI' 1aeby'
&bU aPPljCaUODS ril UI eeae PUbJieb V~
11. L. :rIeK, V.iD.lL
Yu der SplJ, luDo a Ce., lts)l&en. l' .be recei'red for the emolmeat of ~
&he a~
.ordau ft1l de Hu1IJ' VD 4e P~
,
Vendu Kantoor,
school
.
.
....
. .
GI'ODdeD, groot eiNa 300
FeIJrari, 1. 1899.
"'~
iBMalmesbury.
The dates of the entnuJoe..examiDa &Dd of the ÓPeDiag of dae JfGrPD, tIÏta'It
wor &ai ---------'-,.._-Gelegl:.Lllueid I.al cooclitionl'd geneW' 00Ul'Ie will be pnbliehed 1Mer OD.
lePCJeP
,
«ey.eo wOI'dt>nID stukkelJ van loowat
rw.
.
For further
informatioD aftWOh. to tile Direof.or
Dr ft. G
De &1I1If' zal lOOPeD 0Y8r eeu
lO ~en
groot.
'U..... lP Breijer, P.O.B. 413, pretmia.
t');UJ
,
•
• t8mija 'DIl ~
jara. en
C. Jl. BUN}),
IER
Goed G~ileerde·
'
-op dm b&aa Aprill9OO.
.
~t
voor Vel':wper.
HuÏleD.-Doe
aanaoek bij
Da.
Op .. 'DIl dell ~_,
' ,
J. J. HQflllllf 8/1 10011, Aj~/QD'8rs, ,W. A. BmtoLTZ, Bomenet StraDd. .. _P~
JanWll'Ja l~
.. .,.
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TenWonstelling
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Kiezers van Stellenbosch.

T.,..'WOOIdit~,. her

5

WI:L·EV[LE HEEU!!,
Daar ow oud lid. de heer PIETEa D.E WAAL, _loten heid~.ich _Io()pi~
niet weer TOnf
:-lt,llenbosch verki_baar
te .tellen, UJ ik, op "e..-k
YUl oadencheidene
ih\'1 ...drijke kioaen,
kandIdaat optreden roor de "a.lr:ante aitplaata 'roOr ODI8 ki_afd_liag
j,,, de W.tprend"
Y,·rl(.dcnn~, en wil ik u om awe ond.ratelUling Yfti'tD, lIOOala ik bij del8 de rriJheid netom om
te docn.

NG

I" ben. gebor.m, o~id
.... oooaebtir eD grondbeaitter
ill u .... n-fdeeling.
eo m " np:nc"" dan 'tO manter b.",U' te hebbeD pgev8o,
~
de belangen "&II S&elJeoboech mii ,,~ ,
be~
hart Ilggen.
Si ..t alleen ala Iandboow ..r DI&&I' ook ala iemand die op ~e
... ..t, r~ "IJNn is
I(elut.,r~....eerd In baut ellc deel der Ki_'deelin~
aUn ,,_ belaIIpa mijne belaupo.
Bet ia
Ja_,rom nie t al. een .. outsider," of vlochtige beaoeker da~ ik _praalt maak op o...e .&.omweo.
)!IIIlt' pohtieke opinies aijn 0 Diet geheel onbekend.
En ik &al wel gelegenheid ,.indeD OlD
hen d.e zulk. verlang en .erder daaromtrent
in te licbten.
Ik reef u nu slecht. korteliib
.. at
c"cc .Ollllllige ran de .00rDaa.mste politiek. queeties van deo dag.
W,'rd Ik !{eko&eD,dan nl ik bet Scbreiner
~.. ,.\" vu n loyaliteit jegen.
het Britacb e Rijk,

J\ :"r:,,,n e n :->latco co
\ t'r

!aag.

v'

Ot

VIUI

waab .. mh eid o'er

Mioisterie onderateuIlen
zoolanll het die .t.aat.rieDdacbappeliilr:heid
j~ene
d e naburige
onse Koloniale belanp~
.0,&,*, die het tot dos
VIUI

Ir»tund

I, ,'nz" In ...endilj'e .. ngel"pobeden
.. I ik mij Yoegen bij heo die .tr .... a' nIl&l' onderliop
""'nldrr:I1i<'
vu verzoening tusschen onae differente
fUSeD eo kleureo eo tracbteo &&~ een ieder
te ~('n'!l wat hem toekomt.

.ioen wat in mijn vermogen ia om den roem vao 8tellenbollCh .Ia een IChiU~rend
dur ZUid Afrikaaosche
op ..oeding te hlUldh ..... D. Betrekkelijk
de eprceding in bet
.:.,.: ..ee-n lal Ik bet prai:tiocbe en nottig .. niet oh bet ootl nrlielleD.
Elk e school behoort
-.~,·:I;·1: t" OPuden met de wrlJlt1lChijnbj~e toekomstige
behoeften harer leerlingeD. Ellr:e leerlilli,
n:. "c:.'· kl-ur of stand ook. dl" met taleoten beraaId is, behoort gelegenheid te hebben eeo
"11' ....: n; t" bekomen die hern ID Btaat sal stellen
die talenten
te .. utwikk eIen ea om op te
~i '0.:1"'
IU de
samenleving.
Dit 18 mijn beginsel;
omtr ..nt d e tklail. der toepuaiog aal ik
'U
.:urn"
laten leidan door beD-ouder"ijlers,
predikanten, eo se od eliogeD~ie
'faO oase
rn.:'; ,I'
o.Iucarie q ueatie-e-een
praktische studie hebbeo gemaalet.
Ik l.d
m.d·" !li

""I

1< 1..·0 ~ecn v oorstnnder
van een accjjnebelesting,
dur ik m ee n dat de daaraao ve rbonden
, .. r.:,·,·l,·" Olel "pwegen tegen de nadeelen, wal betreft ergernis voor dea boer, .tremmeD Tan
J., hll',,\el en be ..orderou van vervalacbing (adulteratie) tot nadeel ..an verbruikers.

II" al;,:meene wetgeving
omtre"t
den drank, aal ill: meegaao :net beo di .. .nvalt:ke
'r .. 1,'- ",,,:, 11 I,.".chermen . ma ..r door eene treurige olldeninding
geleerd bebbende dat die
,'< ,.k"'1 I ,>'I "~oooren tot een eukele volk~klaa."" of ras. Lal Ik 'leen wet oodel'llteunen die in
.:':
f'.
bl e,'O ""heid.lIJD trekt tU8!!Cben kleuren eo rll!l8eo. 7.edelijke middelen in de baodeo
'. I ,., ,,'.1 J k,' en ~\)d .•d,en.t'lle orl(aoÏ5aties, ter beatfljdin~ "ao drook"olChap eo draokmisbroik,
, •. :"., lil ru,; <e,d. 000 be"li.teo ..oo ....tander vindeo.
1'1

~me.

WlGllI8PECI'EUU

vall deo

heir Rbodea kan Diet ~ordeo verme<ien in een pohtiek adre..
Ik
.. ' ".: . " .. I".~,n"en .. m do hulpbronneo
vaD het ooorden
te ontwikkelen
bet meeste
... :'C
! k I,,·n [,~reld dat 1Verk te 8teUO"", in zoo verre al. ollze Koloniale belaDgen zulka
.. 'C· I'
,I< mag het denkbeeld oiet ve ...."'ken, dat hAt ni ..t alleeo yoor bet noorden,
.. nc ..., ,''','r "nH' IOwcndlgtl rust, voor onze vel'1ltaDdbouding met de republi ..keD en yoorde
._ , : '1 'Ii'
de 'JltbDd~r" aldaar gOf!d zoo "jn, indien de beer Rhodes "oor eeoigen
lijd eeo
:,., l'r."11"'dl! en acttef &aodeel nam !UlOooze Koloniale politiek.
. ' " .1,' ",urn

en.

Brilliant I
R. MiiLI.Ea verschaft eenig ding in
de lijn van Mu~,.., vaa h8t ~tBte
Duurzaam J
Kerk Orgel tot di Joodacbe Harp.
Economisch I
an.
and_
U.
en Oa.anu.mheid.
Geene
anderen
lijn eveu ~
Wacht u tegeu
vervaleehte
kleUl'lltoffeo.
om~
.ij vau
goedkoope
en inferiea.re
materialeza rijD
gemaakt, OD Illeehte, huw .. v~
kl"a.Nn geYell.
Om vau IIIL'OIIII· • .n..k.nl te
sijn, gebruik aleobta
Oyllll

OY~

DIAMOND

DYES

het Terwen
m.n Tab8erie, LUleu.
Vederen, LioteD, C \l'en. Tapijten,
Eu
Ena. Wij wll&l'bcqen
lW sij
reil pak na pU: za.ileD ldeunm dan eeoig
a.nder kleuI"II81 ooit gemaakt., en meer bn1
ha.Dte cu da.uname Jdeunm te geven.
oor

uieer~"

'l Is gemakkelijk mel
DIAMOND

I<

ndelaan,
HTS,

~;

I ,.' trn,' de "uderlml{e
samenwerking
..n 'ffieodllChap met de repuulickeo
bevonl'!lreo
," '.('·l~' II l~gen ....cr"en om rasseobaat
na"r aaDleidlng van <le gebeortenisaeo
in de
r;,-:.' rl.... J>ell Jaren
III eo betrekkelijk
de Traosvaal
aan
te blazeo.
:\bar
aan den
,o'!' r·" kant
."u
,k blijde z!ln. indien ooze
republikeinllChe
niendeo
alllllltootelijkbeden
J.' ',. !I,' ,..·t~e"llg.
d,e k,..""d blOt'<i zetten tusschen boer en uitlander,
blanke eD kleurling,
'" IM"·.crwIJdt·,,'n.
Ik Zie geen redenen waarom m..o op deo Raod aan fateoeollilre kleurlingeo
".: ;. k .1"llie niet delclfde <uorrecbten
LOOkunoen verl ..eoeo als un aod ..re oitlaoders.

.

_.
~Iknndig

II ,:.."de ,!.tt dd,' illlicnte:t uwe goelkooring
lullen
lJ ~..;~ !I J:Ht:n ~ lt lOll kunnen l.eg~eo, Doem ik mu,
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20 Paarden !!

_-\:-;rooa
E tll'L'1' ,J \.\ T. A. LonI.\ER, de welbekende kenner van Paarden
EIl·I" heefe (le Ondergeteekenden gelast, publiek te verkoopen
l' \"'ndll
Kraal te

D

itad.

1\I.Ia,I...... esb~]('y

~ents
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uit

,

\lU,fD.\U.

Haagd
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Ezels, 3 en 4 jaar
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Geteelde
Paarden,
2, 3 en
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4 jaaar.

Van der Spuy, Immelman

llJen

Mild en Ze

"

LLE

B'JOds

Tak Slot

leden die wenschen leden van dezen Tak te blijven (ln

1\
dl'; ook II'cnschcn
geregistreerd
te worden op het volgen?e
K'IO"r' ~ \·:lll I "IJCl. gelieyen hunne subscriptien voor dit jaar, aan den
:"·~'l',·t.tr:i
dCD heer G, \'.L'l COPPEN'llA.GEN,
te komen vereff<:'nen, voor of
0;\ .It-.
~::-st('n van deze maand.
.
G, VAN COPPENHAGEN,Hon.
Sec
:---11:
\"an de Paarl,

l/G7J~
OL.

.-orden
~~3ten
den te
k voor

De Afrikaander

Wetgevende

ost en
(regen
llr1ch-

Partij in de
Vergadering.

F \ UIl'

-uw be-

1.:\lt EN van de Port retten van het Ministerie en de leden van de
t,,"ll'nde Vergadenngdiezooloyaal
bij het Ministerie stonden in
:.
":-iIn 1[.: laat;;te Sessie zijn verkrijgbaar
tegen 1/- met postgeld
),'
1'1""1
Dl'ze plaat behoort in het ~uis van ieder warell: Afrikaander
.,
'1
"i, ('I_'n gt>dachtenis aan de fllOke vertegell:~oordlgers van ~ns
,~
(; ,'!'Il c' xemplaar
zal worden verzonden tenzIJ men de remise
." ,r
J dL' order ingesloten heeft.
W,

J

~ennis
, f

[1

ling

Behoodigd.

Vruchten
Hoogste

prijzen betaald
voor
pit), Pruimen,
Vijgen

Perziken
(enkel
Roode
en Appel-der-Liefde.

Taai-

V In(' lIT E~;K WEE KERS

die deze vruchten voor verkoop hebben,
i",,!toorrn l.ich te vprvoegen bij de

lunne
voor

Heeren
Jam

{S,

Vervaardigers,

sberg.
JJ. al8
1' ..

rk8-

geeereO
.,etaan
longe
~ aall)D

PAARL,

.:1. J. HILL
Sir

Lowry

& Co.,
Raad,

Kaapstad.

.A.t'rlkaan.che

Institunt,

BEPE~KT,

,---

Verrotte Tanden gestopt in tot bun
vroeger natuurlijk gebruik hersteld.
Tanden
Zonder:
Pijn
volgens
ieder bekende methOde uitgetrokken
Goud Stopsel8.
,··l
KUD8tmati~ Tandê~, .p~nd
ge-'
maakt door lucbe.zOlglDg, alsook
zonder platen. volgens het 8telsel
bek~nd als Bridge,
Bar,
en
Crown werk. '
-

gebezi~, en alle fooien ~n gebaseerd
op de billijkste lobaal, overeenl ", komstig mst goed werk.
EV'ERARD DIGBY,
L.D.S., R.C.S., Eng.,
Vrcege: ... 0 de Loode'l T"nclhp"lltulloli~..,eD
Charing ern. Ho.pita.
BESTUURDER.

KENN[~G,EV{NG.

Rijtuigen:! Paarl.

c. G.

,ft

J. H_ du Bussy

" EARLY
Poot

KAAP-KOLONIE,

E. STARK,

R

Uitgave
van
te Amsterdam

en Pretoria.

ROSE"

Aardappelen.

IJ hebben
een .eniere kleine bellendin
vao
popul,ire
>ort octvaogeo, io
W
cera' e kl... cooditie, gereed van planten.
jUlst

I

Ook in 1'00lT&8l) !'Cn kleine hoeveelheid van elk
der volgende welbekende ioge"Oenie l!OOrteo :
.. WHITB KID~EYS,"
.. WHITE BRUCK."
l'INI[ BEAt-TT 0.' llEBB03 ..
Di. tegeo Jaapte prijsen te koop Ilja.

LIBERMAN

& BUIRSKI,
25, BUR&ST11.llT, K.U.PST..lD.
P.o. BUK 167.

Tel graounon:

'LuI .....

UI."

PHYSICA.
ELIUnlllTAla.-ZEIIII"I'1: 01lA.4D.

1 Rindl, M M, Dale CoIl, King Wm'. To""n
Welsh, K I, H1I(II8lWt Coil, WeUiDIf!.oD

2
3
..
6

Borton, J.. W, Dale Coil, King Wm'. Town
Paver, F .K, Gill Coli Reb, 80menet Eut
Gordoo, B, Con ..enl Scb, WYDhetg
H_, A A A, P Bcb, Vryburg
7 Ge.riogb, C F, P Bcb, Vrybarg
Ublig, G H, Gill Coli Seb. Somenel Eui
9 Winter, E. ConveDt Seh, Wynberg
lO DDdd.., J H, Dale Coli, King Wm'. To1l'll
11 O,_j, J, Con"ent Bcb, Wynberg
12 Adama, I, CoueDl Bcb, Wynber(
TWZEDZ OR.U.D.
Bly tb, D HW, Gill Coli Bcb, Somenet Eut
Colqoboon, M, Connnt Bch, Wynberg
Coolt, W F, Dale Cou. King Wllli.m'. TowD
D .. 1a HODt, G, CoD.ent Bcb, WYDberg
Fish ..r, A, Con ..eot Bcb, Wynberg
Goldioger, I, CoDveDt Bcll. Wyoberg
Lawri ... C 0, P Bcb, Vryburg
Valentioe-Kiog,
E W, Con ..cnt Seh, Wyoberg
Valentine-King,
M, Co"eDt Seb, Wyoberg
PHYSIOLOGIE.
ELEKENT.UR.-eERSTE GUAD.
1 Weieb, 8 J F, Pri ... te Study, Murray.burg
:I BertelaeD, A, St Micbael'. P Seh, Kaapstad
3 W ..bb, 0, St Miebael'a P Scb, Kaapatad
.. La'lrt'ie, C 0, P Seh, Vryburg
TWEEDE OR.U.D.
Bro ...n, C T, P Bcb, ClarelllODt
Drommond, 8. St Michee!'. P Sob, Kaapetad
Smit, N M, PF Seb, T~ ... koil ..n, M.lm_bury
V&IIder Merwe, F J, P Bcb, Calnnia
VIII der Mer .. e, J A, po Scb, Cal ..iaia
VaD der .Merwe, K E M, P fó\c:1l, Calvinia
Walter, G r, P Bcb. QalviDi.

'RA WSONVILLE.
Eea

T

A1'.I1e.D1er

'J':;, dl van uit alle dee/en van luid 4frika antlers/eund,
E UT gij pen portret waarvan gij oopijen wenscht, of Levensgroot
m een Lijst wenscht vergroot te zien? Het komt. er niet op aan
ti ,"~ wie het genomen, en of het eeD oude portret is, en of het uit
gr')l'p i2;enomen moet worden.-Zoo
ja, zend het naar
Gribble
en op uw bezoek
naar de Westelijke
Provincie,
ga naar
Gribble om u te laten photorraf'eere.a..

il

LONDEN

DE ond~rgeteekende wenscht het
publiek: bekend te mak~n dat
hij bereid is pas8agiers te vervoeren
tussehen
Gareis,.
Bouwesdorp,
E bekomen bij de voornaamste Springhokfontein en O'okeip, tweeBoekhandelaars
in Zuid-Af- maal per week tegeu billijke prijzen,
rika tot de daarbij vermelde prijzen waaromtrent informatie verkregen
D. Aitten.-Geschiedenis
van kan worden van de agenten te
Zuid Afrika met een inleiding Gareis, Bouwesdorp, Springbokfonover de Algemeene Geschiedenis tein en O'okeip.
voor de scholen in de ZuidH. G. VISSER,
Afrikaansche Republiek.
TWlePost Contracteur.
de druk met 7 kaartjes uitgegeven door de Ned. Zuid-Afrikaansche Vereeniging, 3/6.
J. C.Vermaas.-NieuweMethode
voor het onderwijs in het rekenen
ten dienst der scholen in ZuidÁfrika Handleiding
eerste en
EEDS vijftien jaren gevestigd
tweede gedeelte.
Prij83/\, als rijtuig fabrikant, maakt
J. C. Vermaas.-RekenoefeninWagens,
Karren,' Spiders,
enz.
gen veor oorstbeginnenden,
be- Gewaarborgd g(~ te zijn. Alles
hoorende bij het eerste gedeelte handwerk.
.
der Nieuwe Methode voor bet on·
Prij8lijsten en portretten gratis
onderwijs in bet rekenen, 9d.
op aanvraag.
J. O. Vermaas.-Nieuwe
RekenTel. Adres = STARK, Paarl.
boek, ten dienste der scbolen in
Zuid -Afrika.
Zuid - Afrikaansche Marmer
Maatscb3ppij,
Eerste stukje
ls. 3d.
KAAPSTAD
JOHANNESBURG.
Tweede stukje
Is. 3d.
Il:ANTOOR
Elf t"ITlITliLIUJ(U:
J. C.Vermaas.-Antwooroen
van
281 Kasteel Straat, Ka.apstad,
dé voorstellen en oefeningen voor- Getienk.steenen
Opgericht
In "Ilnlg Deel
van Afrlk.a
komende' in bet Nieuw-Rekenboek, ten rlienste der scbolen in
NIEUWE EN A.RTISTIEKE PA.TRONEN,
Znid-Afrika.
Jl .. onze rrijT.cn genna:<n en un""o Voorraad

rie""

nn

ill..

ce. -- Alleen het beste materiaal

echt ia.
0 ...,.1 bij Apotheken
eo
Winke!,,,,,, I~ vHkrijgen.
ID
.. ee grootteo,
la. 1td. eo
groote ni .. ",",p !<l'no1te, IlL 9d.
DepM:
J~, I:)oow Hill,

DE

Wel bekende
biedt
dud te
npaar'lessis,

P.LP ....

ELZUEllTAJR -TWEEDE OllliD.
Bertelaen, A, Sl Hiobael'. P Bcb, Kaapstad

dr".1L

AAP8TAD:

I. G. Iatn l

Zoekt den naam en bet bandelamerk van de Calitornia

De heer J. GRIBBLE,

'tanS.

ELEIU!lllT.aJR-&EUTE GIlUD.
1 HillArd, G A, Girla' Higb Scb, BoadeboIc:h
2 DiJford, G V Girla' Hiaft Scb, Bood.boech
S Bqtler, II L ii; Girla' Hicb Bcb, Bonde,"-b
UJ..TmG'8
POl!ll.JER DOODT
4 Taylor, I W F, Hllp8llO'
000, Well~n
UJ..TI.G'8
?Om>O' DGODT
5 O'Coonell, HK, Hoguenot Coil, Wellington
DATING'8
POZDER DOODT
6 Stand er, li L, Huguenot Coli, Wellington
KUTING'8
POEDER
DOODT
7 Ryan, N C. Girl.' Higb Soh, Bond.boseb
UJ..TING'S
POEDEl(
DOODT
8 Butler, B W, Girl.' High Sch, Bondf'~
KE4TING'S
POEDE&;DOODT
9 Robtirtson, J S, Girla' Higb Sc:h, Bondeboecb
7BE(n.UIZ
10 Van Rooyen, ACE,
HuguencK Coll, WelVLOOI,:N,
,
lingtoD
KOTTEN,
11 :M.isdorp, M E, Good Hope Sem, Cape To'lt'll
KEVERS,
TWEEDE OUAD.
I[USKIETEN.
Backboose, G, Hngu ..not Sem, Paarl
BOH4DEL008
VOOR DIEREN,
Broad, M, Girl,' Higb Bcb, WyD6erg
BOH4DBLOOS
vooR! DIEREN,
CallabaD, H, Hogu"Dot 0011, WelliDgteD
BOH.A.DELOO8 VOOR, DIEREN,
Cloete, L lf, Girl,' Higb Bch, Wyoberg
SOIUDELOOS
VOOR nIEREN,
Darroll, N F, Girls' Bigb Bcb. WYDberg
De G,..ef, N, Hugoeoot Coli, W ..llingtoD
SCHA.DELOOS
VOOR' nIEREN,
Boroe, K B, Girl.' Bigb Seh, Wynbel'l{
BOIUDELOOS
VOOR DIEREN,
Bogo, A, Hoguenot Coli, Wellington
maar i. oa... "maanl-In·t nrniden 'r;an VLOOIEN
Wt:I:.GLUIZllN,KM<KEKLAKKEN.KEVERS, leaacsoD, H, COO....Dt Scb, WyDbe!J
MOTTEN
IN PEL(.a
"""iC ander ooort "' .. tt. Jooben,
E M, Hoguenot Coli, Welllogton
Jagen &u.l1eu duen poeder onW'U.J'dcc:rba.u vlndelt
Kitohing, A, Girl.' High Mch, Wyoberg
~:;:~~=:li!~IUH: hoodeD,
_&OOok
Loow, H J, Huguenot Coli, WelliDStoO
Het PUIIUEI( word. a'WAARSCHUWD cia. Moller, H C. Girls' Bigb Seb, Wyobel'l
paUcttca °met den ;ihw.~.
d. baad •• cldn«
Kft TIN
Alice. I. Pieoaar, H C 8 M, Girla' Higb Bcb, Bondeboecb
Rademeyer, H C. HugueDot Sem, Purl
KEA.TING'B
WORKEN
TABLETTEN.
Ridgill, A E, Girla' High Bcb, Wynberg
Scholt., S G, B1oemhotl' Sem, StelIeDbosch
KBATING'S
WORJUJ:N T4BLETTEN.
Smitb, A 0, Girla' High Sch, Wynberg
KEATING'S
WORKEN
T4BLETTEN.
\'.n Heerde, K H, VnideDborgh
Hieh Seh,
KE4TING'S
WORK EN T4BLETT:BN.
Cape TowD
KE4TING'S
WORKEN
T4BLETTEN.
VaD Niekerk, M, Hogueoot Coil, W ..llingtoo
EEN ZUIVER GROENTEN LEKKERNIlo "'id. In .....
Vosloo, C J, Hogoeoot Coll, Wellington
kana.' en .muk,
de e.ancenaaPltte
methoáe
.ijnde "O(X' hct
toedt.eD~ YH een Iftct:E rC'medte nJOt Ingewand
of Draad
HOOGERE AFDEELlNO-EER8T& OU ...D.
W~mc:~
Hrt i. ea "eilia: en mUd ~p.vaat.
c:n YOMal gc:Coil. Wellingtoo
Ver.och.
la B
en 8ottclo, dOOl' 1 Welab, M I, Hogueoot
:.J Rou, I F, HogueDot Coli. Wellington
3 Dutbi .., A V, HugoeDot Coli, WellingtoD
EigeDaar, THOJl4S
Jf.E4TING,
Londen.
4 Robertsoo, W I, Hogoeoot
Coli, Wellingtoo
TWEEDE GILU.D.
Tak : U Hoofd tlt.raat'
P.L BuaM
Hull, M C, Girl,' Higb Seb, Wynberg
Port Elia&betb.
Kaa!-.tad
JlUllcowitz, A W J, Hogoenot Coil, Wellington

de Zuid-Afrika.

A Bond, en B Vereeniging:
van de Pkarl.

,
('llleu r

~IS

er

in effect eD bepaald vrij 'f&II' 00 welllCbelij'ke
bestaDdd ... len. Gen_beeren
bevelen bet ua
Millioeoen hebbeD b..~ olllCbatbur
be"oDdeD.
Kmd ..reD geDieteD het; lwakke dam .. rinden
bet eeD ideaal medicijD, ij ..erige mannen nemen
bet lODder ongerief of ongemalc

& CO"

\'1 D,i l-Kantl)(,r, Malme:!bury.

worden
franco gezonden op aanvraag.

Ulster Kamers, Grpentemarktplein

..oorzorgsmiddelen
~p hon tijd
D ..eel
zek~.er du "~rtragen;e kruiden. Eone pSODde
conditie der NIereD, l,<ever eD Ingewanden is de
sterkste
"oorzorg
~80
Hoofdpijnea,
Zware
Verkoodheden of K rteen

Afslagers. Boeken voor de Scholenin

,n.:ndig

R. Mu.LLEa'S Prijalijsten

Aangename

Vijcen-Bil'oop .... taohappij; die &ijDop ..lkeD bottel die

a.aIlg'clJodcn.

l~t:n

Inga-

vl;';r

lOden

f

Tandbeelknndig

van Vijgen.

Deze Paarden en Elell'l zijn door den heer LOCHNER persoon:.JK lilt'( ye.-l zorg uitgezocht uit de voornaa:l1l8te stoeterijen, zoodat men
,~~z, ~t'l',l kan zijn, da.t slechts eersteklas dieren te verkoop zullen wor-

,'ontroen .E_e'r voor

ingen
>gde "
Jstens
j Jen

de:l

KAAPSTAD.

werkt ZOOa.Ia ..eII8 perfecte luatief
behoon
werk ..n, b..t gestel reinigend.. eo "erkwikkende
aander b..t te ven ...illeD ; geneMt banllijvigbeid
eD bar .. eevoJv.eo ..oor altijd.
.

Namaabela
eD .oblltitolen
zijn Wrijk;
eij moet vrag.n
om lt Caltornia ft Siroop

-OP-

Groot eD llellhudel lallel
Bud8lsh.ID~·,
. .
(

='~;st::'~.·

~
'rIt_-.

eten.

..

B~rkjJ~!~~

Califonia Siroop YaD 'UgeD

J. H. MARAIS.

is in de
de VOOrt .. ringt'n

t

:;::!

Lwtier der Natuur.

AUgen&mB

ook OTer

Ed'! DleD.twiUig .. DIenaar,

mo:lheel-

::LD,

KUPIITA.D.

',,·'l,,~i

I_;

knnnen
gen.

bij B. G. LENNON '" 00 .
P. J. PETERSEN
'" Co .
UK:rYE8,
?tlATllEW
& Co.,

,. t.·

:1

Paarl.

.!teD copie 'an een mooi klein boekje, getiteld
"tioroeoafuJ llome Dyeing" m.noo toegeaoJlden •

,:,

n", ...el'i~' te .eggen dlt 1'( er voor bea OlD on,e Kolooiale n!f"crbeid op doeltretl'ende
,nt""'<el,·n. en wel cl J..:Jr m,.jddl 'sn de;dl,jka ",-n!) ,c'ltach·)lcn. ou V.Ioneen o)rlecllcuadi<e
r>:.:' .1:1": VUl tl;)"
tlrIef
"an Invoerreclten.
De vr:je todhtiu..(' "lfl d~ rllW] nOIJtltg~
grond"t-offtHl
.~l, ..." il ",1 U~ h .•nl te <:"'" met omucbtl{a
pr()tectl6.
.!lIen bJb>"'rt niet enkel t) .tre.,,"
"ur : ,·.1, '''P "Iee_rh e~ brood. ml.lr
ook nur
m,Jd~l"n OlD g"ld te verJieoeu
ten eillde
;.. <.-:. b ", ~".·lk')<l" (Jf duur oull:. to kun neo koopen.

Co.

1,

Overal verkocht, 6d. ~" ~QItj,.

Verkrijgbaar

1\I!I:ULLElB'S

Ff·

DYES
·te verwen.

)I.,,.

Boonen.

-.c-,

gc£ien le h~bben. za.! iedereen, die wat oood g heeft,
weten dat bet bern niet loont'n zal. er"en. andel'll te
bealeUen. Eel'llie R la8 Werk. Duurza&Ulheid "",
Strco, en wezenlijk redelij le Prijzen

Ht· .N(JU DIu u
~N eerste klas boeren Knecht.
:Men vervoege zich tot
B. C. DREYER,
Driefontein Philadelphia,

E

Te Koop, Goedkoop.
7 Stukvaten van 7 Leggers, nieuw
do. half-slijt
6
do,
,,6
1
do.
,,4
do. geelbout
Bij A. J. Louw, Bllbylon'8 Toren,
half-uur van Klapmute-Bt.atie.

BOUWKUNDE

EN TEEKENEN.

ELEMENTAIB..-EEBSTE O........D.
1 Wigget, R W, Priv study. CT
2 Driver, 0, Dale Coli, KiDg William'. Town
3 PaI'800R, RSV,
Dale Culi, King William',
Towo
TWEEDE 01LU.D.
De la Bat, G J J, Private Stody, Worceater
Friedrich. F A, Dale_Coli, K WT
Homphriel!, A, Printe
,tody, Worceater
CHEMIE.
ELEKENTAIIt.-EERI!TE GRAAD.
1 Littiewood_.! J E, Boys' Higb Bch, Wiinberg
2 Pbilip, A u, Tbe Coli, G~
Reinet
Tbiel, P, Boys' P Scb, Kimberley
" Baily, J H, Boy.' P Bcb, Wellingtoo
Kri ..l, JF, Boys' P Bch, Wellingtoa
6 StailL A J. Boys' P Bcb, Wellingtoo
7 Briok, J V 8. Tb .. College, Graalf·Beinet
Hodson. B 0 H, Boy.' Higb Bcb, WYDherr
9 Barnard. J P, Boys' P Seh, Wellington
Smith. N J, Tb .. College. Grad-Reinet
Sotton, C J, Dal .. Coli. KWT
12 Fletcber, A S, Boys' Bigb Bch, 'Wynberg
13 Stead, R E. Boys' P Bcb, Kimberley
14 Hofm ..yr, J K A, Boys' P Seb, Wynberg
15 Laubech ..r, J, Tbe Colleg .., Graaff·Reinet
16 Keevy. HP, Dale Coli, KWT
Robidge. A W, The Coil, Graaff Rein ..t
18 Briok, J S, Boy.' po Bch. WYDberg
MAlberbe, J J, Boys' P Sch, Welltogtoo
PeDt&, E, Boys' P Scb, Welling ion
21 Roox, 0 G. joo, Boys' P Bcb, Welliagtoll
22 Haarboff, G E, Tbe Coil, Graalf-Reioet
Stepbelll, PJ,
P scb Kimberley
Viviers, PJ, Boys P Bcb, Wellington
Wbyte, H J Grey lDst, Po~ E1iaabetb
TWEEDE GR.U.D.
Alliaoo, C K, Grey lost, Port Eliaabel.h
Arc:bibald, J, Boy,' P Seb,'Kimberley
A8bkettle. TV, Grey lOBt. Port Eliz.betb
Biden, C L L, Grey Inlt, Port Elizabetb
BrowD, J, Dale Coli, KWT
BortoD. H A. Tb .. Coli. Graaff-R ..io.t
Burger, F. The Coli, Graaff-ReiDet
Cb.plio, E A, Dale Coli, KWT
Cbnatie. H, Tbe Coil, Gr...ff-Reinet
Clarke, W I~ J, Dale Coli, KWT
Co le, A V, The Coil. Griaff-Reioet
Cook. J HG, Dalll Coil, KWT
Cootls, F, Boys' P Bcb, Kimberley
Danel!, A E, Grey lost, Port Elizabetb
Davil, C, Boy8' P Scb. Kimberley
De Wet, 0, P Seb, WellingtoD
Dix, V H C, Dale Coli. KWT
Driver, 0, Dale Coli, KWT
Eitz"D, E p. Boy'8 P Scb, Kimberley
Else, E A. Boy.' P Scb. Kimborley
Ely, F B, Dale Coli, KWT
EoocblOD, 1<:, Boys' P Bcb, Kimberley
Godbolt. S B, Tbe Coil, Graaft Reioet
Haarbotl'. J. Tbe 0011. Graaff .ReiD.. t
Baarboff, W N. Tbe CoU, Graa1f-Reioet
Harria, H, Boya' P Scb, Kimberley
Hioel, E. Boy.' P Scb, Kimberley
Bin8Cb, R,
do,
do
Joobort, P M, Bo.)'1l' P Seh,WelliogtoD
Kirkmao, H L, Boya' P Scll, Kimberi ..,
KnoetJe, F J. Tbe Cellege, Graa1I' Relllet
Kooetae, 0 A,
do,
do
Koox-Danes, E A do,
do
Le Roux, F P S, Boys' P Seb,Wellineton
Loobeer, S 8,
do,
do
Maud0T'
H, The ColI ..ge, Graatl'-Reinet
Mala.o,
H, Boys' PSeb,Wellingtoo
lhlan. J B,
do,
do
Mclntrye, RB, Dale Coil, KWT
MeCIOIIkey. J, Boys' P Bcb. Kimberley
Moir. T P B, Boy.' Hill'b Bch, Wynberg
Naodé, L. The Coli. Graaff-Beinet
Nonje,W F, Tbe CoU, Graatl'·Reinet
DeUI ... C M. Grey In.t, PE
PartIOnll. R 8 V, Dale Coli, KWT
Pitoo. J C, Boys' P Seb, Wellingt-oo
Retief, J F,
do,
do
~ymour.W,
Boya' P Scb, Ki'l1berl ..y
ShackletoD, A H. Dale Coil, K WT
Sbpard, G A, Grey loat, PE
Tbomu, J M, Boys' Higb Bcb, Wytobcrg
Tbornton, R, Tbe College, Graaff Reinet
rrill, H 0, Boys' Higb Bcb,Wyoberg
Van der ?tl..rwe, J H, The College, Graatl'Reioet
Van Heerd"D, J M, BoYl" P Bcb, WellingtoD
V.o Huy .. teeD, P H H, Boys' P Bch, W ..lling·
toD
Van VeoereD, CTS,
The College, GraalfReiD ..t
Werd. L, Boy.' P Seb, Kimberley
Waterm"y"r.
G le C, Grey Iaat, PE
DOOGERE AFDEELING.-EER8TE GaliD.
1 PeroId, A I. Victoria Co:l. 8telleoboec:b
2 Rindl, M M, Dale Coli. KWT
3 Boogeoboot, F, Vicl-oria Coli, Steileoboec:b
4 Sicbel, GAS. Hop' Bigb Bch, W;rnbera
6 Barrey. S C, Tbe Coli. Graa1f RellHlt,
6 Meyer. R C J, Soutb African College, Cape
T01l'll.

Bor"

TWEEDE GR.UD.
Botha, 0, Tbe College, Graaff a.in ..t
Burtoo, A W, Dale Collo KWT
Knox-Davi .. , L 8, The College, Grad-Reillet
OettJ., E F. Grey Inn, PE
V&IIder Berg, L, Tbc COU~
Gnd-BeiDM
V .. dv Merwe, C 0, Vie CQIJeP, 8~

publieke verpderiD~
w..rd g..booden te
op deo 6deo Febr. 1899, teo einde
de ooodaakeljjkheid
..an d.. • ..rbeteriDII' 'I'aD
onze wegen te beaprekeo, alaook &lIdere pobliell:e
..akeD.
De ,..,rpderins
werd _r goeJ bij~ ..woond,
eD ied ..reeD ge"oelde d.. ooodakelijkheill
nn
salk eeD verrdering.
.,
De heer D&IItel da Toit ageerd .. al. voorsitter,
die ook ala OOI g..trou ... raad.lid diend ...
Secretaris wu de beer F. Stofberg.
Voorg.teld
eo g_ndeerd,
om "0 den
raad eea bard"D weg te "rag..n "lUI W U&endrift.
beter bekeDd Vi.... ndrift, tot ua Voorwrg,
de
plaat. .an d ..o heer Daniel Viljoen, eo ook die
.. el DU _reent
moet g~
.• ~.
Aanmerking
;,erd pmaa.lct, dat altjebli.ef pen
roode klippeo ah ma*Fia.lloUen
dIeneD.
Wii "ertrou.On<!at.. de raad onl "Ieadelijk,
doch dringend "er_a
op prjj. &al HelleD.
Het publiek willitde iD, eea iDteeboingaljj ••
te openen, en de BOmm..o acbter bOOD.. nameo
pplaatst
le geven, wlUloeer dol w..g .oltooid
iB.
Na det.e r.aaIC goed beaproken te hebben, w..rd
er ..oorgeateld, dat oiemand zijne ~o
..o voor
mind ..r daD eeD lid. per pond"D de brandewUD
..oor miuder du ·£20 P f legg ..r &al .erlcoopeD;
de "olie YeJ"Pdering Ikmde er mede io.
De V .. rgadering nrdugde.
U .. dw. dieDaar,
F. STOFBERG.

aa..lOo.i1le

OU DTSrlOORN.
(Vali un OOITUpOtUlell1.)
Het blijft bier nog msal' bitter droog.
Er ie
al veelICbede geduD naar deo klUIt VaD CaJitt.dorp. Ooze boer ..o doeD wat zij konnen om
buun ... troiavogela io lenn te boodeo, door ben
te .oeren op pkerfde
haver, ga",t, kaf, Turk
.iigen, gariog (aloë) boom ..o, eD zelfs op
ep appela.
Wel bebbeo de boeren aao
oeven ftD Olifant&ri.ier
eeo g..lok lIeBad.
doordat d. rivier dll:wtm
met bet water in
gedrelten van PriM Alben ..D Willowmore ge..allen, eo ik kan u ... rzelc.reD, beer edileor,
ooze zoogeDoomde "uo p'rogreui .."e"
bo"ren
bebbeo het beste gebrutk daarnD gemaakt op
bODDe 10cero ..-laod"D; maar boewel de n vi ~r
st ..rk afk .... m ...eni al'het w.ler uitged.md in
de aloteD "oor h..t Oodtshooro
ber ..ikte.
lJe
benatte laoden zollen natuorliik apoedig "olop
lI:aAt bebbtin--maar
waar blijft bet ovenge gedeelte YAol 00. distrikt, dat oiet mo bevoorr~b l
werd?
Mag ODZ" lieve Beer ooe .poedig vol·
komeo .. oitkolDllt g.... eo !
Op politiek gebied is het bii OD' DU all .... stiJ
eD rostill, boewel wij den afloop no de ..lektie
petiti .. en de Dieowe verkieziogen belanllstel·
leDd ,ad... Iaan. OOie plaataellik Jan (ScboemaD) ia naar .K."p"ted io verbaod
met de
leeDIng 1I'00r bet Oodtehoornacbe
waler-lICb ..ma.
B ..t ac:bijDt of d. dorpscbe prOl[J'eUie •• o ook
al de waarde Y'III OOI boereDIid oitgevooden
bebbeD. Oom Gen moet ook 00 maar at.aao
un deD kant waar bij behoort te staao.
Zal bot 0 'f8r ...ood"reD. heer editeur, .LI ik
zeg dat de Bood alhier wacbt op regeo'~ St ..llig
is dit· zoo, want de Bood zou al zek"r meer
uitgebreid zijn gew_t
over ODadiatrilrt, als de
drOOile Di..t biDderde.
Overal
wordt
de
wenacb olt.geeprokeo
dat wi):1Itakkeo opgericbt lull ..o woni ..o zoo Ilaow het gel't!g ..od
beeft, ...ant in 4ele droogte ï. er ...eiDig ·kao,
bijeenkometen bii te ...onen.
De twee takken
die tbanB bestaan ICbiineo in ernst te ziin. Het
diatriktabMtoor
i. ook roede ge.ormd, en ik
hoop dat bij bet eind .. nD dil jur
Oudb.boorn
mag geteld wordeD al. eeo Bterkte VROon re
oationale organisatie. den Bond. Op e"ne .,er·
gad ..rinl{ TaD den Vlalcteplaatl 'tak, op den
lateD Februari g..booden, werd ook de beer Jan
Bcb .... m&II. 1..W. V., .oorg ....teld en opg.,"om~o
.1. lid. Onze geacbte voorzitter I&~de
dn
led ..D un om dil jaar met u.,er eo luot. £f"1f.
met opofteriDg te werkeo. om den boom met
eenige bewrgh'.lid gel'lant in gezond"D grOf'i en
leveo te bewaren.
On8 distrikt.b""tuur
heeft
daD ook aan deo heer J orie Reboeman oPfedra·
g"D, om aao het verzoek .ao andere "ll.lten te
.oeMoeo om b..o bebolpta.am te Zijn In btt
opricbteD nD oieowe takkeo-als
bet geregeod
heeft !

WPO&T.

<J..ed rap.,..,.t OIDtrent
da, gOo-Cl".keard werd.,

DIIlBJ44lU.IJItICB,I:

1(.·" bn t<'j(enWtl<1rdll(DIet over lie politiek

~OOPD

prateo londer den" Bond," ., ~h.. League" of .. tbc
I'.
,. \-"" ..ttI0U.·· lt! hooren noomeo.
Ik ben geen lid •• i1 eeD enkele d"l"r hcbameD.
Ik
~,.l....; '",". ""
Ott land erg zou lijden,
lndien
lij anen tcl gelijk ...erdeo oDtbonden.
'!';" :.:•.,.h. ",,'en Ik. kent geeu eDkel bunoer.
Ik betreur dat Diet.

lilt.

~~"'ur
IDapecltl8 van

Diamond

.

de .....
I4wtoa, Il.....
1.&0::-.
~ï!~=,-&!-e;=;
..;

. ne

Kracht., Reinheid

L 'Bon.,

O'R.iJI,
.. de ~
(de heer 'V..
W.&hm-_'
" Nokalea ge18_ eD gaedae~ard.

'-1"'.'"

.i-

B.

Ijj.'
.

IKlIPECTI& •

. He~ rappo~ o.er de dri,.. jaarliikecbe m.,..
tie "1111 weg8ll ... erd ",1_ "II .. nl"_
nadat "Ilip .. om"rkiugeD doer ve~
leden lIemaakt werden.
'
E·UPlIEt"VELBRUO.
De beer Starlr:e &ei dat bet";'r oo.,dig wa
de Khp~eQYeJbrag
te bouwel,l, in &ulaag VUl
bet pubh ..k
ue raad m'.,.,., bii d .. NgMring .
UOdl'lDl:en de brog ZOO 'poe4ig mopljjlr: te
boo."a.
De aeeretaria deelde med e d.t mea buic w..
me~ de re88"riog le ond ..rb ..od ..len.
HEKEEN OP wroU.
EeD depu~alie oit K.oeberll deed bare opwacbt'n" bii den raad in zalr:e .1I' .... ibekltea o.er
publiek e we~eo.
oe heer Loubscher lei dat men onlanga de
ombeioiogu'et
io doo wllk io ..uerd e 6D·DU&af
IDeo dat de rud adverteerde dat .Ue hekkelI
oyer publi e ke en printe
...egen verwijderd
IDoeal..O wordeL.
Ala dat gedaan moe.t wor4"0, 100 doo ombeioiog •• et bun oieto baten.
R ii boopte de raad wo <le £uk ill OODald..I1lUe
oelDen en v8I'((UDniDg ge ... n voor de h..kken
OTtlr d.. weg"n.
oe 'ooroitter lei dat dit ...et .ooni ..ning
maakt voor , .. aath"lcken.
De read bad ecbt.,.
gee n verlof gege ....n .oor
b e , plaaUeo .an
b.lr:keo over boofdwege".
.
oe beer Starke meende dat de raad geen
recbt b.d Zich te bem ...i"n IDtlt bekken oYer
private wegeo. Op publtek
"0 boofdwegeo
kon de raad
bt.palt0If"D makeD aangaande
belck ..n.
De beer lAwton &ei dat b..t beat sou we_
r..golatiel! op te 8t..llen om beL pluteeD ...
b..kken op .egen te reg"leo.
De .oor&itter zooi dat de bekkeo d .. rg.teld
werden lood.r ."rlof .~o d.m read.
. Ds heer 8ogo zei meo kon oiet b..t dursteIleD wao bekken beleU",1.
Wat rou b..,
omb"ineo balen
mtln geeo b"kkeo over de
wegeo mocbl plul ....o
0.. b""r' RUDciman zei dat <le raad veuo;md
bad r"i!ulali"s te waken.
Uil Oltl8odtl dal d ..
raad oiet hd d"l'1Ildltlo van wegen koo b ..l..tteo.
Na .erdere
discu •• ie be.loot de raad dat de
bekk"D m,,!!en blijven tol oader. keollilltr" ..ing,
maar aat geeo ... rd"re b"kk ..n 'OI)"D worden
opgericbt zood ..r "erlof van den raad.
Nil eeo b..d&nkje aao deo raad, ging d~ d.patatie b~eo.
PHILAI'lELPHIA-KLIPRE('YEL WEG.
Het publieke werk"o com,t~ rapporteerde
iat deze zaait: tbaoa in ba"deo van d"o COlDmiMllris "Jn poblieke werken trlUl •
Rapport .. ngenomeo.
r'UIIBANVILLE UITSPANNIlIG.
De beer Starke wilde onderzoek naar d.
rechteo no deo raad op .rater op du .. uitapa.aainrl.
Vertre.l.eD nur deD secretarilI "oor ond.,.-t.
c
WEGIU.A.RT"AN KAAI'SCUEAFDItEl.ING.
Deo s'!Cf8tari. werd gelast de ooodie•• tapp<lo te De Den om een kaart vao alle wegea ill
do K.up'OCbe .fd ....ling g..maakt te krurea.
DOOI!DRIFTTE PLC)lSTEAD.
Met betrekltlll!( wt de sloiliog VIlDd ..ze doordrift. werd g..rapporteerd dat d.. oood"..
lI:eDoi8geviDg.m gedaac z,iin.
Go.odgekeurd.
TYPIIECSE KOORT8.
lI..
t l>etrekki"g tol dd '(evalleo ..an koort.
te Retreat.
..erd g.. r&pporte~rd d ,t d .. raIId
tblLDs d..ze ... k iu overw"ging b..cft.
IU.A.P8CUE"LAKTE WEG':!!.
BPsloleo de nieuw .. weg"D over te nemen
zoodea ze door d" rel(eeriug voltooid zijn.
Dv beer Hogo _Id" voor d.. &aIIk te ....rwOzeo oaar h"t comité om rapport aan d"n raad
t. doen.
De b....r Bare dacbt dat bet ..oldoend .. 10.
weltoo de zaak te ootuleer"D.
De beer Buolo trok zuo 'oonltellel'ug,
en
de raad b"uoot bij zijn vorioJe besluit ~ blVno.
At:DIT£caEN.
Gerapporteerd
werd dat de beereo Combrinck
en De W..t op eeo .. v..r"a itlrtDg ran bt.lulingbetalen bt.boorliik berkoz"n zuu !lewordeo ala
alldlt..oreo van d"n r.1&d.
)lEER K')ORT!!ZIEKTE.
De secr ..t.ari. I... een rapport o ..er bet Di~
br"ken <&n koorl8liekle te Hoogg ..ltogeu, UurI)anriJle, waar er b g ....l\II"n wareo.
Moo.tera
.an malk eo .. alA<r.. aren .an de regeeriag gez',nden voor ontledin" ten "lOde UIt t..o "inden
wet de oorzaak u vao de &i"kte.
!!IAITI.AN() TOL.
Deo inKpectellr .. erd g,·llIot de noodi!!e reparat i... un b.t t",lbuis te Ialeo mllk.·~ o.ere ..nlI:om81ig zUn rapport.
I:.EN P"TlTI E.
Een petitie van iowol1era val! EI-je.bui,
vrag ..nde om verbuteriog va" den op<lllbare wet.
" ..rd gele£eD. Ue weg Wall iD I" .. r alecbten toestand.
Be.lotcD cl" .aak te lateo o.ertliaa.n .oor de
beeren HUl{o, RunClm~D en
aui om e..n b...
grooliug ",n db kosteo le maken.
\' ALKENBI>HGW foG.
GeleteD brief ..an d"n commi.sarU .an publieke .. erken. meldeod" dat deze .... g bij proclamatie vaD den gouverneor gel!lot"D werd en
er .... geeD mogellikbf'id
bem ou weder te
opeoeo.
_
D.. boor Lawtoo rei dat de raad .oonicbtig
m0611tZijD io het I...ha"d.,jen van &4o!.oekeo Com
8luitiDg vau wel("n, d ... r w.. ~en WID' gealoten
worden tegdn bet pub!i"k belaug.
Uuroa
v..rdaag,j" de raad.

.1.

Menschen aan u bekend.
So. IV.-DE

VERPLEEGSTER.

Pleeg ...roow Rubert,
ocbriilt: "Ik kan 't'&II
dr. Tibhles V,·Cocoa niel te boog .prelr:eu.
MijD jOIl~te zoon. die zlcb .eer zw.k ge"oo.lde,
.."rukert mii, dal hij IIU veel b.-ter eo .terker ie
..inLl bij dr. T,bbie. Vi Cocoa oeemt, eo wii sulleo m"t bet g~brolk er ..ao v.. lbooden.
Uet
beeft eeo uogeoamen
geur en i. de _t
opbeurende en .arfn ..... nd'" ..oed ... I-dl1lull: dIeD ik
OOit b~b ge .."nd"D Bet &al mii groot genoegen
verschatl'eo om Vi ooco, muoelJ .rieDd ..n uo a.
beveleo. en gij ~unt deze ... rklaring rebruik ..n
indleo gii verlll ... t"
Dr. Tlbble8
Vi-Cocoa is aaogeoaam MI .makdijk, en b •• atteode.
zooal. b..t ook doet, d.
talrtike begllJ ... len ..eroat in bup, moot, kole eD
cocoa. KOttt bet voedin~ en bouwt d" krac:h' op.
Al. een voed",,1 draIJk 18 bet oDubatbaar.
Maar de UItga e?
GIi kuot bet vri i vaD eenige uit.p.e probee·
reD. ,"",dieo,te
all.,,,o t. "a~ voor dr. Tibblea
VI f'AC.J1l y"r"illcht wor.lt. eo de e"eDalU'lljjD
bt'reid aan "Jho l~zer dte U". Latul. noe.t,
_
lIel
m008ter blikje 'all dr. Tibblell Vi_
gratl' eo franco te verzendeo. Er ia bierin geeo
kDoei,,'I).
Het ...ordt gedaao om de _r1e~
van dr. T,bbleo Vt-Cocoa ID elk bUll bell:eDd te
.tdlt·n.
Dc. Tibbl ... VI-cocoa ia Di..t week eD
8makel00II. geluk Il""'ooo cocna ... xtract, iatageodeel b""ft
btt ..,,0 IIJLDtCCD'ame
en dilldellllr:e
geur, die zeer .eel gezocht Wordt. He' b_l' al
d... .,rfr.-:heude
eig'lDlICbaJlP"n .IUI fljoe
gemaakte
th..... maar m.., bonderdmaal meer
voedl!lg~kracbt.
"ONS TIJDSCBRIFT."
Dr. Tibbl.,.
Vi-Cocoa ia ..erlcriigbaar bij alle
De J.ouari
aIIe.eriDg van dit £eer le1.808· krUIdeoi ...... Bpolbekera "0 pakbui ... o. "D bii dr.
...aardig maandblad is OOI io daIlk gewordeo.
Tlbbl...
Vi-Coooa, bep<lrkl, 21 KutlMll.trut,
H ..t bW! ia reed8 zoo algemeeD bekeDd eo be- Kaapotad.-Anv.
mind eo wordt met zoo ..eel ~W
gelewo
door' joog eo ond. dat aanbeveling van OD."nt
TEl'IDERS word"o genuIId
in eeo elden .er-·
wage ..olkolD8n overbodig aoo wezeD. Ztj di ..
"oor het bou ""eD 'filii
Dog niet er mede keDDi, gemaakt bebhen, !.Iln IICh!lo"ode adverten'ie
oDlrucdil van een groot verliee eo r.oUen wel- eeue PlIIItorie hl S lO~uwoodtriJle.
4een dadelijk ioteekenaren
te wordeD. Bet
EEN GOEDE R£CollllE!I'DATlE.-l!oleorroaw J.
JaDnari oO'llmer bont eeD portret vao den M_ van Jlii"k..rk. Myrtle Loge, Paarl, aeide
Afrikaanscbeo
held. Loow Wep«oer. m..t &eer eenigeD tild ~Ie len: o. Ik ..... "oor meer dao
lezen.waardige
le.eoMCbets
lo welg ..ko.~o
eeu round erli; Ziek "ew_t
met dywooalerie, eD
bewoorrlinge..
richt de redactie eeo nien .. ;..ara- haJ nie
m.dic:tJO"D gebruikt,
maar geen DOt
weBaCb aan bare iDteekenaren, de koniogin eD .an ... gehad tot Ik Chambt.rIaIDI geo_midd
..l
de 'presideoteo
der naburige s~n.
III der.e tegeD koh ..k, ebol ...ra eo diarTbea, bt.b gemikt.
afleverin, begint een nieuw .,erbaál " De lmeclrt
U 11 dezelfde bottel g..nu ik een llltllcal Iedeo
te LemoenHoof,"
du herl in~t
belooft
'&0
mune familie. di .. aan maa&kwal ..n lijd ....
te lilO. Verder rindt men: lt~eDa in 0111 .. wareo, eo gaf later b",
t aao ""n llabuar.
Kerkgeecbiedenis,
In Zuid-Af~·.
tuin (een lu ieder Il..val.,..
bet nu not.Te koop bij P.J.
belaDJrijke ~ViDg
nn _ ~k
aan Na· Pe~
en Co., K .. pst;od,
&gefltell, t •
tal)r Eeu
ih 1830, In Ite$ alle baadelaara.-Am1
net dU bij .
.bad, Wereld Jtroaiek, l1li

"oed-

Boeken en Tijdschriften.

r.,.......

=1UterJIr-

.. PraaijeI

cmr

..

geaen'"

:

D.- IS'AA'C S
~:Co.'s
J. D. JONES & CO.'S Groots~e
Ondernem\ng·. in de Kolon~a,le Industrie
'.

Verkooping

Zomer

op H.den

'en eIken vol •• nden

Datf,

VaD

Stevels en Schoenen, Mans en
Jongens Pakken Kleederen. Sol idc

Op alle Nieuwe Goederen
verkooping.

r

'~THE
DE}1IANiCE."·
,
..
Esschenhouten

Alle Surplus 'Voorraad tegen buitengewone C>:mt1iJ ~
Lage Prijzen.

-----10 percent of 2s. i n het

,

••

Zet, Goedgedroogd
Excellent Afgewerkt.
~lnapknnler

ell1

"a,..

Hoot

.

PurI,2

OndlelTateekeDiCle '~ht

den Ist;m iMaart, 1899.
Salaris: £120 per jaar eD de
schoolgelden.
.:
Alleen Qngekinhuw~epersonen rdznl•
len io Aanroer
gJl~qnomen wo en
Billijke ' reiskosten,
gestaafd
door kwitanties,
Z~leD
vergoed
worden. '
N.B.·-De
geslaagde
applicant
moet zich !voor:áeu van een onderwijzers 2de klas spoorweg eertificant om
tegen
halfprijs
te
reizen.
G. D. DE WET,
Voorz. Sch. Com.

i

£ afslag

:-'::»IeiI1s~Pa,a,~,

Do w etskraal.
pik, Boo.xville,
3 Januari, lF9~.

Mar-kt.st raat.

I

Rondgaande

JAIfiES WELEY IL Co
thans outvurureu

:OEZE

ILLUSTRATIE

IS EEN EERLIJKE

AFBEELDING

" DEFIANCE " SLAAPKAMER

VAN DEN

•

ZET

vt. Solide Esschenhouten Xleerenkast, met Spiegel Deur; 3 vt. Solide
Esschenhouton Waschtafel, met marmeren blad, hoogen rUg en handdoek rail;
3 vt. Solide Esschenhouten Kleedtafel, met Plaat Glazen Spiegel op spillen.

-Ó.

i;

Bestaande uit-3

..
j>'

Wij hebben besloten het Publiek te overtuigen dat het goed huisraad van' om· eigen maaJr"el goedkooper
koopen kan, dan de gewone ingevoerde artikelen die in desemarkt worden verkocht.
(leillusireerd

j. ;'

r.
,

,.,

.

~

Drui "en lHolens,
in twee grootten,
Oven
Deuren
en Fornuis
Haarden,
Cmheinine
Staa urlers
(I; rail'
patroon),
Steekdraad,
Gladde Galvanische
en Zwart
l.raud, Hoekpolen, Opwind Bouteu,
\ ct Draad, 2 to voet
tot 7 voet, Kemphekken.

'.

Alle Goederen

Catalogus en Prij8lij8t

franco gepost

,

~·terke

Nctdruud

<voor

__

Uitroeiing

10 en 12 Darlingstraat,
KAApSTAD.
KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN.
:

~

"

1
,

t
.t

i,

j::
:,1'

~:
i

,

B

ons Huisraad,

PLEIN

en Glas·

DUSTPAN,

LITTLE

THE

Breekwaar,

STRAAT.

f
GEILLUSTREERDE

CATALOGUS POST VRIJ.

Kaapsche Gouvernement Spoorwegen.
----------

NAMIDDAG
Sh:no:n•• ta.d,

EN AVOND

Zaterda.g,

FEEST.

11. Feb~ua.1"I, 1899.

WATER SPORTS! VUURWERK!
's NAMIDDAGS

Treinen zullen
5.30, en 6.10 p.m.

Terugreis.
(\'ijllherg,

\).1.-)

Prijzcu

TREINEN.
Kaapstad verlaten om ; 0.3;) a.m.,

I.~:j, 2.10, 4.0,

Treinen zullen Simonsstaad verlasten om 5.0, t3.2.j,

.~ Feb., 1.:l0~1.

C. B. ELLIOT,
.A.Igemeene Bestuul'd~·.

Afdeelinqsraad, Namakwaland

lam'll!, Wijk OndH Yet en Ylalrlrler.

Afo/Jleg~ing van ~e~be/as/,n~,

seld van de bij' de wet vereischte
getuigschriften
van bekwaamheid,
goed gedrag. van de laatste schoolcommissie en predikant der gemeente waar
applicant
werkzaam
was, en van lidmaatschap eener
Protestansche Kerk, zullên door d..n
Ondergeteekende ingewacht worden
tot op den 30 Februari, e.k.
Werkzaamheden
te beginnen zoo
zoo spoedig mogelijk.
Salaris £120 p~r jaar en de
schoolgelden.
Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.
N.B.-De
'tgeslaagde applicant
moet zich voorzien van een onderwijzers 2de klas spoorweg certificaat
om
tegen half-prijs
te
reizen.

de Afdeelingsraal
"an Namaqua..
land, op eene vergadering gehoudeft
iu de Hofsaal te Springbok, op den
18den dag van Januari, 1899. eene
belasting geheven en opgelegd beeft
van een en een halve penny (q) in
het £ sterling, op alle vasto eigen.
dommen in de },fdeeling, daaraan
onderherig voor do doeleinden van
het jaar 1899.
Gezegde belasting zal ven'allen,
en betaalbaar zijn aan bet kantoor
van gezegden raad te Spring-bok,
op den eersten dag van April 1899.
.Alle zoodanige belastingen die
onbetaald gelaten worden voor drie
maanden na den verval dag, mllee
renten op geeischt worden tegen
den koers van 6 percen t per jaar
gerekend van gezegdec datum.
Ds. J. A. PIENAAR.
Op last.
Voorz. Sch. Com.
A. J. LOYNES,
Secretaris.
Bultfontein, O.V.S.
Afdeelinprudakantonr,
30 Januari, 1899. :.
Springbok, Namalnra.IanJ,

A.id.~

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

PASTOBIK TE MIEUWOUDTYILLE.

A~~~c~~~f~l~:o~~r

A PPLIG.ATIE,

voor bovengeCALVINIA.
noemde betrekking vergeseld
ENDERS wordengevraagdrser
van de bij de wet vereischte getuighet oprichten van een gebour
schriften van bekwaamheid, goed
vOQr
bovengemeld
einde geschitt,
gedrag van de laat,te sehoolcomop
het
dorp
Nieuwoudt
"i lie, dismissie en predikant, der gemeente
waar applicant wer.za.a.m was en trikt Calvima; volle bijzonderheden,
van lidmaatschap
eener Protes- plan, en specifikatie waarvan betant.sche Kerk, zullen door den komen ~unnen worden van den onof van Ds. J. H.
Ondergeteek:ende ingewacht worden dergeteekenden
Op last,
N
eethling
te
Stellenbosch.
tot op de 20sten Februari, 1899.
H. v. D. WESTHUYSE.N,
Tenders zullen ingewacht worden
Werkzaamheden
te beginnen zoo
SCHRIJF OM PRIJS LIJSTEN.
tot den 15 Maart, 1890.
spoedig mogelijk.
Secretaris.
De laagste of eenige tender
Salaris £ 20 per: jaar, met uitKaapscho Afdeelingsraad.
niet
nood wendig te worden aangezicht op verhooging ..
10, Groenemarktplein,
nomen.
Kennis van zangkunst
(Tonic
18 Jan., 1899.
Solfa) een vereischte, .
'.
N. H. 1tWSTERT,
Kennis van Naaldwerk, Muziek
Sec. Bou w Com.
enz. aanbevelingen. .
Nieuwoudtville,
Billijke reisk08ten~ gestaafd door , 3 Februari, 1899.
kwitanties zullen vergoed worden.
GEHEEL YAHSTilL, GALVlNlZEERD n YOLTOOI)G, YOLIOIE) BESCHUT TEGEl aOEST.
Oprichtingua Zwufhetko onr legen ta N.B.-De
geslaagde. applicant
S rt., 12 rt, en 20 ft. Wielen, met GEB!LlSCEERD BElEEGBlRB OP
de lllpsc:he MdeeHng.
moet zich voorzien Tan een onderVASTE TOREIS, III 20 tot 100 loet hoog.
wijzers 2de klas ~orweg
certi&,aat
N overeenkomst met Sectie' 25 om tegen half-priJs te reizen.
De eenige Windmolens gemaakt met
van Deel 2 van de Omheinings
Wielen Bew888'bare Torens.
Zullen
meer water pompen dan 88nl8' andere W et No. 30 van ] 893, wordt hier.
G. L. STEYTLER,
ZUI~AFRI""AANS(.,HE
Molens In de markt.
mede bekend gemaakt voor publieke
: Sec. Sch. Com.
De hoopte prijs werd behaald door informatie dat geene Zwaaihekken
KONINKLIJKE M.AILP.l1:'N8"r
Zastron, O.V.S.
deze .. Motors~' op de Chloa&''' Wereld zullen toegelaten
te worden op25 Januari, 1899..
o. CASTLE MAil" M8u.~8Ala.:>~Jf
Tentoonstelling, 1893.
pericht over eenigen Weg, privaat
•
of publiek, in de Kaapsche .AfdaeE 8toomboot.en
dezer Lijn vt'lrtrek·
LLOYDS' AERMOTORS IJEBBEN OOK IN ling, zonder goedkeuring en toei
, ken van Kaapstad naar Londen 0111
ZUID ArRlKA GETBOKKEN :
den andere WoeD8dag, te 4 uur n.nr, naar
stemming van den Raad, en alle
Gouden lIedaille van d. Landbouw VereenigOVERBOX PLEIN, LUPSTAD Madeira en Plymouth, te Sint Helena en
Hekken
reeds
opgericht,
zonder
ing te Port Elizabeth
•.•
•••
189'
Aacension aanleggende op de bepaalde t1ll---.
zoodanige goedkeurig en toestem.
Gouden Medaille en Eeraten Prijs, JohanJl ...
achentijden.
OPGER!CH'l'
1886.
burg Tentoonatélling...
•.•
... 1895 ming, moeten dadelijk verwijderd
Speelalen Prijs" Weetelijk.
Pronncie,
Ten· worden.
.-.a~."-("Dlo
.. ) EItra Beetel JOOr Eagelud III Las Plim
tooilliteliinK, Boeébank .••
... l~.
Op last,
Matriou1atie,
"•
l!:el'!lten Prijs, Wettelijke ProTincie, Tentoon·
Voor Vracht of Pa.IP ve"~e
mea
stelling, Rosebank
.•• 1896
_
bij de Agent.en '9'BD de cLBnl
H. v. D. WESTHUYSEN,
Universiteits Sch~l Hooger,
.r;..rate~ . Prijs, ~or\ '. E~th,
t-dbouw
KAlLBOOT IlLUTSCHAPPlJ, (Bplrt~
Secretaris.
"
"i Elementair,
Vereemgmg
'...
"..
•••
••• 1896.
Kaapsche
.Afdechngsraad,
"
Muqelc Examina;
AanbeTolen door het Beaproeiingt D.partement der Kaap Kolonie, ala het beet JrtIIIChiIn
10, Groenemarktplein,
8u.n~.-f-(JUDlo
.. )
om water te .pompen, geTonden iIOOr d.
18 Jan., 1899.
.Standaards V, fij, ID, II, I en
Governementa D~t
Boren te gebruiken,
of in op4!ue putten.
Kindergarten
School Toor kleine
De Lompe houtea Windmolen wordt nu
Kinde~
tusscnen
~
8 jaar oud.
•Q
snel T'Ill'T&IIgendoor het Stalen Gal..m~
Bpeeiale. Klaaaen: m de Knnat:
AERIl0T0B..
b
U.ZOK
LXJN
Lloyds' Stalen !.EJI.1l0T0RS loopen met
TE JOHANNESBURG. Letter-schrift, SnelsChrift en Dreeden zachtaten wind, zijn geheel alf-regul_
makerij.
KONINKLIJKE
MAILDIENST
rend, en werken met een !augen, vuten .lag.
nE Ondergeteekenden, vroeger beMevr. W. B. jPERCIV AL,
Het AmOTOB. ja de goedkoopste en m~
U IÏghmd doende onder den mj
oconomiache Beweegeude Knieht ter w.. ld,
,
Principale. UJIOISTOODOOHliTSCWPTl
IN J.&JUUON, maken
CB"-BSTl.
een Pomp T~tel
koetende een WeiDig meer ftI1 00110
dan een goed. paard, terWijl het. dag en naOJat bekent! ~
de bezigheid sal voortB Mailbooteu der Veetecbappij
...
son der ee~ig ~oht
of koeten werkt.
gezet worden U. _
naam.-.Alle
Inkken TaD Kaapet.ad na&l' ~
Het ilRJlOTOB.
neemt ook ~
tt. ordens aan hen toeTert.rouwd zullen
---!ria JUd", om den aadanm WoenICiag"
plaata in van de logge en _~
«Noria
met stiptheid worden DÏtfJevoerd.Lifts" of Bakkie. Pompen.
MVRAAG D
Hoofdonder- " uv 11.... al. 0Dder aaalegade
Zij die TOo.neme11lijn Windmolentollttellen
Referentie Marktmeester, JohaJmee.
VOOB DGBLAND.
wijzer (een Atikaander) voor
te koepen moeten wel ondeneheiden Utuoh_
.
de Gonverments Se,ooI, te Bethal
nr~
BOOTSlI 'fOOB DOItL.UiD.
Lloyds' Galvaniaeerde Stalen.llB.J[O'l'OllS, en
Po.t adree: Bua an, Johanneebarg.
Z.A..R.
!
'
&Ddere inferieure en waardeloose naboobingtm.
Ben
TaU
tt.
Mut.ohappij'. mooie 8tOeIII
.Tel~
adre.: OUrier. Harkt
Het echte, Lloyd,,' A.D.JlOTOB. .. het KQed. JoIwmeltbars·
verlaten
£200 pet jaar en vrij., bookm JE&l SOUT.HAllP'tON
• i. S~ri8
koopBt en beate beionden worden, en laeeft
H..A1iBURG, kori na de r.a.nkoDlll& Tall
wonmg.
Vereischte
BekWaamheden
.
den toets l"Ile<U doorgeataau..
. DI frUROIDD8 OLIVIIR.
MaiJItoombooten.
(1) 2de. klasse ! Onderwijzers dIM
W &Dneer v~iacht,
worden geechikte perRlrl'OU RKAARTJEBnaarENG
ELAND
.."on811 geIWnden om bet toestel opteMtfen,
Exam. van :de Z •.A.It. of c _rtificaten pugbur yoor zee Ma:mden, worden llltlf""
tegen eukel gedeeltelijke reiskoaten, of TOIpn.
reikt tegen een T8rmindering n.n 10 peJ"OlJllf
daarmee gelijkstaande.
.peciale schilling.
op cleo Dubbelm P_ageprijB.
(2)
Be~s
van!
lidmaatBehap
Schrijf om prijslijBt en getuigwchriften,
RETOURKAART1ES
na&l'
HAVENS
eener ~Jijk
h-Qt. Kerk en van laag. de KUSl' 1FCII'd.n uitgereikt voor ~
of zend bijzonderheden omtrent aiepte TU
den put of hoeTeelheid water eD.l.,waaruit ...
binDeD DrM Maanden perde U mOD
goed zedeljk gedrag. Applicaties ~
bieden nu aan-flinke
aflevering
berekeniDg der koeten per volgend. poet sal
zullen ingewacht ~orden bij den ol the Outie 'MMt.ahappij Btoomboo1cr..
toegelOnden wordeu,
Vraohi ol PMIIIIge doe men a.a.~
SUperph08plmt van .Ka1k, No. 1 Ondergeteekenden t+t op 30 Maart. MIlVoor
de Kut.ona TUl de Union Stooraboclf
6
qnaliteit, of Witte Guano.
W erkzaatnheden ~ beginnen op .... ... appi.j,~
G£LIE'VE TE LETTEN OP ONS NIUEW
10.April,
1898.
:
\
B:aaPzaad, Cocksfoot Graszaad,

T

Il

Dynamiet, Detonators, en Lont-. -Bicycles, Bicycles, Blcycles l

LLOYDS'

H

AERMOTOR"

"IlIT:l.lrJl.d ...... 4OI.ell1_.

•

Kaapscbe Afdeelingsraad,

I

II

Yredenburg leisjes Hoogeschool.

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 Johannesb~Jrg
en 21 uur naar Pretoria.
.....

j'.

.en

Tarief foor Reisigers nw ~eWBbarg .£4 tfL-eD £3 171
"
"
n
"Pretoria
~ la. Id.--d 41

•

Dagelijksche personendienst van Durban (NataO
naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen Jn
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.
'\'

D

eeri

G

~.

D

--+

IIOOFDON DEa WIJZER.

SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.:

.j

26 Jan., 1899.

larkt - Agenten BeligbBid,

••••

op een ~laats ~nderwij8 .
geven
VIer kInderen in
Bngelseh en Hollandsch, en aan
één kind in muziek, de kinderen tijn
reeds geserderd.
Salaris £48 per jaar, met nije
inwoning. wssschen enz ..
.A pplicanten
moeten leden tijn
van een. l'rotesta~~sch
Kt'l'k, ea .
moeten 10 staat zIJn om kinderen
voor te .ber~idon lidmaten te \I·orden
Appllcatlen
7.rdlen
illW"wach
worden tot op 25 Febru~ri e.k,
door
C. MOLL & Co.
Agenten,
Vrede,O,V.S.
Vrede, 28 Januari, ]899.

. llfl:XooDIGD
n;

.

R()lldd)l)~c1t en K;LaJl~tad alleen) ~1.25 en 10.50 p.m.
van Kaapstad, ~s., Eel'stt.l Klaa~ Retour,
Kinderen, half·

prij>l.
Kaapstad,

MUZIEK!

EN 's AVONDS.

van Onkruid.

I

..... ~~
"WIl'~C>~:E:,
.. KAAPSTAD,

ol

Geen ingevoerd II uisraad, alles wordt in de plaatselijke Werkwinkels
vervaardigd door zeer vortrouwbare mannen.
Eenige Vervaardigers van Bamboezen Goederen in de Kolonie.

vervoerd

NTermen van Sectie 3 van Wet
No. 18 van 1898, worden
eigenaars en bewoners van plaatsen
in de Kaapsche Afdee!ing hiermede
EEFT pas het beroemde Manser en Sporting .Magazijn Geweer opgeroepen, alle Onkruid genaamd
. ontvangen.
Het laatste en beste \..-aptlD voor het schieten van Xanthium Spinosum, 'waar zoodailJlerlol soorten Bokken, vooral Springbokken.
Prijs£7 lOs. nett.
nige Onkruid of plant ook al moge
Hagel Geweren, Riflës, Revolvers, en Patronen van de beste kwaliteit. groeien of bestaan, op hun gaond,
uit te roeien.

~

Schrijf om onze Prijslijsten.

EZOEKT ons en inspecteert
waar Vertoonkamers.

Spoorwegen

Kaapsche Afdeelingsraad.

Varkeus-

Hokken.

I

;

op aanvrage.

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

OO~

Hijzouder

BENOODlGD

In

voo rruud vun

,"

Onderwijzer

OM

Kerk. .

-}
IER~ED~
geseheide kcn:.isvoor bovengeI
gevmg
termen van ~ectie
APPLICATIES
noemde betrekkingen verge266 van Wet No. 40 van 1 ... 8\1, dat

hun seizoens

f :'.;
l.:' '.
t

A. F. WElCH

Zendeling der N.G.
Februari,_1899.

e ... WW::~!t::n6!e=~~pOIDEBilJZBRBS-·

J. D. JONES&Co.,

llebben

.

sulIep·:.
den

-. ea

k-~J.

en

gedurende de

en 5 Korte

--- ......,... . voor ..de betrek.
ftD Ondenn]zer:der N
.~_IB·
8chqol aan deZlli~
door den ondergele&.
~.tvaDgën worden tot d...
l22IlteIl'r~
e.k.
....
'SUII'i8 £4t atg. per annulll.
.WerUaamheden
te
be'
d.• lijk na de P888Ch Vaka.n~

VO(1I

COA.TON & LOUW,

WeUinqton en Herman Staties,

~x..C::»""y"~'&
~

3URG8l'BAAT.

~

Italische Scarlet Klaver ~
Prisen op aanvraag •.

P.

RG

DrUpen 1aal!~lhaD'i1,u de Sandt

de Villiers en

betrek.
r :der N.

e Zuid8l'
dt'rgetee.
tot den
ium,

beginnen
antie.

CH.

--

lerwijs ~ ...
'ren
.
en aan
1
..
.<,ren llJU

Beperkt.

YIIOIIiG.

die van won-en, en ons hunne
Il.
',I
zenden worden
verzocht ontevens ook hunne
oude adre& •. , dj zenden, zoodat
wij de noodige veranderingen
kunnen maken,
en verwarring
voorkomen.

C. P. SCHULTZ,
6 Feb. 189\).

H

wordt kennis gegeven dat
de aeeren DU TOIT.&: DE WAAL te
Middelburg
K.le insgelijks
als onze agenten voor OIlB Land en Weekblad zijn aanIERMEDE

gt'Iteld.
Secretarie.
KAapstad,

1

..

zlJn
Kerk, en
kinderen
" worden_
Ilw~wacht
.iar i e.k.,

BENOODIGD
Een ongehuwd
Derdeklasse

Onderwijzer

voor de

Publieke
School
Ford, Barkly Oost.

te

....

Vi~n
AanlappeJ~n
Peren
...
Persiken .••

o

o
o
o ,

0

keut is-

Sectie
1.~8!1,dat

:1:1

\amllqua:";l'houden
k , op den
~\:I'J. eeue

cgei heeft
ly (q) in
-t o eigen. daaraan
'1dl'n van
vcrvalian
kantoor
~)ringbok.
p!'.! Isno.
i£.;en
diEl'
\' oor drie
~, zt1110u
"Il
te~en
per par·t

.tlllTI.

'1'~ES,

;t'cl'L'tans.

,

DTYILLE"
;lagJ,OOt""
n gebouw
!,;.'schikt,
\' llle, di~lerheden.
ln·an beI den
OD-

J. H_

it worden
t.endc!'

aange-

A

voor
bovengenoemde betrekking
vergezeld
van de bij de wet vereischte
getuigschriften van bekwaamheid
en goed
gedrag
van de laatste Schoolcommissie en Predikant
waar applicant
werkzaam
was, en van Lidmaat. schap eener
Protestantsche
Kerk,
zullen door den Ondergeteekende
ingewacht
worden tot den 20sten
Maart, lSg9.
Applicant
moet bekwaam
v.-CZCIl
om onderwijs te geven in Hollandsch,
Kngebch
en Muziek;
werkzaamheden te beginnen op den den Hen
April aanstaande.
Salaris £90 per jaar en vrij logies,
behalve waseli en strijk.

Callir
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rA C GOTHRlJo;, AFSLAGER.
Febr-CoJedon, huisraad. ezels. rijtnlgft,
ens
A. BERGMANN. AFSLAGER
Il Febr-s--De Keur, &.Idecling Ceres, 50 jonge muilen en paarden
DEMPICRS, MOORE ot: KRIGE, AFSLAGERS."
15 Febr-s-Kralingun,
&.Ideeling Caledon. T&st.gocd
levende b.aTe, gr&aIl en buurraad
~3 Febr-Baken8kloof,
afdeeling Caledon.Ierende
have. boerder ijgereedschap,
granen en huisraad
VAN DER SPUY.IMM.B:LMAN ot: ()Q, AFSLAGER
9 fcbr-Klapmut
.. tatie, SO varken. en 30.lacht·
oasen
16 Febr-Te Boechagefonteln, Psardenberg, M..l·
mesbury, wijn. en zaai~laato. levende bave.loue
goederen, en.
In Febr- T~ ~latjesfonteln. Voor RiebeelukuteeI,
afdeeling
MoJmCllbury, levende baTe, boerderijgereedschap. granen, CD'.
10 Febr-« Malmesbury, 35 er.cllJ en 26 paarden.
22 febr-Ya.oJlr.loof,afdcding
MalmCllbury. leven.
de have, boerderijgereedsch
...p. gr.. nen, ens,
23 Febr-s-Te
Schildpad viel. distrikt Moorreesburg, levende haven, bocrdertjgereedschap
en granen
2, Febr-s-Droogevsdlei,
a.r.iceling Malmesbury, een
meniet ',· levende have. boerderijcereedsehap,
ena
28 Fecr-s-Leeuwvallei,
nabij Riebeek West, afdeelinll: Malmeobary • levende have en boerderijgereedSChILD.
1 Mas.rt-Any.kop.
af,lecling Malmesbnry. eene
groote hoeveelheid
levende
have, losse goederen,
bil i.raad en granen.
2 Maut-·Drinkvlel.
rH.triltt Mnorrceoburg, levende ha ve. boer.Iertjsereedschep.
Ill'anen. en •.
S M.uut-LanlZeklnof.
nabij Riebeck W,·st. lovende ha ve, boerderijgeroedschap,
gra" ..n, eOI
17 Maan;:;...Klein Bemhoogte,
&f.leeling MILlm_
bury, levende have, boerderijg-irccdschap,
huiarW,

:r Il

lId'·J~JJI
~JO'!'"

.oss LAND.~
~NDERDAG,
DE
.

9 FEBRUARI,1899.

VELDKORNETTEN.-ORGA·
NIBATIE.

VOLGENS
de proclamatie
der
moeten
de. veldkometten
op
Maart
a. s. gereed zijn met het
der lvoorloopige
kiezeraljJaten.
bliek
heeft niets direkt
met dit
den .,eldkomet
te doen.
De

regeering
den 17den
opetellen
Het puwerk van
wet eilcht

van

hem, dat bij zijn lijst zoo volledig
mogelijk zal maken en zijn eigen oordeel
zal
gebruiken
in 't beeliesen welke personen
de noodige
bevoegdheid
beaiiten
om op
de lijst geplaatst
te worden.
De veldkorne~
kan
zijn voorloopige
lijst opatellen
op zijn eigene
wijze. Sommigen
reizen
door hun
geheeie
w-ijk
de namen
op te nemen,
dit is beo
paald aan te bevelen,
daar het publiek

en

op die
wijze
direkt
herinnerd
wordt
aan
de
registratie.
Bovendien
i. het
onmogelijk
voor
een
veldkomet
een
twijfelachtig
punt
juist
te besl.iBaen,
tenzij hij persoonlijk
met de o.in8tand.igheden
bekend is,
Het
is een prijzenswaardige
gewoonte
van sommige
veldkornetten
om de oude
lijat als een leiddraad
te gebruiken
in 't
opstellen
van
de nieuwe
lijst; maar elke

het zuiden 'V&D Fnmkwerd
li rA,.,lau de
d8l'gelijke vertooniogen in

in

Daar hebben
wij
vrede
mee,
al. kunnen
we niet
.... rJtaan, waarom IOOnl. re.ueade EngellIChen altijd smalen
op ie verkeerde
gew~nten
'V&D ander.
landen,
en hun oog
sl'lliten .,oor de "baanchheden
die vaak:
in hun f'igen l.iDd worden
gepleegd,
~aar ... nierenge'Y8chten
mogen
niet geduid worden
iD deze n8lentiende
eeuw.
Wat &len wij echter
gebeuren
in OOI
midden,
onder de Brittche
vlag, ten aanachouwe
van honderden
van Kaaplltada
i~en,
en, M&l' wij meenen,
onder
toezicht der politie?
Kaapetad ia in het
besit
eener
groote
saal, de Good Hope
Hall, die voor alles achlJnt te dienen-nu
eeOi voor de welsprekendheid
van den
.,ice-kanll8lier
der uni.,eraiteit,
dan weer
voor de fraaie " p~eft"
nrtooningen der League-gebroedera,
nu eens ..,oor
een
college
prijawtdeellng,
waar een
rechter
in kuische
taal goeden
raad uitmeet
aan de vergaderde
jongelingachap,
en dan meer 'YOOr
.J. vuiqe.,echt.
Nieman~,,"n
het verslag
van het laatste
dezer ge~hten
in de nieuwSbladen
lezen
zonder te gruwen.
Dit_gevecht
was tusachen
een Europeaan,
Butler
genaamd,
en
een gekleurde,
en
laatBtgenoemu
werd
onrwonnen.
De ongelukkige,
~.jer:JQjl
~.8.ChrU .,en, in. een ..bewuteloozen
toestand
in
het
hospitaal ligt. werd neergeveld
door een geweldigen vuiatalag,
en hier zich half blind op
om weer.te
worden
neergeveld,
en andermaal te worden
neergeveld,
totdat
hij
"8Ikroop
om de geweldige
TUiatBlagen te
ontwijken.
En middele~l
ging er een
geachreeuw
op van de dichte maBII8 die
dit alles aanschouwde.
De overwinnaar
werd
toege1uicht,
de man die er zieltogend lag uitgejouwd.
Maar de rol werd
spoedig omgekeerd.
De ongelukkige
bleef
er
bewnstelooa
liggen.
De
1Il0hamedaaDsche
dokter
Abdurrahman,
die de vertoon ing had bijge'Woond, trad te voorschijn
en deed zijn
beet om den bewuatelooze
bijtebrengen.
Niets hielp, en mea meest den man naar
het hospitaal
vervoeren,
waar hij aan herseDlChudding
lijdt en niet
buiten
gevaar is.
[Sedert
boven staande
geschreven WI&8 ia hij aan de gevolgen
van 't
gevecht
overleden,
zonder
weder
oot bewnstzijn
te komen.]
Noemt men dit "sport"?
Wij weten niet
wat meer
Kaapatada jeugd en Kaapatada
mannelijkheid
verderven
en ontadelen
zal dan dergelijke
walgelijke
opvoeringen.
Wordt het dan niet tijd, dat de wetgeving
tU88Chen beide komt?
Wij kunnen
het
nauwelijkB
denken,
dat
onze stad- en
12ndgenooten
in zulke
dingen
behagen
scheppen.
De Cape Argu./l heeft zich in
aterke bewoordingen
daarover
uitgelaten.
Tezamen
me;'
onzen
tijdgenoot
proteateeren
wij in het belang
der openbare
zedelijkheid
tegen praktijken
die het beest
in den menach
wekken
en zijn mannelijkheid
vern1etigen.

.A.trikaander Bond en Boerenvereeniging.
L\NDIDAATS-AANKONDIGINGEN
WORCESTER,
VRUBURG
BURG.

vooa
EN MIDDEL·

Aall de" EdiUu,..
Mijnheer, - Mij ill ioor de Com.i.
yan
Teesicht .op Elektiee opgedragen, door middel
y&n aw blad beltend
te makeli, da, ala Bonds~didaten.
yoor de We~yende
Vergad8l'Ïni
IIUDpnoauneerd :'
V 001' de kwafdeflilf!l
lVorcemr : - Dr. J. H.
l(Er.nm lIECIt.
Voor de kiudfGulilf!l
Vrijburg : -De
heeren
eRA-lLLU
SoNNENBE&G en DANIEL BEliDltut
WILLEX WBlllEIA.

C

·V,~>~~ÓIIg
Ar.uuwr<g:=De
beer
D. 1. DU PLUIIIB, lIJL.
BonduDannen en BondaYrieDdea plieyon zicb
te bedienen YlUl alle geoorloofde
middelen om
de Yerkiezing van deze beeren te yenekeren.
Ik noem mij,
Veda. dien&tw. dienaar.
JOSIA.S M. Hon'KAs,
Hon. secretaris,

GEMENGD NIEUWS.

MELKKOE TE KooP.-Zie
ady.
TE P.u.1lL Yrolagt de heer V. R. een hail
buur. volien. adnrtentie
ill dit blad.
,uwm moet afzonderlijk uverwogen Wt.WSIR GOB.DONSPIU<W is DinadagllYooo met d.
den. Als iemand, die op de oude lijat is,
Tintangsl autle naar 008t Londen nrtrokken.
verkeerdelijk
werd
opgezet of de kwaliIT!!: BEDFORD lijn yencheidene kiDdereD ljjdende
aan de witseerkeel. Een ia er aan deze pYJ'8e8Cie
fikatie
niet
meer bezit,
dan
moet zijn
ltinder&iekte g6BtofVen.
naam
weggelate:l
worden.
De vra8i
DE ZIl'ID At·RIKAA.N8CHET A...LLIIOND al eeue
welke de veldkornet
in ieder geval heeft
prijllnitdeeling
te Stellenboteb
bouden op 17
te heslissen
is of de persooa nu de kwaliFebrnari, e.k. Bijzonderhed.n
in de ad""rtentie.
fikatie
beait,
Had
een persoon
TrOeger
DE ED. HEER SAOER, commiuaris Vlln publieke werken, &al beden de ~fgeyaardirden
ter
de kwalifikatie,
maar heeft hij die sedert
.poonregconferentie
op een picnic te Grooi
de vorige
rt>giBtrutie
verloren,
dan moet
Cenatantia onthalen.
zijn naam weggelaten
worden.
DE JONGSTEyolbtelling
in Indië toont dat er
De ervaring
heeft
geleerd.
dat somSp16,769 Q1eilljes sijn tusschen 5 en 9 jaren oud,
B. J. PARSO~S,
die gehawd zUn. Van dit getal w&reD leo,OOO
mige veldkornetten
nulatig' zijn in't opSec. Seh. Com.
reeda weduwen geworden.
.
stellen der voorloo;>ige
lijsten.
Vandaar
P. 0 ~oeht>t<h'8 Ford,
EENE BELOONIl!IG y&n £18 wordt door den
Bar k lv Oost,
dat de namen van personen
die reeds uit
beer Jaeper Gous, Sar., van 1dalme&bury, aan
" F~b , 18~lg.
eenig per.oon aangeboden
die hem zekere ineen kiesafdeeling
vertrokken
of overleden
formatie &al yencb&1fen.-Zie
adv.
waren, nog op de kiezerslijsten
voorkwaCREnlTElTaEN EN DElllTEUKEN in deu boedel
men.
Het is de plicht van den veldkory&n WijleD G. J.
Truter, Tweebalten, afdeeling
net om zijn wijk
man voor
man door te
Malmesbary, gelinen de elden ia deze .itgan
'l'encbijnende advertentie te 18ll8D.
gran~n, eDE
gaan,
en slechts
die op ~e voorloopige
tO Yehr-nurhanvill<·.
72 bouwerven en lB mor·
TENDEB8 wordeD gevraa,d,
in eon elden
lijst
te
plaatsen,
die
volgens
zijn
oordeel
EN Onderwijzer
of Onderwijgen weiveld en bebouwbaren
grond
verachijnende
adv.rtentie
yoor het wegnemen
THA:SS gekwalitiseerd
zijn om te kunnen
3 Maart-Langebérg,
nabij DurbanweS! statie,
..an kalksteen op sekere kroonlaoden.
Voor bij·
zeres op eeno plaats
I ~ uur
koorn h.>enlcri}~r""'!.'chal',
wijnboerderijgereed·
zonderheden laze men de adnrtentie.
wordell
geregistreerd.
VRn Ali'l\"al ~oOl'd voor cen Derde6C~ap. leYcnri~ 111.vc. gr&ucn, wiju, ~nz .
Het Steynsburgsohe
bf>sproeiingsTWEE KINDEREN, een jonpD en een meiaje,
De taak van den
veldkornet
met de
U ~lurt-\\'e1~'\ll(lInd,
Kwber;!. nabij K&labaa·
klasse rublieke
School te Houtschema.
werden giateren
door -karren in de publieke
kraal ,tatie, le,enJe have. boor~erijge .....'<ll!Cbap
registrntie
is geen gemakkelijke.
De parDe commissaris
van openbare
werken,
straten omvergereden.
Beiden bekwamen kneu·
kraal.
. J G FRASER,
AFSLAGJ>R.
lementail'e
registratie-commissie
heeft
de ed. heer
Sauer,
heeft een commissie
zingen alln de heenen, docb waren ovengena on·
Applikant
moet bezitt.er zijn van
15 Febr-Te
Harrismith. OVS. 5 plaateen gelegen
~eerd.
aangesteld
om o.,er den nieuwen
voorgever!!chillende
amendatie6
i1l de bestaande
in het distrilr.t Y rerie
pen
Derde - h la..'l:-ic Onderwijzers
stelden
Steynaburg-dam
te
rapporteeren.
~N
BLANKE VKOL'W •. die gezegd wordt niet
wet
vvorgesteld,
maar
wegens
het
gedrag
JJ THJo;RON. AFSLAGER
wel I]ij het hoofd te zijn, werd giawren aan bare
De~
commissie
bestaat
uit
de heeren
Certificaat
en moet bekwaam
zijn
:! ~1.u,t-On,l~r
Brandvalld. nabij Worcester,
nn den heer D. C. DEWAAL
inde vorige
WOll.inr. 77 Dorpstraat, eearresteerd
...egeDe den
Ma8sdorp,
L.W.R.,
(voorzitter)
Schoeman,
om onderwijs in Hollandsch
zoowel ,n8tk"clCtl, le.enlie ha ve, enl
sessie hebben
wij wel meer parlementemoord van haar kind, t...ee maanden oud, door
8 M!\&ft- Werre.ter, vastgoed en stm i. vogel.
L.W.V.,
en Hall,
den ookenden
wat'3r·
als Engelsch te geyen.
het 't hoofd in te slaan.
leden' gekregen,
maar ue registratiewet
PAUL D. CLUVER AFSLAGER
bouwkundige
uit Amerika.
Ze zal op
HET HOF ter oyerwegins
en bealiasine van
Salaris
£-t.S jI(·r annum, -Vrij
groot nad .. l 15 dezer te Steynsburg
1.) Fdbr-Kaaai""
di.trtkt Stellenboech, T...,tgoed moest tot ons onberekenbaar
vergaderen.
objectielI tesen d. ni.uwe lIChattine Y1UI onroe~ce. k~ldcr· en boerderi jgeroo<Locb.al',granen. en ..
Men
zal zich herinneren,
dat in 1896 rend oïeendolll in de Kaapftarl
Ko~t en Inwoning.
Lidmaatschap
onnranderd
gelaten
worden
tot latA-r.
uI waanclljjn·
G G GIK. AFSLAGER
een Steynabnrg
beaproeiïnge-achema
door
lijk eeD 14 dapD lang zitten w.geDI de veel·
De veldkornetten
zullen
echter ver!!taaJa,
eener Ned. Ger. Kerk moet over15 Febr-Te
Papkuil. distrikt Uay. Tee. boerderij.
het parlement
werd
aangenomen,
waarvuldige objectielI waarover te beslÏllen
nit.
dat zij hun plicht getrouw
hebben
te volgeJpgd worden.
gert.'ecl!IChap.cn.
Volgens eld.n
yencbijnend.
oproepÏUj[
&al
voor de som van £200,000 werd
gestemd.
2~ febr-T~
Kalkfontein.&fdecling Hay, de plaat.a brengen,
en
dit
is
om
een
zuivere
nieuwe
Yrjjdagavond in de M.tropolitan
Hall een Yer·
Werkzaamheden
te lxginnen 7den Kalkf"Dtein. levende bave, en.
De informatie
aangaande
dit schema door
gadering worden gebonden, om een opinie ait
lijst naar 't beat van hun ver15 ~kut-Crikwaat.ad.
de plaat. Kalkfontein en voorloopige
sir Jamee
Sivewright,
den toenmaligen
April.
Doe aanzoek bij
te eprelten o'l'er d. nieuw. IClaattine .n .tappen
enen 83 en 162
mogen IIn volgens hun onpartijdig
oordeel
commis'W"Ï8,
voor het huis gelegd was zoo
te nemen om l'en belaatingbetalel'll
..-iaiie
te
A.
B.
DE
VILLIERS
ot:
00,
AFSLAGERS.
gebrekkig
en onvolledig,
dat er een sterke
M. P. POTGIETER,
op te stellen.
yormen.
9 Febr-Poarl.
dames· en heorenkieederen. lino
was om het achema voor 'n jaar uit
Moet
het
publiek
nu stilzitten
tot op partij
Hout kraal,
VOLGENS de V"lkuUm heeft ouze Afrikaan·
II&n·en lakengoederen. en.
te stellen
om verdere
informatie
in te lICbe dichter. de heer Melt. J. Brink. Yan Kaap10 Febr-P ....'l. W Tette varkens
den
1i den Maart?
Kan er in den tuaAliwal Noord.
winnen.
N
a
een
lange
diilCn.ne
werd
stU, er in toeKestemd, om een dezer daien eea
13 Febr-Te P&&l'l.twee enen. een bebouwd en schentijd,
zoolang
de voorloopige
lijaten
bezoek te brengeD aan de· Trananal,
en te
een onhallouwd erf
een
ame"dement
van den heer I nnea
worden
opgesteld,
niets gedaan worden?
10 Febr-P .... l, een groot aantal dok Iers InstroPretoria
op te treden
voor bet" ~emeeD
aangenomen,
dat een commiuie
r,al wormen ten. hu illl'llad. 10IIIe j!'Oederen.eru:
Verbond."
dat zooals men weet
Er is ongetwijfeld
reeds veel te doen
den benoemd
om de zaak nauwkeurig
te Nederlandacb
Il f·ebr-Slot 1'&nde Paarl, 08j1eTeer eeD half
zeer yeel belan2 in Zuid·A.frikaanllCbe aken
orderzoeken,
en
dat
het
schema
niet
zal
voor
allen
I
maar
vooral
voor
de
leiders
unr ....., de Paarl, de huor van de plaat.a voor 3, {
stelt.D.zelfde
Ii:oaraat geeft een &eer interesworden
uitgevoerd,
tenzij
het unanieme
ol ó jaren, leTende ha.e, losae goederen. natwerk,
der
Afrikaander
partij in elk distrikt.
Bant artikel over den heer Brink. dat wjj echter
graan. hwaraad eD.l
rapport·
der commisBie
gunatig Wal. Zooniet oyernemen, daar onze ie&chte dic!1Jter in de
KAAPSTAD.
Het publiek
behoort
thalls twee dingen
P J RETIEF, AFSLAGER.
d'>nige commissie
werd oonoemd
met het
S Febr. 1891.
KaapkoloDie oDgetwjjfeld reeds goed tJ.kend en
te
doen:
(1)
den
veldkornet
behulploáam
10 Febr-Te
Klipvlei. distrikt Piket beril. groot.
gevol.g dat de dam ni.et gebouwd
werd en bemmd is.
IlOLOlIIJ..LE.
klClnTee. granea, boerderijgereedscbap, buisraad,
te zijn door hem met informatie te dienen;
het land
gered
werd V$n een grootll beEEN GOEDE Vl:EPL.U.Te.-Eenige
dagen iele·
H Heer .MIC'HIEL N. S~m, zijn en
KoeperIo
Verkoopera
ens
dea slacbtte de heer J. J. de Clerk, Y1UI Uilenen (2) in elk distrikt
en wijk een behooraproeiïngsmislukkiDg.
De
les uit dit allee
Colonial Orphan l.'bambcr &310 0 0 &S76 0 •
plaats
J ·V. MOORREES Ja. ot: 00 .. AFSLAGBRS.
Ir:raal,
Groenltloof,
distrikt
Malm.bury,
eeD
GenenJ &.tate and opban
te leeren
iB, om niet met onuitgewln'kte
lijke organisatie
op te richten.
10 hGr-Te
WJ\ter!lChlldpadkuil •• nabij Darling.
Merino hamel, die IICboon aan de baalt, met Yet,
aan zijne Kinderen
verhuurd
hebuo 0 0 IU ., 0
Chamber •••
te komlm.
Wat beteekent
deze orgawsutie?
Wij acheIl'88 voor het parlement
leveneIe baTe. 1.-, ,:<lederen, graan eoz.
iIOO 0 0 SOli 0 .,
105
lb.
WOOQ'.
Bet
dier
beeft
geen
yoeder
ge[fouth AfriCaD AMoclation
bend~, heeft. den ondergeteokende
Sedert
heeft
men
lager
af
in
de
Thebus14 en l5-Malme6bury,
vaste lloederen. huiaraad. wenachen
hrd of Executon (Split) 160 0 0 110 0 0
aan drie dingen
te heriDneren:
had, en W&II ook ,eeD HaUIIIChaap, maar !nram
rivier een geschikter
plaats voor den dam
18 10 0
10 0 0
toet instructies
begunstigd
om op le,.en(!e hr Te, louc goederen, hooi, granen, CIla
onder een troep alt die in het Yeld loopt. Geen !'utI Baard of Executon
(1) Een centraal-comité
behoort
in elk
111 "cbr-Te
1'.:ellAgesind.distrikt Malmesbury.
o 18 0
0111 0
Qyferpt ooal
gevondeu.
Volgena
berekening
zal die
wonder dat genoemde heer zich toel8(t op goed
d£'n 22sten
.MAAH.T, Mnllt.
te een groot aantal levende ha.e. 10IIII8 goederen en diatrikt gekozen
8
0
0
8 6 0
te worden.
Dit comité
ut
AIMimDOe
•••
dam £75,000 minder
koeten dan die van
ne.
Hli
heeft reedI prachtige rambouillet
67
0 0
it 0 0
Jqoit&ble
Fin!
...
buiaraad.
Koop aan te beiden het volgende:
heeft
toezicht
te honden
over de geheele
lIChapen. Onlanp
heeft hij nog eeD oprecht
het
eerste
lichema,
en
de
rapporten
van
de
I li 0
1 3 0
Jqoitable rire and Jilarlne
16 Febr-To MOIldclpoat. afrleeling Malmesbwy,
geteelde
Saxon Merino ram .. oor een boogen
ingenieu",
zijn ~tig,
daar glen ~nt
registratie
en de noodige stappen
te nemen
o 18 0
CIlo1oaial ~ce
.•.
o 111 •
boudtrljgereedllchap. levcnde Ila'l'e. granen. ena
prijl
gekocht.
Liefllebben
van
mooie
IIChapeD
P BGaardIau .u.nrance ...
II li 0
20 Fcbr- TweebUen. af leellng MalmClLur~ !e- om de belangen,der
II 16 •
Afrikaánder
partij te dat in dezen dam genoeg water zal kunnen
bebeoren
dal bij dell beer De Clerk om JODle Port Eliabeth 4aurance
o Il 0
eli 0
.ende hue, boerderijl(eJ'ee(l8Chap. granen
worden
opgevaDien
om al de gronden
ramm.n aan_k
te doen.
ao.baDlr. Ka\Cha
1 li 0
24 ~'ebr-Te Kleigat •• li8trikt Malmeabury, IC'I'eD' behartigen.
1 16 •
no
't origineeie
schema
te besproeien.
i 10 0
2 11 0
de ba ..e en l~
gQederen
(2) Een registratie-fonds
moet in elk
DE K.uPST..Lll8CUE POLITIE bracht 1budatr 8 A lIllllD& ..
In
de
afgeloopen
8e88ie
ooloofde
de
heer
1 7 0
V Nere iJijzondet·hedcn in latere
1 8 0
27 Febr-Weltevreden.
Riebee~,kuteel, een UIl'
lleatric TramI
een onyerwllCbt bezoelt aan eeD huia in Cuterdiatrikt
bijeenge'Jracht
woraen.
Zonder
Graa1I·BellIet
Baard
of
Hauer
dit tweede voor!!tel te laten ondertal levende h.. e, boerderijgereedscbap. ens
baryatraat
en ..ond eeD daupartij
aan deD PIlI
11 itgaven.
Xxecuton
6
0
0
6 10 0
28 Febr-Rozenburg.
aMeeling Malmeebury, ..... t- zulk een fGnds zal het onmogelijk
zijn de zoeken,
om in oozit van volledige
inforwaarbij allerlei drank Yrijelijk yerkocht werd.
8 0 0
II 0 0
lP Guardlaa
KOed. Tee, boerderijgereed.cbap. granen. enz.
G.
KOTZE,
kiezer!!.lijsten
zuiver
te krijgen.
In de matie
te zijn, indien mEin de zaak weder
Een
geltleurde
yroaw
geDUmd
Itlinnie
8mitb,
!'url WiDe ot: Brand,
00
10 0 010 6 0
15 Maart-Morgenwacbt.
dUtrikt Ka!mtllbnry,
Secretaris
eigenarell
yan
het
bais,
een
Ideurling
Jaoob
te
'.
ter
hand
wen
acht
te
nemen.
TU88Chen
buiten-wijken
is 't zuiver opstellen
van
lewnde ba Te. boerdcri jgereed!ICkap, granen. ena.
KUlII·UJI1)&&LD.
en Fred"ricIt Bowl.,., eeD
twee
haakjetl
knnnen
zéggen, dat de AbrahalDl pheeten,
21 ~-ebr-Egbertnlel.
&fdeel!ng )falmeebnry.
2 1 0
li I 0
de voorloopige
lijaten betrekkelijk
gemakblllnke
man,
....
rden
gearreateerd,
en
-.kteD
le..enrle ba 'l'e. boerengcree<bcbap. grantn. e"l.
£200,000 infH!96 geetemd, niet meer be1 0 11
1 I 0
der bevolking
Dinadag bunne yenchjjniDg yoor den magi&lraat.
13 Fcb~-Kanonberg.
&fdeeling Maljneabury, Ic- kelijk, maar in de centrums
1 19 0
2 0 0
staat, daar ze gebruikt
werd om het tekort
Malm-esbury,
7 Feb., 18()g.
De beech.ldiging
tepn
de pkloarden
werd
TllIlde h.... e. boerderiille:."OO<lsqhap.graDen. en"
moet
onkoste
gemaakt
worden
om een
4 lf 0
4 li! 0
voor 't jaar 1!l~7-18!1~
te helpen dekken.
I M...rt-Uilenltraal,
&.Ideeling Malinesbury. leteruggetrokken,
lD&aJ'
Bowley. die den drt,llk
o
16
0
1 17 0
behoorlijk
ondenoek
in te stellen.
DaarDe uitgaaf
in verband
met
dit
onbe'l'ende haTe, graan, boerderij/llJreer:l.ocbap. eru:
yer!tocbt had zonder licentie, werd 'Veroordeeld
S 11 6
3 12 8
8 M.... t-8prinilontein.
Saldanhabaai. afdeeling
toe heeft
men
een
bevoegd
pel'llOOn
zonnen plan van sir James bedraagt
reeds tot ~ne Itoete Y&D .£15 of twee maan4en ~en
2 17 0
2 18 0
'HalmCllbury..... tgoed. le'l'end.e ha'fe,. boerder,jae'
8 11 0
arbeid.
•.
~ 15 0
weer dan £12,000.
noodig,
die,
indien
noodig,
voor zijne
reeclschap. granen. ena
.,
2 6 6
2 7 11
De commissie
zal nauwkeuria'
onder"PBOOREIIBIEVE IlEG18TB.ATIE."-Een circu·
diensten
ooioond
moet worden.
Alle maOl
10 Murt-Hamre.
leTende h....e. boerdII'IJaeS 10 0
3
11 U
zoek moeten doen. De VOOl'Il8lUll.lte vraag lain il aitgeY&al'diad door : "Bet comité yoor
~happL~.
KT&Qen,eru:
i 18 0
6 0 0
werk
ia niemands
werk, zegt het spreekde
l'8fIilltratie
yan
progreaie..
lrieMn
til
yoor
ENE
bcze'Uding
van. onze be- .....14 Mavt-Uit
de Vendukraal te Malm",bnry,
is, of de vangst-area
groot genoeg zal zijn
o , 0
o • 0
woord. !De buiten-wijken
moeten
ook tot
de nrkie&iDg. van proer-ieye
kandidaten."
paarden en cub
~J
roemde Noord-Amenkaansche
om den dam te vullen?
la de vangst-area
In
deze
circulaire
wordea
tIIllMcriJ.Kiea
ge~d,
PJ P MARAIS. AFSLAGKR
2 I 0
2 2 0
dit
fonda
b~gen,
daar
het voor: hun
grooter
dan die van den eerstvoorgestelMuilen
is nu juist
geland.
De
maar de Capt Timu &egt : "Er
III een neiglq
{OU
410
10 Febr-Tulbe.xh.
huiMaad. en.
gezamenlijk
belang
beeteed
zal worden.
den dam?
Ala er te min water was voor om aan te Demen, dat iemand anden UI 1Ieta·
370
380
15 Febr-Aan
Wtu.enberg, Tulbe.lI'b,.LcvcndehA'l'e
Muilen zijn te b6zichti~en
bij onze
den
eersten
dam,
vanwaar
zal
het
water
Een prokureur
zal ook aangeeteld
moeten
len." Wie die " iemand ancien .. is, &al 99 (101'266370
~oederen. P.DI
Stallen en zijn than:; UIt de hand te w.c
o II 9
0 111 0
Waarom
is er oeat der IOOpDUmde
progre_eYen
cWWiilt
24 Febr-Vriochgew .... I,.a. nabij Piketberg statie,
worden,
om de objectiea
en nieuwe
aan- .,oor den tweede komen?
S
11 0
8 12 0
le ..ende b.ue. boeroerijg-ereed>ICh.p. huilraad. eu
lruDnen beaDtWoordeD.
0. circulaire il oaduzulk
een groot verschil
in den bouwprijs
koop.
later
voor den magistaat
te ver·
j
IS
6
• IC 6
I en 2 Murt-Hallm&Blhof.
24 Ri Tieren. leTende zoekeu
teekend door den beeren &bod. (yoomtttr),
der twee achemas?
Is er niet miallchien
8 la 0
8 19 0
dedigen,
en hij zal dit niet kunnen
doen,
baTe. graan, dranken. kelder~hap.
kruldeA J Fuller, T ~
een
nog geachikter
plaats voor aen dam? T J Andenon, kol Bra_t,
o 17 6
0 17 9
nienwaren. enl
Fall.r, dr Rutherfoord
Harri.,
E Walton,Créwe
tenzij hij informatie
vooraf inwint.
Wij vertrouwen
dat
de commi8tlie
de
2 IV S
"0
0
JOHN TALJAARD, AFSLAGER
eD LewilI. De naalD ya. sir Gordon ill er niet
Langemarket-straatKaapstad.
S1I3
iOO
(:\) Plaataelijke
comités
b~hooren
in geheeie zaak volledig
zal onderzóeken.
15 Fehr-Driefontein.
Ilfdeeliog Bredaadorp. loop ; ook niet die y&n den beer.lnnea.
116120
elke
wij~
gevormd
te worden.
In de
Tende bave. boerderill,tcreedacbap, ItJ'&&n.ena
o 17 0
0 18 0
ENGELl!CBE SP9KT.-MaandaiaYoM
vonden
De Bonds-boom
groeit.
:2 Febr-PrinakrMI.
afdceling Bred ...!<lorp.leTen· buiten-wijken
976
!IS.,
waar niet veel te doen valt
er ..eracheidene Yechtpartjitj.
(boxÏUj[.lII&tch8ll)
de have. graan. boerderijgereolochap. hoi,raad, en.
Met genoegen
slaan wij den groei van
436440
plaats in de Good Rope 1lall, onder leiding van
behoort
men
te kollekteeren
voor het
li> Febr-Bred&8rlorp ....... tgoed en hOlSraa1
den Bonda-boom
gada-de
takken wo.-den
iOO
780
den boUer J lICk Valentine.
De strijd tnBlICben
J. S. ~AR..LIS ot: Co. AFSLA.G.B:RS.
centrale·
regIstratie-fonds
van 't distrikt.
J1l32120
niet alleen
grooter,
maar o.,eral komen
George On Batler. eeratgenoemde een kleurling.
AN bloedvewanten
en vrienden
is bet
310370
13 ~·cbr-:-;oorder Paarl. Tutgocd, paarden, kar· In de dorpen
en lange de apoorweg
lijnen
nieuwe
spruiten
uit, een oowijs dat de eindigde eerst toen ~rge
bewusteloos geaIa.
mijn droevi~
lo: hier!Jlole
bekond
I II 3
I 15 0
rCTI. enl
gen
was.
Hoewel
de
politie
aanwe&Ïi
wae
werd
wortelen
gewnd
en
in
vruchtbaren
grond
vereenigt
de
tegenpartij
hoofdzakelijk
GEBBOGKJIll CBIAPPIIII.
H Febr-Klapmots
static. esoll en paartien
te makeo dat de Hoort:des
Hemels
mijne
niets
gedaan
om
de
atrijders
uitelkaar
te
maken,
zijn.
Te
~Iiddel-Zwartland,
distrikt
MalM..akeIaan,
hare krachten,
en het ia door de stemmen
J. J. HOFMBYR.It ZOON. AFSLAGERS.
'Woning
ingetreden,
ton tot zich genomen
met het gevolg dat George zoo g.lagen
...erd.
8 dil ~ Nationale Bank, St. Geor~
is een nieuwe
tak
gesticht
paarden, ezel•. boerderijg.-.reedl!Chap. bui8l'&.d. enS. die <laur geregistreerd
worden,
dat de meebury,
heeft op 1 dezer. mijne ~ehefde echtgE'!noote
dat hij ia beW'Wlteloozen staat DUr het bOllpitaal
IS t'ebr-~abiJ
DnrbanvIlJe. een groot stuk grond
met
de medewerking
van den ed. heer
JORA!Oi'A
ADRIA~A
TSlu>ot"x
geboren
moeat worden vcnriiaerd
en ondanu alle ge·
landelijke
bevolking
overstemd
wordt.
JOHA. ...NESBORG.
op de Duinen. hewuw.l
.
J. Á. Lochner, L.W.R.
De heer J. Smuts
n_kundige
pogingeD gistermorgen
belweek.
Lambrechts.
in den :onderdi>m
·un. 29
S '·cbr.-{Per
telegraaf.}-Hvkt
lIIerlt.
ver·
CAHEL J VAN Z\'L, AF:iLAGJ>R.
Terwijl
de veldkornetten
hun
voorwerd tot voorzitter
en de heer Á. P. Hmnts
Wurltik
het wordt tijd dat er een einde ge· koopcn.-M uaro. 2()s, Alex.andrae se 6d, AIllUODJl
18 Fchr-Garnarvou,
tie hu u, van. plaat8en
jaren
8 m..aod~n en 11.)dugen .. n:?e
loopige
lijt!ten
opstellen,
behooren
(le tot secretaris
gekozen,
en
al
de
aanmaakt wordt un zulke publieke tooDoolen. die :10 lid. Auroras fis 6d, Angliana 191 3d. But;"
P. J. BOS~LU;.It ZOO:i. AFSLAG EU.
deu kelk mij zij te drlDken
bnl~ ~lI: mIJ In
Deep. 20a &d. BarnatDs 5s... Balye!J 00DI0b 'h Cd.
toegelaten
worden onder den naam van ~port.
wezigen
teekenden
in
al8
loden
van
der Afrikaander
partij in elk dis·
10 Febr-Laoll'erwacht.
nabij Koil,;rivicr. kar· leiders
diepe dro!fbeld
aDder Gods lItJlhgen
wd.
.Bohemian. 3lJ 3d. BuffeldOOl'tll l~. BUlIlkpoorta II
Het iK eenyoodig schandalig!
tak.
Delle tak kan dadelijk
ren. huisraad en boerderljgcreedl!Chap
trikt
de krachten
te organiseeren
en de den nieuwen
:&d. Cinderellaa .0. 6<1. Kain Reefl 5'., Driekop.
.. Diep, 0 God. in l.et Ft,,( gf'bogen .•
2,) .·cbr-8cJmerwet West Stran·i. as groote erven
V Ali DE K.tAPSTADSnIE jingo scbreeuwen
beginnen
te werken,
door nauwkeurig
jes b. East Band &8 lis, Eut Rand <loat. 10. 6<1.
noodige
fondt!en te kollekteeren.
,. Kaap. freneb Band! .& Gd, Glen Deep. 981. Geklenbuia
FAURE VAN EYK ot: CO.• AFSLAG.B:RS.
acht
te geven
op de kiezers-Ilja~n
en zegt de Midlartd ,Vews het volgen:le:
D~ diep bOOroofle
EclJtgeDoot,
II F.br-KlspmulMtatie.
paartlen. e&ell, -,
stadscbe
opinie
yoormt
een
beJaneriike
Itudle.
:Ma.inI 191 6d, Ginaberga 701. GleDeainu 558, U""l
mede
te werken
om de r8£iBtratie
der
bn'kketl enlpgc ~~en.
Groote yergaderingen
kunnen" bewerkt " wor- B&I!wrn Collicriet 9. 6d. HoIUC 1:00.18 ... Jupite..,.
ALLSRLEI);'t()l1A}i FREDERICK
TREDODX
geheeie
ldeaaafdeeJing
zoo zuiver moge1 '. Febr-Paarl.
TAatgot'fl,wa.gen-, karren·. smid ..
de. om laatig "Role Britannia" te schreeoweD.
6S-, Klip- £ Il Ó .. Knight Deep!! so. 6d, Knigbt
lijk
te krijgen.
Wij well8Cher. den tak
en wllogeomakersgereedliCbap. ent .. _-.
De Op handen zijndA elektie.
maar waaneer mannen noodig zijn om te dieneo
Centl1Llo &3. Gd. Langlaagte Block U·s 221 6<1. Is
Jl v L SLUITER. AFSLAGER
een voo",poedig
en nuttig
beetaan
toe.
onder de vlag waaro'l'er ,-ij 1000 .. 081 ta &eggeu beb· •Deeps 30.. Lang~
Sw. 1&. Leeuwpoon. I II
15 ~·cbr-Platrng. Coieaberg. een aantal levende
De noodige
stappen
worden
thana d~r
9d. Lydenburg OQld }'.........
SIOO819. Cd. Coa>et.
In de Ïdeaafdeeling
Oudtshoorn
ia een
ben, eD de Kolonie aaDbiedt hen goed te betalen
haV(', boerderij~-uchaP.
lut.elboerds~);
.-ed.. de regeering
genomen
om door verkie'7h.
l:ni6ecls
so.
Gd.
Tl1Lunaal
Diamol:.<U 17a,
yoor honDe dieDlten, zijn zij niet te ..inden.
nieuw distriktabestuur
gevormd,
hetwelk
ocb_p, enl J W STlGLI~W. AFSLAGER
zingen
LI nn
de
16 zetels ondel' de stellig op de a.ll. provinciale
Wed.rom
werden zii welsprekend
over itet Pl&tkops 28 6d. PotchetatrOOl1Ul 8A, Rud Collieril's
vergadering
228. Roodepoort Centzal Deepe 5th 3d. Bandronteillll
redistribntiewet,
en die van Vrijburg
en
op meerdere parlementaire
te Victoria
West
vertegenwoordigd
zal recht van Kaapaw,
He, Ryan S igelt; Is., Sali.burys 801, !iteyn. Ha,
J3 Febr-Tc Schanppla"t.a. ufdecling Malmcabury Stellenboach
welke
door het hof vakant
nrtegenwoordigilli
op groI'ld yan een jP'OOte
n
Simmer &MtI8lII~.
Trannaal OQId ~liniDgl U,.
le.~nd. hn. en I".., I1"O'lcrc , cnl
,
ZijD. De groote droogte in dia kieaafdeeschattinlII
rol (een aamienljjk
deel daarnIl
Jl
Il
DU
I'REEï..
AFilLAGER
zijn
verklaard
te
vullen.
Di!
verkiezingen
.Vaael
Ilcep@ sta, W_
Roodepoort Dcej .. 2{. 3d.
9
ling was oorzaak dat de Bonds-boom
daar
ft'l,qre"4!lr~
IoidJa;; ro',' de
Jc, ''4D
gouvernemenu
eifendom ,;U.de lteboorde niet Wcat Rand Mins 171. charters 721 Cd.
.
114rebr-Holledrift.
af,lecbng Bre-iworp ..... lIt· In Kaapatad,'
Tembulan,l
en Grikwaland
nog niet sneller heeft gegToeid;
r.aaar als bij eo rediatri"utie
d ...... r..t;l .II; l.epaald ('p l'cutkornol,Jell
Z".,. ,"",
in unmerking
geDOmen
~,
Jevende hue. bo.derlj;;ereedl!Chap en bula- Oost moeten
nood wendig- wachten
totdat
de gezegende
regenbuien
vallen
zal de pweelt
te lijn), maar wanneer de IIt.adtIraM
1~ 'lw""",.
JUJlrBEIUOllTEN.
~
de registratie
van Robbeneiland
en Pona,,"oretl8 naar de pldmarkt
te gaan voor eene
le"enskracht
van het Bonda-boompje
zich
r.:,.'
. e::"~i~"i-:d~uóen-IU
-h;n rug beb- 'dol and gereed is. Dit wordt g~aan
ove~(;, ,·ru.tl - E"" _Ai.lente
'·,' .. r de pul,li0kc
leening. de schatting nrhoogt
tot tweemaal
)I
LI I
ook opnieuw
openbaren.
loo'Veelll1l ae drie jaren geleden waa. prote&IDD
VL I BLACK r.. 1t'EF CO
\ jeU: j'~J"
'.1, dat er iets met haDie
eenkomatig
eene ve",tandhoudrng
met 8tr
1It'1.001 td O.rli,·,,:
eell1l o"cl~r"!I,,'[e.
~"or rle
~r.n
de belaaiingbet&len."
Ja, de Wepll der . KUtBERLn. 8 J.l'ebr~Pr .. t.elegra&f..)-Dc jaarllouTerllemputfl"!Jool
te Sal,clruld(,,,r. d .. trikt
be. Il. ..rbeelden
lo.
·'1
.bet niet. anden;lI.· Gordon
Bpri .... getroffen.
l
l
k
cl
..
ten'
"Nllboths'a
•••
un......
rd."
.
d
.
Ii)Ucb,
ehv~erin&
'I'&n • .Je Middlc.leJ
Black R-.:cf
nedf",d.
ecn "ngebuwd
oDderwll"er ~eor de dIeren ·Vc~;; rhe~matie'k: un .~. Itn_awen, we
De Commi.ie
van Toezicbt
op Elekties
...
~ ... .., a_..
lOOpDa&Inde
p!'08I'M81eTen zijn OlIter
..
OD- Mu~·"9PI)
_hondeD. op beden. CD oen dJVI'
:Yl. kl ..... puhliek6 scbool t~ Moehe&h'8 Ford.
-ren1iaDbur.
Met
deu
uaond
.prekeu
lij
F,IOk
dead
ftD
&
.a~e.':'n\aln wordea door eeo paar keel.'""'
kondigt
elde", in dp~" ni tgave ue BondsMet de mail ontvingen
wij de volgende
dÏDIeJl, -.liD HO!
luike iI'VVÏJe im~
direkten,.enleUt
_kDard. Tltot rapport der
Barkly Oost. eon onderwijler of onderwjilerra
~rl&in~ PUnb&bem te (Cebruiken. Te koop .W~
...
~tep
voor Vrijbu Ó' Middelbur,
en boodeohap
van Gen',",
Zwitaerland
(de
....
Jalll_ DiI\
1Ql __
d.llldddo dM bl.t aiWdlt bepulr1 boopyoor d. Jdd ilau. ICbool te Houtkrul.
Aliwal
1'.
J.
P,tenen
en Co·1!taapatad,
pnoral,
êoroetl~
lila
gaam
ftIl
dell
.D4er
~t
Diet
cl
N.em!; "nl ond'twU .....
voor d. i<'uTerne·
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PORT ELIZABETH.
7 VERf<. (P~r·tclcgrul.)-De
voorrn 1 wol i.
5,2~0 balen ret wol en 13) balen sneeuw itte.
De
Toorraad Angorahaar i. 230 balen. Bi} de nrJwo.
ping van laatstgenoemde
halen op heden werden !l7
balen en 36 .. kken .... n&'cboden en :It beien en 811
zakken verkocht
Het bieden w... -.. Itil CD await.
Eet grootste lot .... eenige balen winterh ..... waar.
voor 11d gewe4terd werd, .o..1mDpte prfja betaald
w..... lo Id ..Jl1'1' Ib ..oor winter bokjeahaar.
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TELEGRAMMEN
OVERZEESCH.
EUROPEESOH NIEU WB.
LoIIDEN, 6 JAII.-(&..ur.)-Het
oomiWS~u
de Franecbe kamer ua algen.rdisden,
..,..
heen de regeeringsbill,
~ooni.oiog
mak.nele
yoor bet weder yerboor 1'&0 d. DNyfUi auk
door bet rolle bof ..an ~tie
~erwe .. o .erd,
heeft de bill Yerworpeo met 9 tern 2 .temm'D
op grond dat hel I'1Ipport nD M. 1daaeau Di.t
o 'ertuigend
i.a.
Sir Beory
Campbell BannermaD i. gekOM!D
als leider "Iln de liberal .. part ii, in het lallerbllis,
De sen ... t Yan de Vpre8nigd. !StateD heeft
het Y1"ede.. erdrag goedgekeurd
m.t "De meer·
derbeid Yan drie stemmen.
Overeeoko .. a~g deo .enk
in de troonrede
EU meo de Kaap danken
.oor hur patriotisme
io yerbaod met de yloot bijdrage.
Graaf Cspriei.
vroeger imperiale Doitacbe
IullSelier, i~ o rerteden.
Men meldt ook het oy.rlUden
YID price
Al!red TaO Coborg, eenillen IOOn .an den hertoa
.ao
Saxeo·Cobarg
eo Gotha (Hertog
na
Edinburg ).

..noeod

op de Grahamu&ad.cbe exbibiue aullea
alhier IaDkOUleD,.o &ulIeD door d.
~ijke
kur.-bool
teotooo, .. te!d .orden
ID d. Yede--.o lurkt.
De oper!a'
ul Woeud;ag
d.o lIideo plaat. b.bben, eo eeD w.. k dareD.

Ooaderdaa

J~GDIGE

KRIJGERS.

Pou
ELIZABETH, 7 FIB&. (Reuu,. ). Hed.D namiddaa om 3 our iD&peCt.. rde kolooel
Soutbey bet Grey ioatitulJt k8de& korpe, .op b.t
Dookin reM"", toell 100 ~.o h.o tegeowoor.
di, waréO. De iupeciie. doorde. oos .... r eell
uar 1&0S. Aao bet eiod. pr_
koloael Soutbey
d. joogen. voor ballJle oetbeid iD cle ,eledereo,
eo ballM alpmeeD'
.orderiag.

Universiteit van' de Kaap 4.
Goede Hoop. "
EeDe

.........term,

-

_lUll_r.bnui.

xmo:OIPALlTZIT.

aai .....
teit werd p\oaden
op ZaterCIar, 4
Er
waren \eieawoontit:
De ".a-Jier ("oor&ider); d. 'pro'''ioe-a-Her,
..",. AP"
der, prof_ BocIkiD, ....
dr. ~
.
ftII

VEBG~U'G

....

GRBOUDEN
DAG 7 FEBBVA.BL

T.... .oordir.:_ d;J;;;.a

T Cbabb, prof_
COmOrPbiDé,
.......
iiir J H
ViJlien. de !loot..",. dr. Gu.oa,
protHaho, dr. ~,
eerw. A JL
Hofme;rr,
prof_r
LawD, eerw. dr. Karait,
prof~r
Morriaoo, eer •• C_
OtrilYie, ,..,.
fe .. or Ritchie, ad.ollaat 8earJe, dr. Y.. OOrd ..
profeuor Viljoen, .. rw. dr. Walker, III de beer
WbittoD.

OP

DINS-

J I d. Vi1li~

J Il Datr, J P .Betiet, G P~.
'
.II L'JIi-, 8 JIiuaaar, JF 8teJD eu H ti F
("001'II. '&W)

cr.

(----).

ITa.t..4TOOMII.. JI:.
rapporteerde
dai al haar
D is, behal.e de 'rOet.er I.. ,. de
Lady ~
eD llel be ...loeren "an de .locK
laQP de BredM&ruL
De· 008UIIiatie
_
uabenleD
bet werk PIl
d. IIOot in ... Bndutraat
te laten, to&dal de
8caolea .et in "erkia,.iI.
ook dM de klaal",. 'rUI d.u heer T
beVdeode de ,trui op bet Kerkplein, 0" ......
om ...... ' Yerd .. iutonaatie
iD ie 1riaDeD.
De "oonit&er seide dat h.t Diet _I' daD
k aoa alia d..-"ee
.. tea u"er hel Kerkie re .... __
, dur er .,.Ie belaatÏDIbealaD het
ooder einde 'rUI he\; plein _a.
Bet "erkeer op die JItnteD ne (1'00' dur er op
predeD "erd door alaehten, bekken eD.. Het
betrruiaea
mateD 1IOUook Die,.,..1
k~.
De beer Durr Mide det de .traatooaualale
ID
dit pqJ
peiDd ... , docb ait .• ,._
..n precedeDt te pftU IIOUhet ~iuchien
be~r
sUD eeRt te dea of de ,trateD Dlet .1, mUDJel'
pale Itrat.n ko ....en 'pproclameerd
.ord.D.
Na DOl _jp ..amerkiogell.erd
het rap'
port op 'rOOR&81 ,,~deD beer J B Bligoau"
,..-deerd door deD heer J 8teYII, uare•
Duur. DO_.
TULlIliWZU,
3 jaren.
OmU'e1lt hei trali •• erk da~ de boer Sterke
..._. ~
.pn eipodom
te pl&at~, •. erd ~
d. _.......
"U alpmeene
bu'eh.1d
u.obe·
.olea nIb ijjdeIjj. tee te lieu.
.
Dit.erd~.
"

De' ~
"erk .&I ....

DCPLIIt.4AT fiiEIITIFIIt.4TiE
••
De k ... ti. omtreut bet Die' Iaapr altNike.
oertifibteo
uo kaoclidaten die
CITENIIAGE,8 FEJ<Il. - (lUwtn.) - Het Yer· •• 0 doplibat
hoor yao de zaak .U moord en rooyerij in Yer· bonne orisiD .. len baddeo ....,1oreo,..Id bedat i. de ....
band met het treurapel op de Citenbage lijn, in sprokeD, en bet werd Nlotea
niet 1&0.... AlIeD
deo oacbt nn
den 18den December, werd kom.t znlke certifibteD
deo nrieend.
beden yoortgelCt. K.te Voeo, de klaagwter, pf
getuigenis,
&efgeode da' de twee ,1evangea.n
8t:IlITITUt'T IEXAIII• .4TO....
h., rjjtuig binnen stapteu te Zwartkopl op a'D
D. ..ioe·bIII81ier
rapport..rde
dat hil dea
avond nn den moord. EeD vroeg bur bem eeo beer D. Wimama, B.Se .• Ie .umioetor ia de na,
weinig YaDden ..iacb te ge.en dien zii at, en .. ide tuorkunde had uug .. teld iD d. plaata .. 0 deD
tegen <ija .riend: "Laat ons aan de yroaw doea beer HiJne, die .... iprd
had ala soodanif
betgeen .ii beaIoten hebben." De eene gennp·
werkllUlll
te _ijD; eo ad.ollaat Bow.1I Jouea
ne wierp toen het kiad uit b.t ..enster, eli de B.A. alt .. n lid ~u d. oommiuie der eumina·
5,500 Man gedood en gewond.
anderen maakten haane knipm .... n open, maar torea iD recJalageleerdbeid in plut. Y3n den tod.
hielden terug yan baar te steken "omdat daar- rechter Jonee, L.L.D" die .oor d. betrekkio,
DE TRASSVAALSCBE
LEENIXG.
door bloed in het rijtuig lOU gelatea wordeo",
bedankt had.
aaarom
wierpen lij haar toen uit den trein
EX.4.11II1ATOR
III IICZIItIt.
L'PfDf.lI, 7 FEBII. - (&u/er.}Dertien dui- .urdoor
haar arm brak en .ij eru.tig bezeen!
&eod Amerikaneo eo ~'(),OOOPbUippijnen namen
Een brief wer<! gelezen na de A .. «ia/ed
werd un het hoofd. De nou .. wy daardoor beIUJOI B1i:UazIN.
deel aan het r,:e.echt van Zaterdai'. Het yerliel
Board of the R"yal Ar(ld~"'!1 of .I/...ic tutti
wusteloos gewordcn, maar toen .zii baM' bewust·
der Philippjjners
.ordt
berekend op ::!,OOOgeW.erd.
Coll~fJ' nf Music, Londen, te k.onao p'
zjju terug
kreeg ..ond
het kind dood op de Royal
dood, :1,500 ge.ood
en 5,000 genng.n
geooTeade dat de beer Lee Williama bedankt had Open:
£200
IUn Jiggea, en zij ging naar een aalij gelegen
meD.
.t:16O
..oor de aanatellioe .1. examwtor
in rauli.re
hoerenhuis
van waar Iii I.ter ..vr,Ot'rd .erd
Bet F,na1l('"d S.a.. eldt dat onderbandecrso
naar Port Elisabeth.
Haar beun be ....ttende £3 yan de uni ..eniteit en dai air George C. Martin!
liagen Uil d.a gtIIf 'Uo tU8IIClaeode Trau·
£15(1
en eenige kleedingatukken
.aren ook ..an haar doctor ... u mu.iek, in &ijne plaat. eeaolDiDeerd
.cgo ,
naleche
regeering
en eea;,e
LondeDlChe ea
Kun101pale kandidaten.
petolea. D. faak .. erd ..erder ui'pt.ld
tot deo wu.
Amaterdam.cb.
6nna.o met bet doel eeDe lee·
£100 j
D. Dominatie werd goedgekeurd.
16dea d.zer.
ning te ftoteeren en bet wordt ywer gemeldt
....DIE ..
~N.
£:!()O
;P .uIU.,
F&Ba.-( 8peciGol.) - De 'rOJpocl.
n pkt
EllAXIN.l.TOUII VOOR )1.4. GRAAD.
ala bDdiclatea _
de
dat de firmu ia kwestie eea millioeD tegen SO
De _miaaie
'I'aII a!rmeeoe
bezia'beid had h+eren &ODpDOlD;-rd
(Jl) )t!"IR KIt'RZ!!S
Eerw. dr. Kolbe, eerw. W. O. Jenki ...., M.A.,
GEEN
TENTOONSTELLING.
zullen oyernemen, met d. keu .... an nOl een eo
g.. o rapporl
iD te Inereo betreffeDde dij ee· ~oicipeJi!eit;
B: L. KiD~I.J.
P. 8teyn,.J.
en eerw. Robert B. Doul(lu, lf. A., werdelIlIaI"
1'.... booor ... n ·r.." ,1'0 raad te" hednp
YID
een laalf millioen oyer te nemen.
~trepleD
... rom door deo poet- J~.MoII.! J. P. Retief, J. F. PhWlJ», F. J. -MiD·
~oor d ..n grUli ran £lW ,oor 3 j-nt ...
BIlTITOWN, 8 FEBa.-(ReuJ~r.)-Bet
comiWS e-teld· ala eumiDatoreD
IIPI', J. F. SteJD, B. .11011 eo F. P. Beti.f.
"'iw-h'.erd; ook moeG b.t UII_k
M.A. io de afdeeling zielkund" bn a..deliJke
'I. -G ....
II k..",'"h.t
ui 8tIIl boun krjjreD -'er
yan het Britstowa I&adbou. genooteebap heeft
'r&D JIOO~ Pietenea
0lIl YeJ'hooring 'I'aII .. larie
~ eerate UePD .erdeD....nORD
nrklurcl III
DE IMPERIALE TROONREDE. op eeue speciale ... rpdering heden geboodeD weteallChappea.
tenlji
"'e
elektie ul wurecbijDlijk plaat. bebbea iD
(1) IJji OOld..r :?:! jar ..n oud it op de_ blil"ea O'reRtuo.
be&loten, dit jaar d. jaarlijkecbe teotooustelllng
PORT&ETTES VAN V.OW.Rr.
WA.4RDIGJlEI.. ·
Ill' 'T VOO.BIJGA.UI.
OXZE '{LoOT BIJDRAGE.
.Uk .0. 4.
..,.ten
Villi
Januari
bet exameD "ooralniet te boad.u .epas
de aanboadende droogte.
8Jr.ItL.£DE.S.
De 'rOOf'&i~ter,mei betrekking tot de 8carJ~u
De r.pt!.teur
rapporteerde
dat de portNt••
t
Iprekende,
Mide
dat
eommip
bel&stiDg·
LO!!lD!:S, 7 FEU. - (RlJUter.) - Bet par·
DAllES BRIEF.
'(;teOjj
d. matricalatie en intermecilair
exa·
Bl'and te Port Elizabeth.
ten nu d. "olsend.
YJ'OeIere yi'l8·ka_Iien
lement werd hedan geopend.
De troonrede
be&alen 'r&D!p"oeleD .areD, dat liet noodake·
....
no
u~i~er&ileit heeft afplegd.
waren. ont~ug.o
.n in d. raadkaru.r
wareD
liik ne da, &ij, W1lIlaeer de,e .et iD .erki,
m.ldt dat d. betrekkiDgen met de buiteal&nd·
~Lie.,. 8allJlie, - Het it reeds een pnzi_
(3} HiJ io d. boaeun
afdeeli..,
puPOaT ELIZABETJI, 8 FEnR. - (Reut~r.)
OppbeD,eD :belut .ordeo.
Hli tjj'd eedert ik !adet .. 0 rit op mOD bicycle ~
acbe mogeadheden
voortdurend vriendechappe·
_.
eD
6.'i perceot
ftD
lI.t
heopt soa komeD, boog _teD
Brand brak hede a morgen nit il' E ... tt·straat in
Ed. C. Aberel"Ombie-Smith,
H.A., viee-bo·
hjk bltiyen. Met ~eel lof .ordt )l'eaprokea o"er
dachtdataii.,..1
me' Id iD bet £ soudeakDDDea
d. strateD beb leDOIDen, waot ik kaa bet r....... iik.
tOI'"
_ke.
behult iD bet
bet onderdrukkea
un de maeht .U deo Kha· den winkel ..an een mao genumd BDrke. De aelier, 1877-1879.
ailrich_
en .i1deD Ijj,roote
"erbeteriDfea
ec:Jiud, niet "erdrapu
door ,.ten
of .. bik·
ftk
nario
~umia...t
.ordt;
politie e~ de hrandweer waren spoedii op het
ZeerEerw.
A.artdelr.D Badoall, lI.A., D.D.,
Iifa, eD zij ... gt dat bare m.j..-teit met hlijdechap
daD
koliihn
Ijj
"u'roodig
_leeni",
1I&IIp&D,
'wren"
nrooruakl..
Ik deak mijDbeer EDaIin
mila .. ter dat i~
de --.
'r&D e:u.mi.
tooneel. Het gebouw werd beecbadigd ..n een vice· unIelier,
1882-188~.
die
_
....
ala
mogelijk
moel'
aijn.
Zii
m08llteD
de uitnoodiging
van den CAr 10& een YTed ...
of: aijn municipaliteit
bn Renalt eeD
Dr
_Iona la dat depart_,
_paria 1aDlteyernield. Ve goede.
Eer •. Kanannik
0llil.ie, M.~,
..i.ea·ka_
C 'Dferenti.
aana ....mt. Bet atelt ..oor de be- deel VAD .e .iDkelgoed.ren
1Iieo.u.. met een in orde te bl'llngeD, wul &00' aapbouden.
tk beb oppmerlt
dat
ik _
.... a iD -il jaar, om redeMa teD 'rolle uitren .areo veralllureerd ia het Imperiaal kantoor
lier, 1893-1897.
staaDde ....etteD. teagnolge
yaa de anarchi.aten
ala
be, tbao. toegiag tnreD de oommiMari_
.,
)toppie"
.uch
dadelijk
nadat
die
pbrviki
t iJl lICIOCIuile UDba'rllliar,
dat ...
eraekerd bij de
Het werd een.temmi,
bealoten d. tilten 1aD- .....
c~oferentie, te am~ndetlren. De rede maakt dan "OOI' .£:100. Bet gebou .....
Dieta meer daD .1a.,en die, &ODdraeeD llootje
is niks mijn .erk
"eel pmakk ..ljjbr
maakt
lacve atUCIUrd 'JOOr dat jaar _t
Sun maatachappij.
tenemeD, .a deo "'fÏstratear
_rd
.~
in gevoelvolle .oord~n meldil'jl van den orkaan
_t
uitgeetlut
worden, !'01Id moeeten loopeD ~
w.nDeer lk wacht totdat al bet tbee·roed
.... _ .... , d. rud bij ~~uUe
oodenteUDd
om
deo
daDk
1'&0
den
raa4
laD
de
..
"en
toet.·
io de West Indiën ea zegt: "Wij behben met
om eeD erbeider te vindeD.
gebraikt
ia.
Ik
deak
ala
de
muoiaipaliieit
&OD
d~
mina"01 .'iie-ri"'"
der _.uireleden,
hrenaen.
Nieuws uit Somerset Oost.
groote iat;enomtlnheid
..eroomea dat bet parleDe beer H L MiDnaar .Hde "dat all. bew·
mtlt~bet op~ul1eo der ltaikaporeu sou laaodelen,
soodan~
1~
~_t.
ItXA1UIUTOREN
\'001l
'fINALE
IIIJN·.X.4JI.II1.
ment vao de K •• p het ~nsel
van gemeen·
tiDlbe&alen
.00rtaáD 0.. 1' ~éa k.ra souden ge· he' .erk op de straten ook minder eo Diet _
(3) T.ee ope .. -jOir beal'Mll -....
jaar.
SoMERSET OOST, 7 FEIlR. - (Reuter.) - Ge·
8ChappelUke 'eraotwoordelijkbeid,
..oor de Yer·
ecboreu .orden".
Tbar.. warea er 80mmigeu ka,thaar IIOUaijn, dan W&ODeer_ij wacbtea totelet
De .olgende hee,.n .erd unpeteJd
all ledIIl Iilka wordIIl toeJebnd,' een laD den .aodidaat
durende
48
uren
ia
regen
onafgebrokec
g...
al·
dedigiag
un
het fljk erkend beeft door het
~oor het sob comité "o~r bet final. mijn·
de .t .... t pbeel onrjjdbaar il.
het lIóópte
total
"'rken
behaaIt iD bet die "U 189' .D 1896 achteratallilf w.... n.
leu in het dorp en men gelooft dat bet ook ia exameu te worden g.bouaeD I. Joba.'_bor!r:
toestaan van eene perm:>neate bijdrage ~oor d.t
De .ooraitter
seide dat de fioancieele cou:~terdag
haddeD wij "D gl'1lp. Kéa seker
depanem.t 'r&D leiternode
.jjHeperte,
aommige deelen van het distnkt geregend b.,.ft,
doel". Hare majeAleil betrenrt bet ..enpreideD
miuie
al
d.
rekeninpn,
enL,
.iaifepaD
had
Miinmeling, de welOIj. b.. r K H. V. HeiriO.
je werd "rrteJd dat er eenit(e bokkeD op
en de aocIere &&Ij der. kandidaat die heHaoop$e
alwaar de droogte leer .waar ..... De grootste
VaD de petli in lnllie, en belooft dat on'~rmoei·
"U tP'rOeleo dat eeo behoorljjke
en de weled. beer Wm. M. Prout.
aul)l een. plaats op Purlaeb
klip te ~
ajjD
totaal merk ... behult ia het departemeDt •• 11 eD lIit ...
om het .ee iu
cle pogingen zallen ungewend
woden om het Dloeiljjltb.id werd ondervondon
MllChaDiek, de weled. heer Kurd Bch .eder.
"elfomen, dat .ij niet ..erder koadeD.'
Die
•• teDtcbap; mUI dat la -i( jaar, .. nDeer er Raat elk. maand "oor den raad moeit gel.
..e"'preiden daar ... a naar aDdere landen te "oor· het le.en te hODden weien~ d. slecbtheid van·
wordeD
soodat
allen
koadeD
ai.a
boe
de
aakeD
'
Electrieche genie, de weled. Lo3ia WiJm ..
bejfrt.je ging .Uae bur~n bieJ'1'1IIl "ert.lIea
; ..... "
peD "erki .. rtik Wandidut ill ia eene der d.partede .eide
en gebrek ua water. Vele dammea
.oden.
.
komea.
TOELATI~'iUTor OIIN ~UAD TAN LL.B.
relriiken
.erdeo
pbaald
en de eeDe ... wo
meoten,
d. n8d beid.
bearaea ul mogen
zijn geheel opgedroogd.
TYPHJr.UIEltoo.n.
nl.wagierig
.Is de udere
om aaar
di ..
kaDdideten in bei
Eene applikatie
nn den heer J. P. .1:. "an toekaoDen ua ""ki_ljjke
Ik be'> VernomeD op d" beste autoriteit dat
Br1tsche buitenlandsche
politiek.
D. 'JOOnitter Ju een &Hr .olledig
rapport
bo_ken te .jjken.
lI.n
be.oad
toeD da& die
Hoylema,_B.A.
(Kaap),
L.L.B. (Ca!ll bride') , aodere departemen~ ; mitl ook dat waoDMr d.
de heer Palmer .jin petitie tegen de ..erkieziDg
1'&0 deo 'geIlODdb.ida inapecteur,
die gelu' lit•• " bfkkea"
..oor loelatiog
to~ den graad van L.L.B. werd Jam..,o
Ilechts croote
letten
.area,
deD
bean loeg.k.nd
.ordt .. o "'0 badi·
L .. SIJES, H FERR. - (Reu/er.) - In den loop nn den beer Molt.eno, niet teruggetrokkea
de eipodommeo
te ioepektee~D,
alwaar p'
dut elie bo ........
tut iD eeo 'r&Dbeide de..,..
Daapl
joogelinp
oiLlDIElrende. Deokt gij
..oorielegd ea lloedgeke.rd.
heeft, en er nog me ie hn aaDgaan.
van een lange toespraak over de buitenillndache
bad. Die' dei de muoi.eipalitei~ er Da beboonie te
temen MD, d. raad i.o dat jaar de opene _jar dureode deD lulateD tijd koort. pbeencbt
GEOR(;f; GBEY MEMORIAALIleHOLIEIlI!('H.4P.
Een Keval un droet! is Dntdekt in een iroo!e
pc>liliek dp,r r..geering drukte
lord &liAbury de
VOIpaI bet npport .areu
er, uit "D "eer·
lÏe~ dat d. Paarlklip Diet door let.ten of &go_
beun ill dat. tlep;rtemeot
UI mopu teruahou.
liet een p:u>.rd
De "oliende
brief nD d.n ed. kolonial.n
boop Uit dat dot bou .. van den spoonreg nn het huur stal albier. Du y~",
tig&al
.00abuÏHu
eD
e...,.n,on"ey..,
uen
.1· ren: bedekt wordt?
Indien hieraaa geea perk
den, of eeD mlodiare bedna toekeaoen, ol toedoodschieten en behandelt !lU de anderen.
.. cretans
werd door deu ..ice-kan .. lier .nt·
zuiden, waarmede niet &00 "DeIleD voortgaog
.aar
onreio
.ater
rdronkeo
werd
en
de
.ifeD'
k_oen laD eeu 'terki ... ljjkeD kaucliQat iD bet
g .... Ifi..ordt dau aal meD later 'f'erder pao eD
Er zlin leekeDen van muoicipllea vOflrnit- ..angen :werd I!emnkt al. bij .eDAcbte, ...,.1 lOll blJdra·
dommen
uiet
beboorlijk
oet
eu
schoon
ge
ou·
.nd.re departemeoL
ad.,.nenti .. er op ecbrjj ..en .
ganl!( albier. Ben aantal .traatlampen
wordt op·
K ,n toor ....n den koloni.l.a
aecretari.,
gea tol de 'esti"iag
'an de Saudan.
den .erden.
( 4) IncUu er iD "D ftD beid. departemeDten
EeD citer il een Hel bekoorliJk iaaUa_t~ericbt. Tot aog toe had het dorp geeu .traatKaapltad, 6 Jan .. ri 1899.
lo
Jubil_traai
....
1'
groot
gebrek
ua
p.
_
kaodidaat m., .olcea op Ja.m di. d. IDIEjer
is hét Diet ?_D
YOOral ale bei goed beapeeld
licbt. Belutingea
zijn onlangs verboogd Olel EJU
George
Grey
M.moriaal
Soboliencbap.
makbaUen,
namelijk
"echts
&e..eD
..oor
derti,
beun ltrjjgt, eD die bjja,oder
uitmunt, meg de
EEN OORLOGSVERKLARING. percent.
wordt.
Eea deser • .,ood.a peeeeerde ik mot A.
hDÏlpsiaDeD.
Miinheer,-Ik
beb de eer u te wormeereo
reed per rwoluu.
"U drie· vierden der Mpa~t
bO bet stadbuit, toeD .ij .. ~ damt aaJk
ID een .oaing met .ier ..ertrekken .areu 81 eeD. illÁrumeDt op eea _toep ~éU
dat de wmma van £3,500 (drie dui .. od .ijl
LO'iDEN, 8 FEJ<R. (ReuIer.) -Aauinaldo,
• oordia' ajjode leden, ... minor beun &AD &00.
.,.Ieo .
"iiftiea iOWOD.ra.
hooderd pond sterling)
door b.t parleme.t
il daait(eo bodidui
de leider der Phillippjjoc ... , heelt Amerika for·
loekeDneo.
A. 1fU &00 opeeoomeo met d. maahsk dU hij .
.481111!
meel den oorlog verklaard.
toegesl.aa
ab gechargeerd
te ."rden
tepa
dad.lijk
beloofde miJ .uIk _
aiter ie koopen,
(5) GMD kandidaat. .al meer dan eea beun
vote 8. B, gecontroleerd door h.t mioiatri .. le krjjpa;
DE TRAMWAY IN NATAL.
maar iodin
in -ill jaar _
kandiDe heer W. H. Opil echreef aan "Th.
Lord .uD .. r ik .eer "erjaar.
OogelDkkir beo ik
departemeat
nn
den
koloaiaJau
-.taria,
op
Mayor,
etc.,"
.,.,.nde
eeu
sloot
in
BolOhatraa'
daat
merlE.a
".rkrjjf*,
di.
hem
uden
recht
NOGEEN LEIDER AFGETREDEN.
op den 29aten Febr. pbo,..,
aoodaHk Diet Y66r
ALGEMEES
NIEUWS.
de begrootiuIl .eor
bet looplod.
fiautieel.
m.t eeu brurje te mopo onrdekkeD.
1IOUdea p.'D
.op een bean in. i8der departs.
1~
.eder
bn
ft!'jarea.
Ik _t
aebr de,
Dl'lIllAS, 7 t'EJlR. - (Reultr.)-De
Nel(ende jlllU', ala een gift .oor d. uni~eni$eit
'I'aII de
To.,..taao.
_t,
mag "UIP
beta toqQeod.
beora .,.,.
Lo !(DII!(, AFEIIR.
- {Re1¥Ier). - De heer
Februari in 1900 Diet Depa·en·t.um,
daaea
rd wordea door aooa.aip Idditioneele
... n de Borough Tram·
Kaap d. Goede Hoop, met bet "nel OlD op .__
BPOTT&&NIJ(?)
tell_ ulo
John
DilloD. beelt bedaukt al.o leider der Ier· jaarliikllCbe veriadering
ways Complgnie
werd heden geboudeD. De behoorlijke wijze te ..ereeuwigen de " .•leclieaateD
ocbe partij io het 8ritecb. r.rlement.
De heereu Borneby eD Deuba.y sohreY'en uit
~nigen
tijd gelcideD IOhreef ik a dal wij
~ll1iet
$e bo ......
od. £50.,.le de raad -I
fDeOviodea.
.
Het hoogerbuis
beeft
.t aatwoord
op de maalllCh.PPU betaald. 311 peroent diridend ge. aan deze Kolooi" bewe .. n door barea ~
Bioembotein,
nageode of bei ... r ...
dat d. dam.,. ook ledeo "&0 d. cbriateJiilre joJIpIieclea
dureade h.t jaar. Z[i overhandigt bur eigea· gOD'1erneUr, lir Geora. Grey ..
troonrede aaDgeDomen.
(6) De IIOader 'r&D "Dip
beu,.. moet gedu"e .... aigiDg kUDIieD .orden.
Vu de teren-IllDnicipali teit onde traIDIporen
"oor "erkoop
dom ua den stad.raad omtrent Juli, iD te!"Ulen
Bij bet onrbreogeu
1'&0 d ...
iDfonDa~ie .....
red. deo *iid ...nD
hU bet ,.Id trekt ailoe badd •• , eDa.
:
digelledea .jia uageeteld
g.wonln
CIaa. te
~~~
nn bet keopkoatrakt
..enige maand.a geleden
ik &eg~en dat het gou ... ruem.nt 'I'aII pl&o il... .tadie "ooriaettea
op eeae .jjM .la de raad ul
De heer G. P. SteJD:
Dit moet neg kom. nanu 'aich bij de "~..
te "oepD. NieaAngegaan. De gt'ootate inkomaten .aren in hilt de admLDislrati. nu d. toepet.ne
IOID te late.
mOPD pedka!lreD ; .u moe' d. vïo. baaelier (Gelach).
man4 heeft mij ,e
lid te "ord
811ik
jubilee jaar 1!l97, toea de bruto inkomsten
in de handen ... n d.D raad d.r uni....-.it.it,
teo ieder JaaIIjaar Mnedlp.,
of 'I'aII tijd tot tiJd
dllt DOg geeD eD le dame lid il
.
De 'fDOI'&itter deeM dat de eecretaris op d.n ~m
£27,000 waren. Sints dien tiid, boewel bet trllm· eiDde een IICbolienebap in te It.llen, pMalDd:
ZWARE REGENS.
ala IIU al .".. ....laogeD, ftD aUu 1h4Ii •• a brief koa geant.oord
hebbeu zoader di.D .. r.t
den., ZOOCUa iii .eet
laoad ik ·alet ftD die
yenoer ontuttend
waa, bebl.en de tak spoorwe·
"Het George Grey m.moriaal aoboli.,....,";
ukomÏDf .... de voorwaarden.
....raprjj." Bet &ou"'"
beter aija uodedam ..
"oor deu raad k leaelJ.
een groot deel ..an de "er· &ulk IICholiencbap
te wordeD pbondeD "oor
(;£ORGI, 7 FJ!!Ba.-{Reul~r.)-Sedert
lliAler· gen en rickshaws
Verder 11'vd beaIoten d. 0plSoe _jor
beurdoor)middel nu _41 ad'l'el'teotie, of .... deu
IIEIi BELOFTE.
m...
rderde
t~ek
opgenomen.
De
tak
uaar
de
den
tijd
1'&0
miDlteDI
drie
jareD,
en
te
wordeD
_
'I'0OI' medeCliJaaiOI
laD te biedeu ia d. "01.,dda&, z'Jn alhier .ware reieo. ,,"allen,
eo bet
bekeDd te a&ellea dai &ij leden buo
De beer Hillry Tbwai16, boofd inpniear
vau pree_toeI,
Blu1f is _eer populair ge.orden.
verleeDd bij bet exam.r.
"oor deD gruel 'I'aII
wed.r ÏlJ nog dreigende.
orde :h., bn_beetaDr,
lObreef in .ut.oord
op eeD Deu worden, wao' de ledeD di. U118'eateJd aijo
Gedorende yerledea maand kwam.n aiet min· IJa,·J.d.r of .d rl., onder deaelfde reraJaUen ala
1899
2 III 3
dameli te 'rl'lgen _lIeD bePeaJd meDipeD YOOr.
brief 'I'aII deD raad, belo.eod.
dat d. IpOren ....
d.r daa 45 der begunstigen
•• u bet Durbao
..an tijd tot tijd nu lr:raebt .iJo aaapande
bet
1900
I en 6
Doordringende
regens.
~ii~ eD daardoor kon" eemakkeliik 'l'eJ'bit1ed. Diea_ klip
tot laD bet Purl .tation
Tebui. nn uit d. Tran ... aal.
Porler Seholienchap;
.n bet .almO ............
lOOI
...
2 III 4
DeDki JU ook alei ~ ?
.
beboorljjlr soDdeD ,.Iep
worden, eo dai d. nng 9ntataao.
De
vioe-burgemeeater,
de
heer
Ramsay
Col·
aija
010
te
hooren
dat
de
raad
deae
taak
ul
en
MO
__
bjj
hc:..aJiDg
om
de
drie
jaren.
MO~ELBAAI, 7 FERII. (&uler.) - Door·
Ik lnroeem dat bet beeUer 'I'aII. laet ~_
af.aar de _ponu &oud.. "Ierd
.ord.a
liu,
beeft
voor
zija
zelel
in
den
raad
bedankt.
.anvaarden
op
bo~enateande
.oorwurdeo.
dringende
regeD8 'ilD albier ienlleu
oeciert
mon~
paelacbap
in uden!
haudea.
i. goede orde lIOa JPhouden word.n.
8a,P"rinteDdent
Alexander
Yan de .tada
Ik beb de eer te &ijDI.
InUlIeo
na.cht en met tUlIICbenpoozen, gedu·
~
.u ~t de ledea .eder bii- aullen
HIIIUWII T.4J'EL.
Uw die~stw. dienaar,
reade deD morgea. Het .eder belooft noe meer. politie gaat aaar Engeland op ncaDti •• oor ri.r
ko.
om r.icb te oefenea.
Verd..
word' MD
IDIIaDdeu, op ..olie betaliag. Inspectear
W.
De _retarit
rapporteerde
dat een nieu w. Iterk Iork- op toa. PHt ea 8!D. poot t*l
(get.) W. P. 'kUllillrE&.
Alenoder,
Ijjn &000, is aangeateId tot w&&rlle· Deu ..ice·bas.lier
1'&0
taf.I, .oor d.n raad door de heeten B.inemu
(Wal
lij,.
kiutn
IM.)
muai~teo
hebbeD'_"
iDp1rillitd leclea ie
NAUWE ONTKOMING.
mend superiatendent.
de uni ..eniteit 1'&0 de
.n M.nfll'
gemultt,
aupkom.n....
De .ord~.
Het sterftecijf.r
in d. atad wu 26 per 1,000
Kup de Goede Hoop.
maken
badden
oodernolDeD
eli.
tepn
.£.'i
te
De f dood "U mia Klerck, 'YI"DIPr bUahoudB,..'O()! Neef Gideon, dat ail weer
M08S&LB.HI, 7 FEBR. - (Reu/er). -Gi.terea
voor de maand December. MeD beschoowt dit
Bet werd .. aste mm iC beeloteo 0lIl de taak te
mak.n, maar leDd.n blijd. lijn £6· te krijgen,
.ter .. u de koetiaricb&iar 'rUI ha __
MmÏ80 riclderljjk ea 10 .. et eer
werd een man op.e
'poren
op het boofd door
als ...,
boog, maar het werd ... roorzaakt door aaa ..aard.n op de ,1em.lde "oorwaarden, en bet
dur
de
Mfel
duurder
te
ltaaO
•
,1ekomen
du
lIii
narium
(Zaidar Purl),wordtbol'teecle
p'r08ld
eea '"ien
o~erreden. Hij ontk.am opeene won·
Jou pi'
poeltie
gaat "erweer,
bet
baitenc •• ooa aantal sterfge ..all.a
.an
pdaclat bedden.
gouvernemeat
te bedaDken ..oor d. bew_.
door bare bekeudeD alhier.
OaJuap 1Mb ik
AI koe dit .. L
denolle
.U .. , met .Iechts eea paar ltneUUDkleine kinderen.
De heel'BCh.ude ziekten zijn belangstelling
Btalo_a
£6 er 'rOer te betalen.
in de uni Yeniteit, .a "oor bet
Bra.ol da&, D•• , pleclea kwaad,
pa.
\"~~ea
det bur uiteinde Mer pl-1dDc -..
.nteriacb. koorla en dysenterie.
avprecieereu
door b.t· lJOu.,.,._t
ftD de
Dil OPZICHTEI..
Zu bebleld hur ..ol be.ue&ajJ:a tot bet einde III
JH kJeek .eer 'I'0OI' JOIl ki.en
ltaat
dIeaaten VAD eeD gouYVDear, die niet aUeeU_
hare ~late
.oordeo wvea: .. J_ il waitUar
Aa Afrikuoder
bodidut De heet:
A. Joubert,
opaiehter o ..ercd.
MOOIE DIAMANTEN.
bekwame a':lminiatratear
wa, maar ook di.p
for me."
Ne' oaar oae hart.
Itratea,
'rJ'OOI om ootalag "oor éea maand .ebel.ng stelde in all. aakeD betreffende deD 'I'00I''
,e.
liekeljjkheid.
Hij ""nocbt ook om fiDIED.
DIAMANTEN
DIEF8T AL. "
Di. ji ...
het, uit haat eo DiJd
uitgang der op.oeding iD deae KoJoaie.
c:ieele bulp OlD .oor dien tijd MIl plula"er'r&DNIET DE BUILENPEST.
DoI1OTBU.
G .. ukk.1 OlD jou ait te uaiit
ItAN8ELIEIU!r.IJZJr.N.
pr te IDO(feUburen.
KlldBERLI:\'.
j' FUR.
- (/Vuur) Een
En, met cbe JJOOta$e moeilijkheid,
De ..ice·kaaaelier r.pporteerd.
dat de kalll8Naar
de
Itraaioommiaeie
...
rweaen.
PRETORIA,
7
FEBR.
(Reu/or.)De
regee·
mooi pakje diamaotan (513 karaat), het resul·
Hafaia ,.krij. '
lier zUa plan heeft te )l:ennell ppftD
om .lk
ring ja un het ond.rhaodelen
met de ambtena.
\
taat ..aa elf dagen .erk aaa Fraak Smitb·.
Z£ND.
Hul lacb toeD heerlijk .. die dud,
jaar t.ee prUlen te genn in "erbaod me' deD
rea
te
Middelburg,
IllJl&rheeft
tot
nog
toe
geen
moa, .erd gi~t.ren op de markt ..ertoood.
De
Behandel jou _t ..-0- 1IDUd,
B. A. graad, eD d.t ..erd.re biJmaderbeden
bij
De ~lpDde
brief~
ter plu ..
~
KJacbt .. hrift geleAea "U tlen beer S. B. ". d.
oatnngen,
dan reeds gistereu
kw.liteit vaa het gebeel wu onl{.twiifeld goed, verder aieu..
Koo Det maar .poU.nd 'ria jou prut,
de 'VOlgend. ...rgaderingen
soDd.D bekead .orMer.e
betreffende
h.t .egrijden
..u _d
ui' 110011 .... :werd. De regeering meent dat de deo gemaakt.
mooie, witte, iluachtige
.tof, ..n men bere· getelegrafeerd
Bnl ... te bIii!
eea .traai te Zaoddrift door deo b .. r B. ". cl
f KUloor ftD den Eentea IliaiaWr .
un wezea, daar de
kende de waarde der diamuten
op 27s. 6<1. per •iekt. uiet de huilenpeat
Frll.4I.E L.L.B. EXAMIIN.
Spay, die k.r
Ileehla beepo~te waoDeer hii
Hul WÏII jiJ ne pill rijkeMur,
i
KaapNd, 7 Febntari
eenige dageo geleden te Middelburg,
karaat. Er wu eeD steea yan I:.!~ eo een ander patient
81.IltOI(ESDE &aoULATIIIII'.
met
hem
pereooDliIk
o",r
de
..
aak
.pn.k:.
Wd oYeral die 'rIIiJe por
lIjja wv.rde 81. GoROOlf 8PaJOG.
van Deial{oabaai aaakwaDl, en die plaata wu
nn 1:11 waal.
Het werd be&loten dat de "olpnde paragraaf
Vu
_'a
.aDte
laat
De
aak
w.rd
deo
aecr.tarit
opreclnceD
OlD
Cbarles
Deyer, een Europeaan, is voor h.t gealoten ..o)r koelies ~oor de laatste' 14 dagen.
Ik "eh mijne oollega'.
poonau)ieerd
met
.orde l18"oegd hij de "olpade
rerul&tieu .oor
.- .. BOOelekai tjjci.
..recbtelijke
.tappeD te nemea.
Indien de koelie de ziekte had, moest zU reed. i.
bof te Beaconafield
gebracht ge .. orden .egenA
referte: tot Co)a".raaUe .... pateren en
bet 1\ .... le L.L.B .• xameD (Caleoder 1898-99,
Hul jubel Puid o'er "Kria'et qJ"
DOIt1'Kl1BlU.PPO&T&N.:
dief.tal
VIla diam&Lthoadenden
grond, bet Delagoabui uiigebroken 'Un.
wij h.bbea beaIotea
U.eD weak oaa&r.t de
pag. CXXXVIII).
•
Ea _
da. jii nie pe ilie .. I
eigendom
na
de Londeneche .n Zui4·Afri·
Rapporten
'r&DpD_heereD
_!deD dat er 9 komen~e elektiee te "o"eD, eo "" y11l.lea
De ..olgende speciale reruJa'i'D
a1llleu .. u
Vu "oonpeeci .eer bentik. ul kaanllCbe Exploratie maatacbappij.
De beechal·
HOE DEED HIJ DAT?
l. Dfi .. tell open tenl"'rOl,.
.... 1lit.aprakeD
pnlleD
na koort., 3 nD dyplatberia en 3 'r&D
kracht ziiu m.t betrekking tot _ipa
bodiJl.1 ... jou kwijt!·
digde ..erplaatste een zeker untal nachten
no
_leD
in de lDuoicipaliteit war.o.
'r&D 1Hi' hoon IIV8Cbtilhof.
daat, die, lijnde .. a ,egraduMr'dea
iu sru Da
~n staDd Dur een aoderen, 8n liet den grond
JOHANNE8BCIlG, 7 Ft:BR. ~ ~Reuur.)-Eeu
2. D+..w. cfie ' ..... Id moe_
wqrdea nader
Bal-'h
dit'. jou 1"8I'cIieod. looD!
examen deo graad 'r&D Bachelor of La ... in
W.I.TiEL
de .......
1899.
toeD w""""ben. Toen hU genupo
genomeD bri.f geacbreyen door deo heer Blliott, die een benige oai ..eraiteit, .r!rend door deo raad, b .. ft
Want
behaodelll108 mot booD
De .uperinteadeDt
'r&D.ater •• rk.n, de heer
werd waren 16 karaten t!iamanlen ".oodeD.
week geleden dood ge ..onden werd, tooat dat 'l'erkreg.n.
De, .J- te ~n,
al de ~ft""",
eIQtiee,
Drie
pue pond. ,IrooD
Stia'ijngla, rapporteerd.
dat bet .. ter iD bet re- me.t ui~&OodertDf nD die 'I'aII _
Hti werd ter terechtlltelling ..erwez.n.
. hij in geldeluke moeilijkheden was. Het feit d.t
lid "oor
Vu balle pJd!
(a) De bndidaat.1
onielapo
IUD 'r&Dbet
aerYOir
Diettegen.t.aaode
.eI.
oien.e
leicliDpo
andere penoaen
iu het kantoor, wat hij ~.
Grik .... ncI ao.t,
TembuJud
811 K.upetad
Bad jij die JOmpie aaap'rlt,
Preliminaire
L. L.B. examen'D 'r&D&lJ.onder·
eD b.t ".rmeerderd
,ebruik 'r&D .. ter door de aU1IeO !:au ....,haut .orden.
schou wde, de ..oorken r kregen met bon nMen, werpen van het fia.le L. L. B. examen, bebal ...
STRAFZITTING.
~ drie ........
~
Du ... JiJ op celUke pad,
waterw&pua,
.Ieeht.
vin
..
oet
".en
duim
paclliint zija hoofd op hol gemaakt te hehben,/4In de ..olgende: Bomeiasob·Hollaodaobe
aUD noMaakalijk
Di"'telcI,
buapade cl. p.
JJ •• nl JOU co_ti
•• at
w.t, Kolo·
Akt
Er
...
dUi
2
"oet
4
dllim
meer
die bij gemaakt heeft tegea een niale st.r.tuten ea Romeinacb·Hollaodac:h •• et
'Kl.llnERl_I:Y,
i ~·EU. (R~ter). -Het
cri· .erklari~en
~ng"D
de Ijjat 'r&D,~
Item.
Durd8lQ' pk.. tl!
water du b.t laat.te jaar tegen deaeD ijjd. Bij c:'~eD,
lDineele bof werd den gebeelen dag be%ig g•. vriend toonen dat h~ zicb .. If zijn leY'D ontno"onende
in Poailolud
III Boh(speciaal onderw.rp.)
J
U
ne
DO.
op
die
pod
,
..
laaD,
sou
laD
tie
baod
P",D
d.l
b.t
oud.
reeerYOir
men
beeft.
Men
kan
de
re
..ol~er
echter
uiet
tio·
houden met het boorea van de moordzaak waar·
( b) om door d. examinatoren te .orden goed.
met draad sou omheiud wordea.
Vu ...... jiJ me weer op kon ,tun
In
een ~Je8.uaD
beecbnldigd stonj met bet den, .n de speurd.n .oek$n eea c.bdrij ..er op die gekeurd
Bet tru, dat &UU a erk8llll8ll, rudaam OlD -"
.. I de kandidaat ten mip.te d. helft
010 IIOJ-U t_ fir J_ te pu,
aet •. erd bealoten IHlt oude reeenoir
me& geen. If4ppell le D_ea tot aJJe elelnie-petitiea
den
oyerledene
uit
de
.tad
Dam
op
den
moraea
.~bie"'n van een boer in bet di.trikt Hay op 15
der merke a in elk .xam,o·papier
moete~ bedraad te ombeinen.
Wut
jij
'.
kapot!
>'ept.ember. LJe getuigeni •• IUI .ui ..er van blJko- toeD bij dood gevonden werd.
af~eld
warea,
Ik ul eeD oopie .... daea
hal.n.
Jij .....
parle8leD&aJiiI dood!
",enden
aard, en bestoDd voornameliik uit bet
8TllóI.KOVEIiII Ell' fll!:JIOUWEIi.
bnef ... <te .. recb.illeade o~
der pen "D.
IIWIlS RIJ BE·r EEIUlTE IIIJNEX.l.IIEN.
Vu al jou pJd ... jil en&bloot,
den
ter
Publieke
bekeodmakiaf.
"a~a ..n der "porea yan be' tooneel ..an het
De bubopest te .Middelburg.
Het .erd
bealoten dai .. a beun ul toep.
V~eidene
aaa_ken
om steenoven.
uit te
En awaar pdompeld
iD die nood!
lr"U!'tlrel langs een di.laatie nn biina 1\0 mijl.a,
Het ttieodelilke
II"08tea
kead worden bij het .. rete mjjUex&llleD, onder.
braadeD eD hnileD te bou .. eo .erdeo
toeDit ne jou lot!
l"Wat de beocbuldigd. met een geweer eo pa.
PRETORIA, 8 FEBR. - (Rrut<r).-Betrekke_
i
BeD ik,
'
worpen ua de "o)«ende YOOnraard'D:
pitaao.
tronen in tijn besit gevoDden werd. De gea_·
lijk b.t verdacbt geval van boileapeat te Mid.
.
GeWou"elijk
de u.,,
De eente kandiclaat bij het eera$e mijllaameD
80 dach die YiJUCI o'er dioj aak,
EU l'ENlIT ur UT £.
kund."e
getuigenis
bewe .. ook dat d" wonde délburg, bebbeo dokten
Hyslop eu Gregory,
Volkomen
_
.ijo
ei'.1IIDUk,
die ooder dft 2'2 jareD ia op d.D .. nteD ~
ne
(Get.) W. P. 8cHUllfU.
Het 'Yoontel no deo beer Durr eeD belutiog
veroonaak t WIL!! door een kogel ..aa gelUk.a
na betuI .. oaderaocht til hebbeo , de relf8ering
Januari,
het exameD .oorafpaode,
.D die ai.t
W.ai •• T__
t il lekkerderbat?dan wraak
ftD Id, iD bet£ op alle onroerend.
eigendom.
aard al. die in beul Ylln genngene
gevondeD, bekend gemaakt dat bet moet beachouwd wor
anders eedialr:.alifioeerd
is, ul ... beora ont·
men te heffeo, betaalbaar
te aijn op deu lateD
eo di. ,op lIJn !few""r paste. Toeu de beechol· •• n ala een ..erdacbt geval ..an Je peet. Alle ..anpD ..an .£-40per jur,
'fOOr ,_
j_, .0.
)(ur aiel 't W .. mar '0 jjdel droom!
1tbari, werd alcemeeo ADpnomeo.
dl(lde II"vru~ .erd om un te tooneu waarom Yoonorgsmaatr"ll8len
worden genomen, en de derworpen UD de .oor.aard.
dat hjj deo vice
N .. f Gl4eoll .. kip, ftD Olltll' boom,
Biema 'YCJ'dUCde de ....-gadering.
bet dood,onnls niet oYer bem uitg .. prakea &00 ... geeriDg wacht op het rapport betrekkelijk deo kaDselier aal o.ertuigeo
&lJ. ~_
nu
W..,.tJoIId die nnrikel. ill die riroom,
WOrdeD. maakle hij eeD I.oge en .erward.
Yer· • erkelijken .tut
.an het gev.l. De regeeriag
Ell 'I ni ,..traDd .
tiid tot iijd, al. .ereiacbt, dat bij aOD' .~iëa
AQftden~.
klariD&,. Het doo,honnis .erd toen uitgespro·
heeft den at .. t 1'&0 zaken getelegrafeerd
aan de yoort&et, met het doel ....a d_
Nieuws uit de PaarL
uai.er.
Hijnhe\er,-He'
.ordt
a!pm_ erlread dat
keD. eD geen hoop "'ln geDade werd ge"",en.
aadere Zuid Afrikunl!Cbe relleeriagea.
GiJl
-I, da, iii 't weer .. ',
siteit bet diploma na mijDinllllieur te krijpn,
de lpoor\wegliju
'rUI
~
oaar W''''lbeqr
8W1ubolllicbe .teao te na,
eD onderworpen uo de ",rdere "oonrurd.,
dat
2,600 BEZO&UIU!.
de beet ~uurd.
in de Xa&pkolonie ÏII, .:- 111&
o. JOG iD 't parlemeDi te dr.
VRIJWILLIGERSZAKEN.
de beura niet .erder ul toe,eetao
.ordeD na
L.l. Zaterdag kwamen de employ~s 'r&D het
ID&J wordeu _t _ uatal
En dur te bou!
het eiade nn
b"t .. rate jaar, tenajj lIij bet
baftDheetaur
op eeu olt.tapje
our de Paarl.
!ltll'Jlllijk~ lUlleD m Europa. Doch ..... ..,_
'KI""ULEY.
j' tl·:IIR. (R,utfr.) - De Gri·
Gio .oadn, dat jou tepalOpoodl
tweede mijnexameD puwert.
DIEFSTAL.
,MeD aegt da, lIij 2,iOO iD ptal
waren. zij uderillg
Iie.er ~
ftD de treiDen
k •• laad We.t brigade houd~ bt:dea op te be·
Joa nie beroof be' nie 1'&0 mOOd,
DIJ: CH.l.LIIERIJGEDIINItP&JJ•.
werdeD 'I'aII Kupttad
naar bet "aarlacbe _&iou
die 'I'aII iWijnbel'l 'DUr Kaapeted Ioopea _ED da, ... di "eMnCIhtiolr 'YOed,
• t.un. lIet Kiml",rI.y regiment be..taat nit de
BOLurno,
ï FEBR.-(&uUr).-Een
hrutale
(OpgeriGbt per .ubeoripu.
ter pdachtenia
per drie lpeciale treinen ... noerd, eo bmpeer. lObeu d~ ~rea 'rUI 8 eD 9 iD deo moqea it ....
lUo.a bIg jou hou.
KICD~~rl.,y
Rltle. en de rpcblervleQgela •• n de diebtal
.erd
Zood ag aacbt
In het Dieowe nn wijlen eerwaarde Jobu At.ki1ll CJaaJ...,.,
d.o io b.t botch clicht.bjj de .011l'Uldavjj.
.Eeu PaaJd n~.
De beYOlki0J. der 'I'OGniedea
Diamond f.eld.
Hor.". M.joor Flaleyaon ul Gr.ad hotel gepleegd. Men ..eronderstelt dat de VAD Trinity kerk, Grab ...... Wd).
Jij it 'D lOOD 'I'aII Afrib.
.
meDÏ(fte der besoekers Drachten bet dorp _
"ermeerd...
bO deu dar, SJ bÓ 'rW?e " II'OOUte
het llfOt"t'1 ()"'I!r he~ ni~tJ .. e rt"glment
Toeren.
De die 'eo toegang door dM keldor tot de har .er.
Het werd bea!otea dat de .. prii' ul toep
ED
bet,
.Ie
IBika,
jou
Hink
PCIn;
~k,
III het se_I
na rjjlDÏ(~o, t_wielen
deel der i bl&ob
beYOlkiDa"
na, beI&ea& nH
C'·'1\WI ....,.. van majoor Peakm.n. ~roeger hoofd·
kregea, eD het geheele aational cub repter
bnd .orden, in o".r_telDlllÏDi
_t
441 -roIOOI it OG4ankbaar .. Ida,
.u "netpapn
ne baileopwooo
geclureode
pereonea ielie met bairhecfea
in lC.u,.tad....,.
otticler. f'n Iraplt..InS Jo:ttliag en Draade, yeryal.
.egnamen,
dat .£125 bevatte. Zij bracbteo h.t
,end. regal&ti .. ,
0l1li
kiea
JOG
.eer.
deD daf· T ....
deo ... oud keerdeD &jj "ederom
bonden
eo om 9 lire 'I JDOI'ItIID 0jI1a1lllJle
1.. 0 van .r d.~um.
lot dicbt bij het lpoorwegatation
en brakea bet
. I) De ObaJm8I'!J ged.Dkprjja, ter waard. ftD
OBI .fier, dat '0 ~,
•
t.erue oaar Kupetad.
baloreD
i-.leo
sgu.
Het "'Fal ja thana dM
.L.&r .tuk.
£20 mag jaarluu
toepkeod
d.o
Viral 'rUI "pl"QfC.-ie .. " ~.
fl.r'U.
de ~t.relDeD
YOIppropt aU!), - .. _
AFSCHEIDS ADRES.
ecbrii ..er Vla b.t beate OpItel
ollder.
Vir JOG hier ai' QUI mWd. dring
Dat bet damea lemioarium
ua de bo" .... d,ao lge~
dat leie .....
pa ....
IMMEa VOORUITZIOHTEN.
.erp, aitpkoz.o
door deu nad.
!:o ftD Ona aknr.
Paarl ouder de beete iariabAnpu
laD d. PUrJ
.iJChter ~
bIii"en, III Toor eeu latereD tr.ia
YEIWiW"KES
IS EE:S BAD.
Bt:LAw.l.yo,8 }·II8B.-(Rwur.)-Op
d. j .. r.
2) De 8Ompetiti. ul opeD •• _
'rOOr &lJe
moe' pra.opcbikt word""
be.jllt hei feit dat '~~
~~~
mei CI.e bae 0lIl Da hUD tOd op
sal OOI 'D troll'. laaclceaoot,
~erpdering
9&0
de aandeeIen beura cisteren
peraoneo, die b.t intermed.iatie ex&lllflD iD art.
.jjftiea
leerlingen
I.. ts~ "oor be, oader1rjj...
.
~
&e ~.n.
t"oJI. LIl.I.AH1'1I.
7 Ft:"I:' - (Routa.) -lo.
gebouden
.. erd .. n dividend
bedrageDde 35 p~rd
'D 8prui' 1lit 8telletatM.cbe
.koo&,
bebbeD binueD d.
vier "oenf,
QAmea OJill-aen
.erdeD.
Allea 'lucdeD'"
de;W'ualS'errlilo _
dubbel
dltanH.
die aftreedt uit de plaatse.
Mar redeIOOI 'rUI OOI .entoot?
perceat per jaar yerklaard. De heer BoJl&nd, de gunde
jareD, .n di. deu p'ijs 110( a,iet ".OD'
_1
iD de eerate ~.
Wii .8OICIhen d...
.~ .be. t .~.
'I'aII onplukkeD
dill tot MD
':J~e pol....., macht. "D Daar Bubw.yo pat., werd • oorsitter
.. id. bet op goede &IItoriteit te beb. neu bebbeD .
Bal di' pbeur'
..bool gelak me~ bet eaooea ea hopen dat &jjDOf ,...~"":... pbracht,
moen
er Mker _
Le6en o:or~
door bet publiek een prachtig
All DUI dit doen, yerni OOI jen ;
ben dat groote aomlDen "lds dadelijk iD Rhode:1. De leDrIe"'an alk OpItel moet li 000 woor.
:ui,..,. en een .~~.
m~t :: I(\() Illlllgchoden.
Jlleedl deD YOOl'1Iitp.1!1 mogen bebbeo di. iD .~
.tuaec;:h~n 8 en li uur loopen.
.i.& g.. pa.odeerd lulleD worden, waardoor de deD aiet te bo ... a pao.
N~ ! 8tellenboech .1 bij jon lIoa,
.'
den I.. tatea ijjd 100 k-mbaar la pw_t.
noch de }foat lit hienD, dat bet .poorwer~:'u t .. e"Jul_" jI..\l-.! <an de" h....r }'red. S, •.
bud.l be.orderd Al wordea.
WaDt jjj 't bewjja jiJ i. PWou,
.) Geen opltel inp.ondeo
'rOOI' medecliqi.a,
depute
.....
'
j1lilt
iu die urea &it te pea__
.... u.
IJ. welt>el..""'_ prodokt.en handelaar
Stel niet te leur!
D. laater &aak tll8llChen Dy..oa en de B"/ •. mag den naam vaD d.n acbrjj~er drapo.
11001 GEBOUW.
Elk
me'
l'l'fllDtft.inen.
Ea waarom de .......
olh.",. Vt. -tronk In .... n I"'(,,,,aler gedur..nde de IC<'!I" C"rfln;,·l~ ul morgea I18boord wordea.
P.4TIUOT,
opscel moet ondencheideD
we_
door ...
Een prachtig Rebouw word.~ opptrokkeD
Op dienSt ~
een pur 'GDP in deo ~
lijdelijke af •. , ..,~be,d ",n Oe ~ndermeid.
Het Eenige belaogatelling werdt in de raak betoond.
motto, en moel verpaeld ._
ftD _
.Farte
d8t1
boek
'r&D
Hoofd·
i01I Lady Grey strate~. ' Diet bO
~kt
.orden,
om de _
....
_
Jl~Ta: kwam TOor : ..n h~t "ned Bm.e"
;vtorsegelde en.eloppe,
dracucle
bet IIIOHo
lLUfDEL EM NIJVERHEID.
Be' maakt fron\ .. n beide .traten en ben'
rjjb
~eD
te prie"D,
dal Ima, ....
}luddO rnor~t"n Oll~ ·"Qd sr brand in ... bouDE LlvERrooL
ES LOND.E1I£N GLOBE usu· 'op den baitenkaot en iDpaIoteu . bentiea
"'0
O.L. VOOte
ea luchtige ..ertrekkeD "oor buie. lont ik, n~
goed be,rrjjpeD. lo alle ......
, .." .n 'Izer.n i1~lJO"", :" de St. Pa ala Bm, rantie maat8Chappij •• nekert tegen hraad tepn
DUm en bet adree
'r&D deo eohrjj.,..,
aIaook
b~leindeu.
Groote en prachtige .ertooo.·
beboori hfl df'll&rl.eIDeDf dese aak ÏII ~
moar .... gena d. behendig beid Ta':- cle brandw..,
de ~~
Ialo'd, ia stad of op bet pl&tteI&od. een. 'I'Wklarin, pteekeod
door bea, dat liet
,._
aallen in de baiteUDIureu .orden p.
&in. te "eD,
teD einde "D _tal
ldrrch..
;v"rd bel Tuur I!'.. hluacbt. De aan ... brachte
A,leaten ...00.. áe m,.teeha~
worden •• reiacbt.
opstel &jjn eipD'
il.
plaagt, . di. I'oo&8Ijju
to& de oeibeid ftD het ftD bet p1l~
te yoorkomeu.
~b.d~ .&3 m....r klein.
•
De beer williaol &, III de t.U bstullrder.
heaorrd worder. bO .... ~
... later
,
De a• .,
.. bouw aulleu biidralreIL
Bet aebon. it bet
.
V" t::~S'el..:be en Europeeecbe lChilderv.. Pot$Ha 317, KaapaW.-ADV.
dau deD 311teD Juaari elk jaar.
eipadoal ftII dea -..- BePUaaae cl. vi11ien.
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bet mog.liJk"

~ala
iD grool.e .te
kuane"
gua. Spctier &ou be,
at"ondlcbolea ,tark aanbeftla,
OlD iD de behoefte
te .......ni"n.
Vr. .... eeD IOboolJ )D,:Ul u ~ be~ dsl, elo
jOlJl8 Vu Niekerk "ui' het diatrlkt Bnpe
Towu":-D.at
u Diel dat ala redWODgen .."
clenrjjl ill ItIdeD iDJe..oerd word~ dat he~ volk
DOf
.al bnoorrecbt
WoMeD? Munhet<r
8chrid
" belieft MD betlliIt aQtwoord?
Aniw.
blanke be ..ollriDg h tocb &1&008
aaeer beY'OOrrecht dan de geldeurden. eD z" kaDo
_
DOf meer ..oordeel bekomen ala zu maar
JIlUI' __
lOa

k verhaal van
h08pitaal-patient.

d....

daan.....

PBBSOONLUJtE Ol!lDEBvnmmG.

..t......
~r.
Een rnhheke Boadlvergad!IfÏDI
werd ,eboa·
Kjjobeer, - Veel h er reed, r-hr"'811 iD
ONDERZOEK GEDAAN DOOR
den ,n
. I'lllJheke leeskamer op Vrjjdaf CIea
hoeyerre llatab..lelaod
in de toekOlllat Dog ten
BAPPOBTF.UR V AN DE
211l't II ~11f1\1••,1 l~!)'
"oordeele "oor deo Afrii:aaoder boer weaen &al
CAPE REGISTER.
'I,~, u .. uorLII.: ...aron omLre.Dt 150 beIanC·
Het J~n
nil ha""n in de af IedilDg Tarka i.
Vergun mij echter mUD tier jan,.
(\1'-97)
.....IC'DKW •• ;;---DIG v •• "RT 'DSCB
eerboden
.oor eeu tijdperk nn S J&rCIlY&D&t den aloll II Ien
oad
..rtiDding
in
landbouw
DPIVdiIan
meel.
t.e
:JIll.,...,
AAA
~'"
....
6Jcn deser
I'" heerS (l Cu',, voorBIlter na bei diatrikU·
deelen.
NOl( DOOitheb it in MIl kran$ ~
GEV AL.
!Je 1lI11J1ljIeD v.n bet noortlehJke ronJpan<i
hof b""lullr, die d. "lJ"dermi
bjjeeuproepen
bad,
"D. doch •• nDf'er ik u,.!lilrl
onderriDd de
alJa op de oooenolil'lDde pla,.t.ell eD datums lJe
!II'''''' In kor." I.. ,"uordlngeD be' doel denel ...
groole ODb41o-endbeid oader cle _tea otIkr
Een Yertf'i8nwoordlger
"'au de ~
&gi.ter
paalJ
lJ"h" I, ol ""
ol" kandidateD "oor de we~·
WilIea.
Afrikaaaders,
dan beechoDW ik 't langer IIwrigeD bracbi" op aekerea
mora.n•
een 1M._11"";
Mafeking. Vnjdai, tt Maart
v""d~ verg,.r', ,,,.( de gelel{onheid I.e i8"eu 6e~
De heer W. Lrt~1 Hide, dat hli; ... D gevue
pliebtveraulm.
Tren~ IVdle, 10 V~torl3 road, Zonlnner.
De
Vryburx. Maanda~, iT Maart
pul.h I. I
t
.... reken, en .ersocbl
vervoJru
leo 18, da~ een leeraar ,lechte d. g_telu&e
be
WelnD. te oord~len
aaar wai de ICbrllyen
deDI' ~erd g1N)f16nddoor eeue friacb·DIU1.Dd.,
H" bmond, DIDMag. , Ap"l
het
IuI..
I
~
"ween
voorLILter
en
MO"tana
te
laIlgeD
Yan
lIune
ge_ote
behartigen
moet
tin
VICtona W-. Donderdaa 6 April
nn .. Rbodeaia of to-day"
.. In the land of I ~
IOhunencle Joupe dam". cl... jlUAt
kleHD
hij behoon lIicb Dle~ op politiet pbied te bere
wn kwam. eo die baar .,.xCUDImaakte
Coleabe'"1l,Maandag ie Aiml
oecil B.bodea," "S&mhee~"
eu nncheidane
DUr
Tot "oorzItter werd i"koaen de heer S Gro1'1l, veD. Godedi81lat eD polUiek alio twee choreD
),(iddelburil, WoeDMag. I. Apnl
reitjoll1'llll1en ona plie'l'8D' WUa te maken, UI dat 1IIJ aic~ kOD bloven, daar ZIJ"oor bezigbeid
eD ala secretaris de beer F Smeer, laatetgenoemdie aie~ b\j elkander paMeo, wan' al. eeD"'rur
Cl"IIdock, Vrijdag. If Ap"l
meD tot d. alolllom kOlD8ll, dat bet &aacl oog eeu aaar d. Itad lDoeat, doch hare moeder nep om
de ook al. aul_tent voorzitter
• par Iementa Id
St.-ymburg, M_ndag. 11 April
I I., dali moet, hetaU alJn kieadie·
achooDe toekOlDllt heeft, doch de oDde"indlDf
me~ d.n be_ker
te eprelteD
Mra. BOIb,De voorutter bad bet geDoegen aan de Yerp
t kt f ne
t lObi b
kId
Burll"Mklorp, DlD.na". 18 April
"eleu beeft feitelijk be, iegeDov~rgeetelde
wan~.~t bleek de naam va.n de dame d.oe buu.
dftn~ te IDtroduceeren, de eerw. heer Scbriider,
n
0 ,u
gemeeD e
p rea
U eo, wau'
AIi ... 1 Noord, Vl'IJd..~. tt Ap,,1
die ~wee dlD~eD kunoen DIet llUDeugaan. De
i8leerd.
Ik
"oor
mjj
..
I....
tem
"ollwlDen
in
I.e
IUll-kwam
Daar vOnln. eo "eroDtachuldigde
Barkl, Ocel, DinM"R, t5 Apnl.
Yan pington, en de beer 0 J van Niekerk. "an uer Hant. eindi~e met te aegpa dat het hem
met de BtaJtdard
Dig,.,.. NWJ' (JOUD_
bet plota..lUllle ....n.rek van banJ dochter
Pneeka,
zunde twee der kandidaten voor de bartseer deed Eerw. 8cbrOder vaD daag op. eeu
bora) die Rbed_ia
beatempelli all bM ~
"FloreDC8 beeh ODS eedure ..de de !dbte
wetgevende
vergadering.
die Blcb verkléabaar
publiek platform te zien eD ala de heer Sohro
ran u rainl aad "m&IDI." Of aooala Bbodeaia
\wee:?f
d.n.. Jaren iront .. beaor.tdbeid varuor·
atellen voor de DIdUW" kleaafdeeltng Prleaka.
der in bet parlemen~ 18, of hIJ daD DIet bevre.d
bIJ een .. pl~m·~dinr"
..erJ8leken
WOrdl, _kt,
"lelde
mn. Buahy
"Zlj II Dn ID _.
voorta gaf bet dell vooraltter genoegen un dol 18 dat de wolveu onder alJDe scbapen zullen ko·
waar de "eoolenia • &I de praIID~D Ditgegr ... ·en bezigheid,
maar er .... '''n tlld toen wu Dle'
(Voor tkro hoofd_hter,
lIenry de y,U,er., en YergaclerlDg voor te atellen de .. eled beer T P men om hu te "entrooien?
bebbeD (vDDdaar die duill8aden en DO!r1DW. ..er ... cb~teD dat zu leven soede."
reduers BU<lhalfa71 ell Maaadorp )
Tberon,
LW V , die de vergadering OOk korte·
Antw. Al. een predikant bv. yerlof Yraagi
doiaend~D .. 014 workinp"
over eeoe Dltlr8De oooranteP8cbrllv'r
rroelj naaF yerdere bij.
IUD I.oe8preken &al BU vertrouwde dat In de om weg te gaan voor 3 of 6 maand«lD, hoe dan
.trei:thed
nO omtrent
600 lDiileo vlo1l de s!)Dderheci.n. en maakte vooraf Oe &a.llmrrkwg
CIVIELE
ZAKEN.
vernchtlngcn
van dele YergaderlDg aUes met met de wolven?
Doch als Ik aaar b.' parle·
Gwaairivier, ten W8llt.e1l ..au B ....... yo. tot aan dat de JODge dame CIJ" \b1l1l. "ezood geOCMC-r
uurespect en ID de beste ord .. zal voortgaan en Ie mebt ga, aal Yoor mIJne gemeente beboorluke
de ooetkalt
n.n Beira). of IIOOIJs door een &ag
1
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venocbt
den beer 0 J nn Nlei:erk bet woord
voorzIenIDg voor bonne b ... rbeidlDg gelDll&k~
Yankee UIIpmerk~:
II I
thougb~ I WaB lOm, h "Wel, twee jareD geledtlD," seide d. moeder,
te De.en.
wordeD
U Hgt een leeraar beboore pen par'
to heayeu, but I fotlod myaelf m ....... Bo""D
leek 'IJ er e.... n ""11>11(n. als k'1lt our kaas
KROO:-;.. JAlOlIS
1).,. beer
Van NlOkerk bedankte de vergade·
lementahd te Inn, maar WIJhebben la he~ oode
.taande ie Ilecltta eeD ,wfje 8IID de weepchul
Inkt. ZIl wu alaeht.. 16 jardll oud ""'D ~11 &lek
lo deze &aak stond oerweerder bescbnldlgd
nDg voor de eer bem aangedun door h~m de t.. tament b ... Motiel en Samoei.
Wat wareD
aaDgaande p.blieb
opInie OYer de toekolDltiae
w.rd.
!Be~ begOD met haar niet ID ltaat we&en
de heeren
en dl.l1lItboden .. et oyertreden te gelegen beid te geven lun pohtIeke i8 ..oeJena au? ZIJ w&ren profeten eD tegelIJk ook recb
good Indneuie.
OlD te GD lieD "ten of ala~e", en .0 werd ont·
b~bb'D, dur
bU ZllD pllobt verwaariOOtld bad
Uit te 'preken, en .prak al. volgt:
ten.
U legt dat aw ban _I' h om mu hier op
.
Docb.
~
1M'.h'1ive~Diet
'1'881
vau
een
ClZp8n
..
Itend
zenuwachtig eo ,wak; Ion bad geen lOlt
waardoor
een aan l&I lIObIlpen, aan zune zorg
Ik ste1 mu kandidaat voor deze kleaafdeehDg;
bet platform te alen, om naar ber parlement te
I&, .. IltU II1Ch mar liever Daar IIÓII 1_\ be
ergena.naar
toe te gaan. leed eT!: aall a.... r·
t.oevertrouwd,
yerloren
gtng
De ver.eerder
I
2
Ii'Ibruan,
1899.
DIet met bet oog om te 'OppolJeereo of In den !faan
Maar 18 uw hart dau Diet _r dat eeD
jJ8ven, DaDlellik: laadbo"..
Dat .. a04boo
moedlglleld;
verloor !leh...,1 eo &I b"t e ..bruik
pleitte onllCboldlg, doch werd scbuldlg beyonden
Mijnheer,-Ik
wt.1 u a!ecbt. eeDlge regelen
weg te .taan, maar om IQ aanmerkiBg te bren· HDdeliDg bU Kabmu In anD oDderbaatJe
dead water de eente nrei1lCbte "oor laodbou.
yau haI!t! lt"CiemateD, scbt'Ctn gMf! bloecl te heb
en 'eroordeeld
tot eene boet~ van £20
Het gen de vel .. gebrek ..n. dill 10 onze noordweste·
I..og. dil Waklryoor muet ataan, om te "OOr&leu IICllru.en na wat er gebeurd IS met ODze laatate
i•• I)idt peD twufel, eD da~ treft men lo HMta ben, voqral In bare banden, dl" er umen.retrok·
hof vond ecbter dat er geen lIetolgeDl8 wu om IUke dlotnkten
nacbtmaal, Ifehuud~n op den 22 JalJnan.
Eer
beel"llCben, en die on&e vori!(e voor armen eD beboefttpn?
btleland hMI weiDlg un
FontelOeD e"en mlD ken en bekhepo-n Uit tagen, EUhad eeD oDaange.
te bewUllen d.t er eene verbrelnng un kontrakt
.&arue Scbr09.,r "au ~pln!lton,
.... over!!&vertegenw<Y>rdlgers Uil bet oog bebben verloren.
De volg ..nde vraag \'aD del) beer P. V.d W8II'
Mun IlCbruven ... lecbte beperk~ to, het hoop
Dame. ,uti getlle gelatttekl ..ur, en ""been een
..... en derbalve
zou de ultepruk
Yernletlgd'
komen op dnogeDd .enook nn dil IneHl"lI, eD
BIJv OpVoedill!:. besproeung.
spoorwe!! com· bOlzeD werd door bem pdaao en ICbriftellJk uo
veld "aD ieDoemd laud, daar bet Iage ..eld (luw IOOf"t ~n
verlammlog
aaD de bnileullde
te
worden
Diet de dleDMteD.
mUntcatle, en dan no" de ongewcnacbte brand·
den secretaril overbandllId
Wu l(even blOt &00- b....ft OlIM leeraar rebalpen
oountry),
ICbooD meer waterrijk,
bepuJd
to. bebbeD. Baar vad"r en 'O .. tlder warelI weri:...
SI'RECKLE) r< SI'RECKLE)
ZakrctagDamiddag
beeft bU de voorl)ereldlnl(l
&lektewet
al. door den vrag~r III boek gesteld bl
ongesond IL 8chrn ..er beeft de t.ege&1werpinll lUk ~eQmul 1'IID pvoeleD dat ZJI kraok&Jnnllf
In deae &&ak.. erd aanzoek !C.,<Jun om ecbt·
Ten eerste dau liJn .. " mID of In bet gebf'el
Vr. Wilt denkt lW, kunt gII u.e dle1l8len dienat gebOOdeD, bil nam tot text bet woord dlkwnl. gehoord hoe he~ dan II, he~ regeDt daar lOU worden
Wu m'_tfon bet eteo voor haar
IICbeidlDg. en dat de apphcante de zorg der kID Diet begunitlgd
II Bebt
gJl
met "poor"eg.m, en yandaar
b,"de &Is .end~hng tot uwe gemeente en ala lid van den ZalllJlDakwr aan Petrlll.
aoma &00 yeel? Beobt lOO, docb dit ie eeu b..lve fU1l8njjdeD. eD bur zelfs kJ, ..eieo eD en~i:letId ..n.
deren
zou belobeo, en dat de verweerder
dat "IJ &00 onDeyoorrecbt zlln In de belangruke
voor bet parle.neot un uwe kle ... n "oldo'D! eu mu hef en PeJ.rU. &Cllde; Ja Beere, gU weet aUe waarbetd. dat ge..aariljker
11 dan een len,"D
dur
au aulke &elf. "kt kon d.lC!IIIt..nlle.olge
de ko.ten de..,r nak ml betalen.
De partIJ""
zaak der opvoedlOg. eD dit IS een b~l&n!CrlJk denkt gII dat !CU beld~ gekleurden en blaokeD dID"eD. gU W<!titdat Ik 0 hef ~b."
omdat bet misleidead il.
' na de krampecbull'e boov'ng ID hare haadeD ..
waren In 1886 getrouwd en woonden ~uamen
Zolld""mOrlf"D
werden Wil yerrut met d •.
onderwerp, .. aDt opvoeding la macbt In de ver
ters ..lfder tUd kont b..voorrecbten, eo ooi: me'
Ue uak ie elpDl~;k dese : lo den lOmer
"Maar ne_\lt ill Dlet de boil' van e~n gell_
tot 1894, toen ver .. eerder apphcante ploteehng
Marehl.Dd die d"D nacbtmaal dienIl bie Id en tot
ocblllende
'Ch"len b .. t.&a.nde In de dlstnkten
betrekklug tot de beeren en d'.n"bodeDwet?
regeDt er rWOODliJk 1'... 1 (ecboou de regenv&l kU,?dlge ~.? 1'I'OO'g de kranteDm.D
verlltlt, zonder kenDlsgeYlog en zonder reden
text i:00II J Naja 40 " ..rl. 31 " .Maar die den Beer
Pr le. ka eo Kenhardt snn er maar .~16 Uit de !IOO
Antw Waarom DIef'
aldur. "olgen. eeD Billawayo blad, ID de laatat.e
O. Jil, wu h~t antwoord. "eD Da eeDe belil beeft later vernomen dut bU te Johaones
yerwlICbten luUeD de i:racht verDleuweD, Bil
kmderen.
die de scbolen bu .. onen, ea d .. oor
Vr Jac Greeff -1. la n voor de yeeartseD?
yuf JareD _r
bepeli:t waa, Ja, 100 dat de In. haDdeh .. , dIe baar g.,.,n goed ICbeeu te dOo-D
burg WIlS liIt.praak .. erd gerellerveerd
..allen
opv .... n
met
"Ieugelen
geluk de
&aak daarvan I. dat wUgeen gpoorweg helJben,
Antw Ik ben tegen veeartsen. waDt onze boe
boorhDgeD dl~ jaar eeD mÏlloopt hebben lullen).
werd zll uur bet Somenet boal'lIlL1LlgezoDd ..n:
&reDden, loopeD el1. Jllet
moede
worJen,
h..dd ..n Wil dien, zou hot In alle opuebten tot ren w..ten meer vaD de zlekteo Dnder"eeI
dan beeft mn water v"lop, docb in deo winter
waar SU t ..ee maanden la ..g bl~ef onder bebanDINSDAG,7
FEBRUARI
1899
wandelen
en
Diet
mat
word.n."
T"ee
voordeel zun.
dan loU
regent bet ID 'i geheel nle~ dan 18 er'_
dehng ..oor wat &11 Clwrea of 8t VltlU dan.
ma
DS
tafel
eD
twee
vrouweu
tafelI
werdeu
ren t ....eede
BeAproellng.
vooral aan de
Vr 2. I. n er voor om de belastlDgeD op In.
water ey_la
te StandertoD. Ermelo eD omstnl
DnemdeQ
Zn i:wam ·an bet boapIlaaI eeo
.PRECILF.Y,,. SI'RF.t;KLET
beurtelings
bediend door eerw. ScbrOeler, dl.
Oranje nVler, omdat die DIet onderbevll{ IS aan gevoerd vleeecb enl af te nem"n?
ken, al.aar winten
regen leta geheel oob..kend
weloll
bel.er terq.
mur
baar k .. aal k... rde
De%e W81 een apphk'~le
voor bentel nn
Van Ni"kerk enld •. Marcbaad.
De Dabetracb·
droogten.
eli dur
de grond aaD de riVier zoo
Antw Ik ben er DIet voor, daD alleeo wanneer
ller ..dfJl 'rT'Ol'ger terug, toeD 'II 011&1" hu ..
11.
Bet 18 waarl Matabelelaud pt'OCiuoeen 1IOIIlbn .... lllksrecbten.
of Ilnders een bevel tot ecbt·
fTucbtbaar I. als men ma:ll" verianreD i:an Het de landsomstaudlgbeden
be~ Doodaakeluk O'er. tlnp dlena~ kreeg ds. Marchand, die tot text
mige jarep dUlzendeD _ken
i:a1ferlloom ..D
~~m
lICbeldIDg.
nam. uVClrifadert mu de overscbot der brokken"
lOU lIIet rechl wezen, dat de aanspraai: die deze elscben
mltlh.,., docb die wordeD allee op dl"OOllud
Mur: wuraaD
""hrntt gU die .0nderllJke
Het hof .tond de applikatIe toe. de 'o .. veer
d .. trlkt~n
hebben op b8llproeung vanwege de
Vr. 8. Groyé -Er word~ ge ..egd dat Ilil een alwaar Chns~oi Olt het weinige lOO"eel me~. lreWOnDen, gebeel afhankeliJk ... n den regeo.
yerand"lIlng
t.oe, die bede IJ lOO lIChtbaar 1&,"
der terug t.. keeren naar klaag_lllr op of yoor ~ltvoerhaar!Jeld
acb eD eplJzlide.
BU begon m..t te zelli6n dat
derzelve,
zoo moeten ICbade goed aalarIl trei:t ala bestierder \'aD de K.i:amaa
Waterlelden
18 leta "ebeel
oDbei:end bU deD vroeg dcj &g .. ter man
1 Uurt, of ..nderM op I t Maart noruak ... liJden door do ondollltrefIel)de IlCbemaa, zooal.
men dit woord geesteink moe' "entaall. en I~g. Matabele.
waterwerken.
la dat zoo ?
"Wel, wu hadden dpn dokter tenebeldeDe
~OOll~"
waarom l'Cbtscb81dlll; nl"t zal worden
welke
buv van WlJksvl"l 011 dergeluke.
Bucbaberg
A.ntw. Ii: trek hoegenaamd
geen aaJan8, en de toen alt wat de brokken beteekenden
Beer editeur door mIJlle beperkl.e ruilDte zal malen bg baar, alnls 'IJ van het bOllpJl.. 1 terug·
t 'e~esteaQ
'ou een IIltn"lOellJu plaats weHn ..oor heeproel
WIe dat JI88i Ipreei:t lenltllD, wui beb lik Ult. rondum den Cbnsten IOnd IlggeD, die bU mo~~ ii: "ecbt. een 'paar "oorbeelden
&aIlbaleo tot kwam, lDur zond"r dat bet tIeDIg ~
deed
IIIlJOI'lGIJ r. StnAng
yergaderen ..eor IUD Gnd.
mgs ....erken
Mer.
I..erekent dat het werk lOO- gaven.
ctdP &ekereD d&jf...,n mlJDer .' lendeD mu
Dit was een Rl"JI"Umentop een exceptie d, or ....at £1'121)110 zal kosten, docb met de voordee
Zoodaguamlddag
omtrent 6 uur 10 ,leo namld· be"UI "au '. land. oLgeecbilttheld voor laad. to~at
oDpstadige
aanraad e om dr Wllli ..m·. PlOk PIli. te pro
yerweerder
gemaakt
tegeD de declaratie van len el aall verlJondel!, zou men Da verloop na 9
DI HJ:E! D. V. lHEJ;;ERK.OSDEUVRAAllD
dag gaf eerw. Scbroder een yeralag "aa de water· bo:.tw in 't algemeen, door d_lt.
regen.
Ik beb &Idaar In 1895 (te UtJJen Farm
beeren. Jk luhte er eent QIII. maar mlln vfl~nd
e18Cber
Vr. G. v. Nlekerk.-I
ZlIt~" nadat de diS' werkon te Kakamu welke zeer luterell8snt wu,
11'on omtrent
£12,OlO over hebben op de
eon der beate pl .. taeD) aardappela gepint,
mei WaBer aoo ... i:er vaD dal au Florne ioed &oudeu
De declaratie van den el8Cber zette uiteen dat Uitgaaf
trikteD Pneeb,
Kenbardt
en UpJngtun eene ADde se meeu te 101sterde met aandacht hoe dat
bet
gevollJ
dAt
de
m_teu
In
deD
groDd
ge.
doen.
dat Ik teD laatlote t.oeatemcle, ea 0 OU..Dt
bU zekere vaste eigendom aan d.D y..r .. eerder
pworden
zIJn, gevraagd gewordeo
de waterwerkeD met bezuiniging
gellUl&kt wer·
1c'l dedo BrandllCktewet.
Wij allen ken· Iri-tdeelintr
vrot IUD ter oorsake YI.Dte yeel regen.
Ii: had 8 of 9 maand.o l1eledeD een hotlel koobt
Wil
v~rkocht ond ..r ."kere conditi'" en d~t verwe..r
om
u
ael
...
"erlrieebaar
tt'
.~dleu?
den
door
eerw.
Scbriiler
eD
hae
moeleluk
bet
neil d., grle ven e I moellukbedeD &aD de wet
er een groot .tuk tabak dat ook .leeM Dlhiel, volideD de gedrukte vooracluifteD, en nadat loU
d,r DIet un de voor .. urden un den koop beeft
.Autw.
Ja.
werk
lIoms
III,
maar
boo
opierulmd
de
men·
\'er!>oodell
OiO aan t.e toonen, hoe ondoeltref
daar de Wltrot'"t NIl groot deel vermeide ver. dne of vier bottelB gebruIkt had, bemerkteD
voltlaan boe .. el bil beut bad nn van het el"en
"yr.2. la de heer Van NIektrk bll macbte om scben sun onder zoIJt een ..waar .. erk, en met
fend d~ wet ", en boe veel onnoodige ield"er'
oon.akt door le _I regen tegelIJk. DaD no
wu eeD doidel!)ke
verbeteriDI(
Wu &oodeD
d')'11 eu e!llcber ger.ed ..... tran'port
te geven,
de
brand&lelttewe~
te
I..ten
bElrr<M!pen,
lIOOals
boe
veel
zegen
dat
er
gearbeId
wordt
en
dd
alle
.plllln"
er med" l1epaard gut, _mt
buv. de
zoo ... t Icbt zakkeD nadhaver. yanneld tIJdeal
baar tOC!DDaar een buJ&enplaata, m.t een voorE:xxIra .. n de 1r00pcondltl811 voldaan zou zIJn rapporten
door
hem
frU8I(d?
werken
aldaar
100
teneden
lun.
BU
Hide
dat
vali
IB93 eD 189. betre1feDde wol,
de 1896 rebelhe, 1811 Ik geen .ao buDdela ge
raad pillen. eD blDnen een ma .. .d kwam &IJ met
D ..t ver .. eerder d .. geboo .. en en bet eIgendom
.Autw. Set il niet onmogelIJk.
coo ... t £1,570 reeda gelIpandeerd I', eD da~ er kregen bebben. ED 100 lOU ik nog veel tOD' 8<!n veel be$ere gezoDdb. UI rerug.
dali zullen w" zIen dat wu nu 316,000 lbe. woJ
Daarop
I I bet algemeen beeft laten v.rvallen ten be- mIDder produceerelI,
Vr. C. Ollhen -Welke
.Bondstakken bebben
een derde ... n bet werk reed. klaar 18 • mur
dan toen de brandZIekte
Den aanb&lea het.geeD ik Diet plell8D heb _
hu-Iden WD &all met de p De volge1l8 de un·
drille van .t: 1,000
u, zooals door u op eene "ergaderlng te .KeD' dat ala men bet werk 1I00I18 bet DU 11 :tou
.. et begonnen 18 ID weriling te kOlIIen. De on
docb dore otIdervlDdiDg.
Ii: beb ID dat I..
od wlJ·mge,
op den b:>ttel. ft i "1.1 '. &IJ , .. bNI
W.balve
de elscber vroeg
bardt gezegd, Tan bier afgevaardigd
om naar moeteo waardeeren, dan 100 meD be~ konnen
Iw.ten van IAder~n Illspecteur voor wder poad
vaD otIgereeb'lRbeid
awermeo Ipnni:haneD ,e
berateld.
ZIJ ee~ fhnk. I ba"
Ikl gelOad.
(I) Een order yerkwende
dat de verweerder
Kenbardt
te gun en werk te doeD ID re de IObatteD -op £3.000.
Bet la een ren zen werk,
wol bedraagt 39 4d.
.Ien (April1896)
di. waarlIJk bet hcht der lOG heid_no was nood ID baar
~ ... r. &jj heeb
dadeluk de som van £5.000 moet bet.alen, mln
•
en nocbtan. wordt het met 100 veel hefde eD
r~n VIerde l'roledectl3,
daar ben Ik: voor, brand"lektewet?
verdDiater:ieD.
lieD aal ..... po &la he~ er &boo hare VOIle alacb'e geluta"l
lIJ ft 10....D; bare
het bedrag daarop afbeta.alJ. met rente" um· vooral op vleesch en ~raan, ook op rutnlgen
Antw
Prleslratak
beeft de comm .. le be- moed gedaan In deze drnkkende
omstaDdig·
m.~ laDdbouw ,eeteJd I&, er dan ook eeu muti
haodeD bebben bonne gesond.. u,t&lcb, ber.
p~rt ,""r,' elscber aanbledeDde ira1l8port te genoemd om de noodlge stappen I.e nemen, om de beden.
Ten 'Ufd~
Ik ben er voor dat parlement.··
voOr de Kolonie .. I gevoDden wordeD Daar. kregeo, en ztl II zoo yroluk all eeD knekj..
Ik
"dn bil .oodanl~
betaling
ZondagavoDd DaDl eerw. SchrOeIer deo dienst
leden. geen kontrakteur.
.ullen
.un en ook petIties te laton \eekenen.
mate de gond.indutrie
betalead word~?
ooch ecbrUf Ile hentelIlDg "an mllne doebter gebeel
(t ) Een order yerklareDde
dat bIJ ye"Dlm
Vr. Job Oberbolster -1. ZUi gU voor .poot· waar voor de gekleurdeD, en nam tot text II Zle~ 1_ Znid Afna
'{eene socuntt:ltou
onder of op gou ,ernemenbJ
eeu land ran ui~. of ID..oer?
aaD be~ gebrnlk van dr Witba .. •• PlOk PIUa
nn ..er .. eerder OUi de som dadeluk te betalen,
wegverlengtng me~ de Aar all UltgaaglpODt?
be' Lam Gods dat de zoDde we6neemt"
en be·
k:ontrakten
Schruver WIA tiJdeD' 18H ea 1895 oPl'londerden
toe, daar zu geda'ade
de laatate 8 of 9 maaD'
de ..erweerd ..r beZit van bet elgeDdom
zal
Antw Ja
dIeode bet avondmaal un ben, terwui da. Mar· plaataD
Ten zesde Ik ben er voor dat de bill. voor de
op he~ ~
.. veld "au M'iita.heleJand. den geell ..andere mecliciloeD heef~ Ifebrwk,. eD
overge~eyen
aan den eltlCber en hem de eam wetgevende
Vr 2 To' welke partU beboort gUl
chud en tHo Van Niekerk bet biduur leiddeD ID te weteD van de GWUlriYier ten w_teD tot UIl wanneer:zu maar eYen onwel voelt, daD bl'eJli8D
vergadenng,
In helde talen ,uilen
nn £1,000 betalen
Ant .. Tot de BondapartU.
de Boliandaebe Kerk, en "oora! de biddera op
icpubhceerd
worden
En elDdeluk ben Ik tegen
Ile ShangantrlYier ten OOIt~, IOOwat aODderd eeD ,PU' pillen baar lOoder faleo weder 10
(3) Andere verhcbLl'ng
Vr B Maree
la 0 eeD gestndeerde
mao nepeD om te bidden voor regeD. De. Marehauu
veeartsen
muIen, en na he~ Gwanda dlltrikt tot UD de orde.
(4 ) Koeten der &aak
om
&lzoo
parlemenlalid
te
worden?
betIoD
met
de
inIeldiDg
.an
Salomon'l
telDpel
EERW St IIRoDER "A" AAN HET \\OORO
Zambeale ,,1akteo, teil IlOOJ'IleD zoowat J60
ID dit ~YaJ, eYeD ala ID &lie andereD, baddeD
De verwIerder
mukte
eXG-ephe t 'gen de
Ant
..
Wu
Ik
i:en,
beb
li:
mU4elf
In
opgaIDwtidinr,
hoe
dat
Salomo
bad
da~
ala
het
yolk
MIJnbeer de voorzitter en beeren Ik: ben niet
IIllilen, doch 100peDd water iD deD WiDtet nadt
dr. WilI.me
PIDi: Pili. for Pale People, declaratie op grond dat de bewenngen
daarlII blerheen
weri:t
rUi8D
werd
eD
III
hIer
blddeD
om
"erpYlng
gekomen
om eeD lange apeecb te
meD op weloige plaataeo eD dan DOi 100 oDge. dlrei:~ tllfect op het bloed en de Hila .... , eu
gemaakt
ulet de ..erhcbtlDg, welke geeiAcht .nakrn,
Vr.
E.
v.
cl.
Merwe'
Al,
u
reJtO
..eD
mag
ww
dat
Geel
hooreD
lDocht;
daaroa
glOg
iwee
broenocb om 0011 In bet buzonder nit te
IClJeD, "eraf en oaderworpeo &aD zoo ..ele moei
daardeot"118
bei dat IU IOOvele 1D""lCbeD bebben
werd, rechtvaardlg ..n. w""balve bIJ 'lToe~ dat de drukken oYer pohtleke aangelegenbeden,
den "oor iD bet gebeel. En ds. Van NIekerk
maar den, .. lo bier bluven wouen?
ljjkbedeD dat de kool de uu. Diet waard IL ~eaeu
'D1e~ a1leD na 8t Vita d.uuJ .... bedor·
declaratie van de b&od Irewelen ui worden met Ik _ta bier yoor 0 omdat Ik er drIngend toe Ult·
Ant..
Ik heb nog nooit een plan gebad om Dam het laatate gedeelte ... n betll8lfde boofd
Het 18 waar Matabelelaad II seer geachikt ..oor ~eD HlllliweD, maar ook "'D rheu_titli:.
benpkOllten
Ituk.
Be~ autwoord 9&0 God dat ala be~ vollt groot"ee, doch daar komt &Iweer de moeiluk
genoodigd
werd door vel"llCbeldeDe vnendeD, eD van bIer weg te gaan.
)Ieht, t4jriu1 of welkwtlnilir. a1eebte fIPija ..er.
Vr. J. Hanekam
Wat denkt gU n.n ge- in oprecbtbeid 10 dieD tempel &Ou bIddeo en heid, dat al de brnikbare groad in haDdea il....
Ad vokaat :Searle. ~ C, vel"llCbeen voor' ar· omdat Ik verzocbt werd door bet d .. tnktebe
tennIl ell dyapepua, leYer en bler·kw&l ..n, de
.. eerder
belijdenIl
doen nn &lIe ziJne overtrediagen
stour vlln P"""ka. en den Kranafontem
tak van dwongen onderWUI ?
de groote Loadell8Che maatlcbapplJe'l.
Er i. i:waleD der vroDwen, bnld Oltalatr, eD', ens.
Antw. Bet .. voor ons oDdoeltreffend.
dau .. I BU het hooren en de zonden "erge·
S" Henry Juta, ~C
(met adv BeoJamID)
den Afnkaander Bond die mu al. kandIdaat voor
_
blok graDd, li E.ex Vale," be ... ttfonde 35 Verk~i
d~r alle bandelanm, eD door dr. WtIYoor den elscber
Vr. J Greeff
Als u gei:ozen wordt al u veO. Belde ua.prakeD
werden &eer goed ge· plaataen, elk IOOwat 3.000 morgeD. WaarInk
de wetllevende
vergadenng genomineerd beeft
I.. ml medICIJn oompaD1.•3 LanIlestraat. Kaap
Nadat de pleidOOien geleyerd waren zei de om vanáaag bier te wezen.
doen zooala gU belooft?
wn ; daarna giDgen twee broeden WMr ..oor onH geecbiedenll leert dat ZUld.Afrlka wel door .tad, die p"at ..ru. zea bottel. 'oor 17 ahllhDg.
Antw Ja
met gebed.
HartelUk w..ren all. gebedeu yoor deD AfnkaaDder
boofdrecbter
ctat bet bof t!)d &ou Demon om te
Xn mune beeren' Gebeell GOldonla, en bIJ'
IIloer h UItgebreid
en Diet HDdeo of eeD bott.,1 voor 3a 3d. Pal op yoor
beshasen
Vr D dn TOit Zul, IIU de progressieven
ID
den Dood eD de emClekmgec "oorregen.
kans geheel Kenbardt beeft mil dringend ver
door een Rhodee of Oltllftered ~tachappu
Damaabel. eD InplaataateUlllgeD -ADV.
Maandag deD 2&ten hebbeo de. Marchand en
Daarna verJaagde bet bof tot pteren
.ocbt om mu zelven verkleabaar te stellen, en elke geval tegenstaan?
1adl"n de TraD ..... lecbe voortrekken
Makb. I.
Antw Zoo leta baDgt af van de kiezers, wat eerw. Scbroder belangruke
zakeo met betrek·
nu komt PrIeSkA en die vraagt mq ook. bet IS
eo HMhonaiand
&la MD land "oor geDerale
"ll bebben Willen
kIng tot bet Kai:amu ICbema beaproi:en, welke
WOENSDAG.
8 FEBRt:ARI.
duo DIet Uit el~en beweglDg d:tt Ik al. kandidant
boerde'1i geaehik& achtt.en. _deD
loU.."lnD dat
Vr P van Niekerk
Ala gII bU de benoe
&eer bevredigeDd beband ..1d werden.
voor u .ta, maar omdat de roepotemmen ~Ie tot
bury.)
land lngeaomeD eD be ..olk' hebbeo, jareu 'oor
mlllgs.nrgadermg
ultYlllt, zoh gU dan nog kanMaandapvo.d
waren belde eerw. Schroder
AnRAUAMS'. ABRADAYS
mu komen zoo drmgend ZUnl En mnn antwoord
maa*tehapPII
dldaat blllveD?
op re .. Dur KakamaB en da Marchand
naar er een Cecil Joho of Chartered
Deze .. a.. een actie voor beMitel VI.Dbu .. elUko op al die verzoeken wat! en I. nn nog "Ik streef
beIItnDd.
Krulw&llerakrul
Antw Neen
Kaapatad,onl
met de gedacbte acbkrlateDde
recbten (If aDder. ecbtecbeldlOg
niet naar eene eereJtlaat. UI de wetgeYlOg, maar
Men g..heft het het laad der toekom.t te
6 F.bruan 1899
Vr. 8. Groyé • Wat bebbeu de waterwerkeD
II Ik beb l(e~ld
eD de Beere God zal bet waa·
-\dvolt .. t Bucbanan ..er.cbeeD voor eISCberes
al. Ik geroepen word door de meerderheld der
noemen.
Ja, wel allee heeft eeD toekomat;
Aan tkro JUdak""r
van Pneska I:ekoat ?
dom gev~n.
Een bevel voor berstel oan bu weluksrecbten
stemmen milner laDdl1enooten, dan zal Ik ge
de goddeloozeD wachteD ooi: hOD toekolD.t.
Mnnbeer,-Door
mIJ MD plaaUJe ID nw ge.
De beer Van Niekerk gaf eeD ve.. lag Yan de
!Ilo" lete. Ik kan DIet nalaten eeDlge opmer
"erd t.oegestaan
boorzamen,
evenals Ik der rOqpln~ <Ier N I'd
M.I. nl de toekomst
van B.hod_h
dit ten eerd blad af te .taaD, ..olt IU IDU zeer ver
Uitgaven aan ae water .. erken yerbonden.
km!len te maken met betrekkIDg tot onae poh
R"IIII " MEALI':) S EXECl rEL R
Ger urk geboorzaam W&llnaai Ju .\ J[,,: werken
gevolge
hebben
da~
het
getal
bpitalisteD
bin
phcbteD.
Vr W . .Mara..
Er beetaat een laodbouw
tI"ke ~eq~"ell(\: gebondeD op Zaterdagmorg6D
De exceptie op de deciantIe
van den klager
te Kakamas
Vnendeol Daar wordt veel gezegd
zal. AJaook, wordt dat
De bltte was ,eJurende
de laatste veertleo
nood COmmllll!le Zal u bet ondersteuoen ?
den 2hten Janoarl, toen eerw Scbroder en de neDkort yennladereD
.. erd bepleit
en gesproken
omdat Ik mu kandl bol h"b ge
I.nd aan de Kolonie geaDIMIXeerd, dan nl de daien albl"r buna ondrapll}k .n men gnoelde
Ant.
Ja.
bet'r D. J .... n Nu,kerk de kiezen to8llpraken
Advo"ut
Innes. QC, veracbeen
voor den .teld, en de aanmerkIng
wordt gll..w.akt .. ):;ell
kolontale boer 100 boog bel .. t word.n, dat er bet te IDHr daar het III""W .. Jaar m"t beerl"i:
En b{ermede nam het vragen een elDde. In. de I_kamer.
vooraf - Ik beb opge
klager
evangeho,henaar
of aendehng beboort met 10
eeD koel wtod"r 11 bepnD81l
De WegeD ZIJDbijna
te Kenbardt
op eeD!IOOrt "an componDd .. elael (vol,eD'
SIT Henry Juta en advokut
H. JODel yoor bet pru:lement te 'lin
Maar beboor~ bIJ dan WaarDa de ed ..le beer Tberon, L. W V • de ... r· merkt dat de Aff'kaanden
Rbo
onrudbec.
daar de boeren tbanl alleD bezil{ zUn
gadenn~ toesprak betrekkeluk de ..lek tIe voor de bunne yergadermg zeer oproerig .. areD, en de vortgen achtijveD) ~&IwordeD IDgevoerd.
verweerder
langs de watervoor
d16 Uit Grootrivier gehaald
deal .. Daltonale ecbnid, mll&tachlppueD ingeelo·
bOD graa.o naar MaIm_bury te vervoereo I<A>Prl8IIka kl-tdeehng.
De beer Tb ..ron w_ er verlJadenng te KeDbardt verheten
In eeD wan
De uxceplle
.. erd t.oege.taan, de kOl5ten Uit ....ordt' W "lik bOtlcbouw dergeliJke aanmerkw·
oht bet dorp nn a8er woehg er altll.t.
'
dat esne vergaderin~ alB deze IOms de r orde roepende.
u Eerw. 8cbroder onze kl.Ddl· ten, bedraagt zoowat £25.000,000.
den boedel te .. orden bewJd
gen p&ll~en met, en daarom zal Ik er Olet veel ~~
Beer editeur, bet h niet lDijn politiek dat
De IDwonen ..an Moorrt!etlborg eD de boereD
k.r.ndl(fC{en beloften
laat aflejlg"tn die DOOit dut."
Nu Ik beb tocb 'Iodacbt dat wu een zeer
Daarna verdaagde bet bof
over zeggen, dit .Iecbts Ik ben een Afnkaander.
ID't
algemeeD &J"O &lIen met verlaogen Uit
worden.
Wil moeten DIet besadigde vergadenDg zooden bebben en tooDPn land om eeD of aDd.r redeD te belwadderen
en hehoort
tot de AfrIkaander partIJ, en w&ar kunnen oltgevoerd
naar de .erlenglng
yan deo .poorwee. 8D er ..
Uit bet oog verhezen dat op pohtlek ,ebled
aan de wereJd dat" U meer yerlicbt lOnden loUD, Immen, acbruver beeft zelf gemeeDd ID "Old
de
Heer
mq
roept
om
te
werken
tot
..
el
varen
SPORT.
Loben'l OODDtry" een bn.
t.e sien voor onze venchll
..an opinie olDtrent de iewenlCht..
groote k .. estles ,un, en In die groote k .. eltlea
maar tot mnn spUt moest Ik booren dat er on
van mIJn land eD mun volk, daar "II Ik geboor
arm doch vlIJttp en werk&aalll Jonre Afn
ncbtlOr
hg"eD de kleinere opgetlloten.
der bet yragen VIUl de kandidaten
er gellUls, en
&amen, en.....ben bereid om alles In mIJn vermo·
CRICKET.
Docb ecbruyer 11 "oor goe« van deze
Wil hebbeD laatete week een Ro"datak bl.r
De beer Tberon
wees er op boe dat men gebrom, en gekrenn WfUl, zooale wanneer men kaanden
"en
te
dootl
tot
Yoorult:j'ang
en
bevordenng
van
II!':T ~"(,ELsCHg
fEHf
meenlni genezen.
ID d. buurt gIMtJcbt. De weled heer Locbner
als deze op Jacbt 18, en ID den avond slaapt en 't gekreun
land en volk. zoolang men maar niet van mu ooit saml diDgen op eeDe vergadering
Bl If~SGKWOOS
CRll K~l
IDdlen dl~ mIJn IObruveD in ow reëerd blad L W.R, i:wam oVer om ODB bebalpuam"';
van .pr1D!(bokken
aan
boort.
Ik bad er
elscbt meer dan In 'lIUn vermogen 1.8 Ik zal nn aanroert, die met ter zake EUD,en gebeel bOl
J ORAN~IISBUBG,7 r ebr -(Per
telel,'1"aaL)-Hct
teD de orde, zooals bier van daag gedaan III. recbt IPJJt van ter Wille van de perPclDen op de eeD plaata erlangen ui, heer editeur, dan AI Ik "IJD. Daar d, mlli'tderbeld der "neDd"n oDh.
gereed wezen eenlg. vragen die mu gedaan mo
J~h.no""bnrgoch.
'pAn bcw>n oa h'n,," op OIell'"
mogeluk nog bet eeD eD aud"r over de "olgeDde
kend waren met de C01l8t1tnue van deD BoDd
docb bn neemt betde verga Jenng niet kwalIJk d.t
platform en andere
vnenden,
zolke dmgen
""~ .pd tegen cle J<:ngelacben 'an lorcl Ih,wlte
gen .. orden te beantwoorden
(1) omtrent
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bet span vall lord Hawke woo met een ln·
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"ia'
1l1n,",~ en :lu:i runll
Antw Ik ben voor een perml8l!Ieye .. et
laat kIndje vaD slecbts ééne maaud oud. Spreker 111 IIOD Jonge manDen eerw. Scbrod ..r te bOOI knapll4' diensten gedarenden de kntlek. ~lt18
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die DO" Jong en ODenaren "Un over pohlleke
"1I,e W'aarop kapltelD Lawley. deputyadmmll
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c Pll1kln b Beve.
Ant .. Ik ben voor spooTl,e~ verlenlrng naar be ..ft spreker recbt gemaakt, en dIe .taat van later DOOitweder zulke vragen lullen vragen,
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ri.ltrell 1 Dlcllen!tOD b ::O;IDcla1r
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punt, het overlatende aan 't gouvernement
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Trou niet nit
bebouwdeD geruïoeerd
znn, zeo. toen de beer J SIIlUI. ala "ooranter e. de
Op "enebel'
aaagetoond wat de nltvoer van wol ..... 10 1893 d .. ~ijda he~ ~
8 de beate route te kielen,
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\1 II lo"''' h !"Hnclalr
(3) beer A. P Smut. all eeeretaria "UIfiOHD wer.
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36 <lat het over
Lord lIawl<e. n el Uit
Bfltsto .. n door de d18tnkten
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De bCllBr J 8mDte .telde voor eD de bNr
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W. PETER KNIPE.
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1 ~ocro:l. b Mull'.:an
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ona gaat bet deel roed deeia Loohner jlIDg de vergadenng OlteeD. yellre"oesd
Boe IS bet dan dat In de OO!telllke ge
J8
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Ben ik, eD•.
bcteekenlA dan Ik ben. en wurom znn wu aoo boek !;Apport waar O1t bU itaDtooLde bet O'er· regeod.
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de toekomst van ona yolk ZClOgeluk .taa~ met dat :le beer V&O Niekerk nog DIet recbt op deld. W IJ bewereD alet da~ de acbold te lOeken
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.neller beter worden dan ol,der d .. oDde bebanWacht u Boegoberg ... bema zal kOAten viZ £192,000 en geD,erg ludende aan melaatecbb81d, te vervoeren
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6. Johannes

1 Slijpsteen
1 Lot f'1()eg Se!J:lrc'n
2 Bamboes Ladders

JlaIlIlcsbur.r.

A.\'''T.\I,

~lEETI\

1 Lot Deell'n

,,

wat

VERDEH :-Het gewoon assortiment Hlli,;raad, bestaande uit,
Stoelen,
'l'afel-,
Keukengereedschap, enz., enz.

Vergeet den dag niet, Vrijdag, 24
Feb., 1899.

p, J. P. 'ARAIS, Arslager.

,i
,
,

LIC1':~::';I~(;

hy

tot cpn Eersteklas
behoort zal worden verkocht, te veel orn ill hot bijzonder
te omschrijven.
En alles
Boerderij

Of

,I,."

In.
gin'n
that
the
«f the Li"t:n,;ng
i n t lu- Cuu rt Room,
nesdav. ti", Ist d'IY
p'I'loek ill t h» fore[Jf l'(,"sid('l'iug
the

noon. f,,,· ti .., )'uq
Hudertlll'ntioned
al'
(''''FII,lIAI,,,

I. Ailx-rt us van N
Lu,:,,", Hotel Lice
6, '\(aill-stl'CeL
~ . .\',<:olas .T. St;
Soar, Hotel, Bar a

night pl'iv;lcg"", E
Hr"F,I\'

\1.'.

1. StI'plwnus
Canteen No. :',
2. Supbanu
s
C"nte('u ~" 15,
J . .Iuh n Hrink.
Hi.,beek·,treet,
4, Johunncs
P
Xo, ~, Hill-street.
[" Johannes
Pa
Chu rc h-st reet.
6, Jnhanne«
.\"1, I, Hainier·
ï J"mes D(

TR,·\\81'f

:".l' t .. GC'lrgl' Hellry
I Canteen.
wir l: rnjd.\'0, lUI, l/Cll'di\:IJ.
,III. LI' I.~' f:',
ina n Lombaurd,
Jr.,

Opinie

t,
I

I'
i'

I

j

.

I
,

~,,
,~

I !,

PAARL_

nemen om een Belastingsbetalers Associatie te vor-

Wagenmaker

Boedel
en Smid,

van

JL"

FREDERICK BUBTItIAN,

Op WOENSDAG, 15 FEBRUARI,
Beginnende met het Vastgoed aan de. Marktstraat
precies.

m8ll-

Junior,

1899,

ten 10 ure 's mOrgeDI

------------------Erf gelegen aan de M:lrkt-Stra.at,.

~

L VASTGOED :-Zeker

TE

KOOP ..

?

EN :Melk Koe, 8 dagen in melk. ~~en

E

bijna voltooid, I Tentkar, 2 Afslaan Kapkarren.
Patente
Assen 1 lot IJer 1 lot WafTenmakors Hout, 1 lot 8ml(!a Kolen,
1 lot
nakke~, 18 Kar ~n Wagen Wielen, 1 groote hoeYeelheid Vellin~, Speken en Naven, I lot IJzerwerk,
20.Kar
en
Wagen Veeren, Deelen, Planken, 1 lot Kar bekleedsel, 1 Open
Kar, 1 Ka.r, 1 H ..nd Kar, Tuigen, IJzeren,Pl~ten, 1 Voer MachIne,
1 groote hoeveelheid Wagenmakers
en SLDuiBgereed80ha.p, eene
verscheidenheid Huisraad, 1 extra goede Buggy Paard, ens., enz.

'D. B. MALAN.
Diamant, Zuid Acht3r Paarl.

Kar

Te Huur gevraa4d
aan de Paarl.
6
EENtraalWoonbuis.
gelegen.

wurop

een FraaiWoonhuis
onder Dubbele Verdieping
naar den ~teuwsteu
smaak onlangs is opgericht en bijna voltooid ~aang~naam ge e~
.~n
de elijk gebouwd, makende eene der beste won~ngen 10 den omtre ID
g Onmiddelijk na bovenstaand, aan de Pakhuizen te Lady Grey Straat.

J. F. P. PEROLD,

Kamers, een-

J. 1. DE VILLIERS,

Brieven te bezorgen onder letter
v.R., c/o Mr. W. A. KRIOE.

A. P. ZOON,
Gez. Curatoren.

EYI( & Co., Afslagc=~~

:FAURB, VAN

ONDE.I{WI.JS.
PELICATIES
voor de betrekkin gen van Zt.'sde(n)
en
Acbtste(n) Assistent (e) aan de N.R.
School te Vrijheid zullen door den
Ondergetrekende ontvangen worden
,.
tot i Maart, e.k,
Solicitanten gelieven over te lel{·
gen de bij de wet vereischte bewijzen van bekwaamheid, goed zedelijk
gedrag
en lidmaatschap
eener
Christelijk-Protestantsche
Kerk, en
moeten bereid wezen om op buitenlandsche certificaten een nanvullings
'TE .
examen te doen.
Alleen personen in het bezit van
een Onderwijzers certifikaat zullen
in [aanmerking komen. Salarissen
E beer PlETEIl J. PIENAAR heeft de Ondergeteekendea
audormaal
vooralsnog £150 en £140 respeegelast
om
op
tievelijk.
Logies kan verkregen
worden voor £·10 per annum.
Werkzaamheden te aanvaarden na
de Maart vacantie.
P[BLIEK
'l'E V~RKOOPEN :U1T DE VENDU - KRAAL,
A. B. W. VAN NIEKERK,
50 Eersteklasse Paarrlen, (Ruins en Merries),
Hoofd der School.

A

PAARDEN en EZELS.

tel en Kantien, mea
Erf. ~ 'J. --~-

n.

rling.
Tap en Kan.
van afde bezigheid
icleE'rling,

en Kunt.ien,

rg.

,

Tap en Kantien,

Kr.r.1NflA:\'DEI..

1. Isidol'e Droomer,
Hotel
en Kantien,
met priv ileg icn. Elf N'o ti9. Riebeek We~t.
2, Christiaan
LOI:<1olf, Hotel en Kantien,
met pri vilegien, Hi .. beeks Ka .. teel.
Nurwt Ar rr.» .ITU:. B()TTEL STeHI!:.
J, Frans Petrus lfoffman,
Bestnurder
van de Paarl Uel'g. 'Vijn, Bra.ndewijn,
en

Spiritus Ma.atllchapVl.i beperkt, op mnnicipaleo grond, in de 8tad ~lalmewbnry, naaet
road.
het eigendom van
heer S. 8. Lombard,
IMn Lombaard.
Jr., lJarliuIT·weg,
en teg.over
de woning van
ing-roud.
deu heer Spring.
'.
r and Cautcen, Xo. 13,
J, W. H, ROSSOUW,
Hesident Magilltraat.
Il. ~r. Kauf oor
US
EbtecD,
Calltl'én,
!llalmcslmry, 1 Fcbuai-i, 1899.
s Ebteen,
Ua!'. ~u. 1,

d"

MALMESBURY.

D

OTlELSTOIIE.

.\I'I'I.I'.HIES,

----PUBLIEK[~' ~~Vl'=RKOOPING

DINSDAG,
25

Vrijheid, Z,A.R ,
19 Januari, 1899.

Departemen
Kaap de Goede

an Landbouw,
oop, 8 Maart

Ezels, 2 jaar oud, (14 handen hoog).

De Paarden zijn allen geteeld bij de heeren K ESER, 0 >sTill' rSEN . en
Du PLESSIS,in het distrikt Colesberg.
Onder dezelve !H)I'WUt>Tl zicb
verscheidene paren, meest allen gedresseerd iu tuig en and -r zadel ; ook
zijn onder hen 10 Basuto Ponies. Zij zijn in goede Cond to, en zullen
zeker present zijn op den dag der rerkoopiug, DINSDAG, 14 :MAART ..

GOUVERNEMENTSBERICHT,
Ko. 103 1899.
~

do.

den 14dell l\1AART,'

I ~~

Vergeet niet te letten op den naam van deu eigenaar.
ENDERS
te orden gemerkt
Vend» Kantoor,
P. J. PI ë;NAAR.~
"Tend~r vo I' het wegnemen
Tulbagh, ~I Feb., 1.:-:09.
van Kalksteen," e te worden geadresseerd aan d
Controleur en
Auditeur-Generaa
op of na den
laImesblll'Y Eloonteursiamu en Voogdy en 1iden Februari,
99, worden ge- Vendu- Kantoor, Malmesbury,
7 Februari, ) 8!)~1.
vraagd
voor
he
wegnemen van
Brand AssnrantIe laa.tschappU.
Kalksteen
van
f omtrent 250
ith miduight
Publieke
morgen Kroonlan te Eerste Rivier,
Verkoopinn stw reet
Kennis »enin« aan Crediteuren in de Kaapsc11e A eeling, gelegen
", ~[alihinu'
and
Canteen. No. ~;l,
en Debiteuren.
ten westen van K ~ Rivier, onder9, :Marthinus
and
worpen
aan de vol nde bepalingen:
Canteen. x., 8.
In den nccc]cl van wijlen G lIaH.\RDt'S
1. Dat de gesl
de 'l'endera.ar
]U, Marthinus
Afdeelintr ~rllllllflsIHlry.
J ICOBlS TunEI:,
van Tweebaken. Mal. den grond zal geli
~;de' Har and
maken na den
rncsbury Afdeeling
12/727,
privilel!"s, No. I;,
steen te hebben we enomen, en het
~\AR ele heer J(lll.\:-;:'\!i~AI.BEHTT'S Il. ,l.." N.
zal gereed maken
I' het
zaaien
'Y.nn:R";, A.zoon, zich meer be· Uildo "Obl U
LL E Personen, die vorderinge'u van bosehboom-z
I:!, Cill istu..n
of voor het
paald op de 'VijnbOtJrderij gaat toe·
and Callteen, ~"
hebben tegen Jen Bovenge. vCI'planten van boo en.
leggen heeft hij de Ondergetl'eken.
l:~. Frnus,A,
noemden
Boedel, wOI-den verzocht
STOOM ZAAGMOLENS,
2. Dat hij al den oodigcn arbeid
Jen gela.st om op
I-:l·f ~o, /,~I,
hunne vorderingen in te zenden bij voor het zaai- of p twerk zal ver·
H. lie",.~e
het Kantoor van opgemeldo .Maats. schaffen binnen een . maand nadat
Maandaq 27 Februari, aanst, CanteelI, wlth
lOl, Hupefield.
chappij te Malmesbury,
binnen hij kennis zal hebbe ontvangen van
aan bovengemelde plaats, publiek
K. .A. .A P ES"r .A. D •
15. Adalbel1
zes
weken
van
heden;
en
a.llen
die het Bosch wezen
art.ement dat
te vl·rkooyen de ondervolgende
daaraan verscbuldigd zijn worden znlko arbeid vereise
wordt.
Levende Ha.ve en .Boerderijgereed·
verzocht de door hen verscbuldigde
3: Dat het B,.,seb zen DeparteHotel Rntl Canteeu,
schap, enz., be~taande \lit:
, 2~. MoolTeesburg' . bedragen bin nen hetzelfde tijdperk: m'3nt het zaad en
te verplanten
hnn, Canteen, Paterte betalen.
J. Levende Have, als:
hoomen
7.al
levere
en ook een
nost~l', near t
leading to tho Sea
G. W. KOTZE,
opzichter om het w
te overzien.
10 Gedresseerde Ezels
Beacb. '
V<, Johan C
4. Dat de gesl
Stephan,
OliphaDts
eTenderaar
2 Kar Paarden
Secretaris, q.q.,
Kraal, J:x.lween
Berg River
anel the
d zal bezaaien
3 Paarden (Merries)
Exccutrice Testamentair. elk jaar even veel
Main Road
from Hopenel,l
to St.
uitgefii"celd
en
beplanten
als
bij
an steen zal
Bay.
Malmesblll'Y,
Jf. Boerderijgereedschap, al!!: Helona
ontdaan
bebben.
19, Joh::n
C
Stephan.
BRr
and
i liebruari, 1899.
2 Bok Wagens (een geheel nieuw) Canteen. with
ght privileges,
Erf Xo,
5. Dat de geslaa eTenderaar
ti, V"edenhllr)!,
1 Kap Kar op veeren
niet
minder dan 10
rgen elk jaar
£1..0 BELOONING.
1f20, Joha.ll
f'tt'phan.
Canteen,
lOpen Kar
"
van steen zal ontdoe
Soldateu
Post.
the SI''' Beach,
, 1 Zelfbinder Snijmachine (Masi'!ey) :.!l. Daniel J.
6. Dat de geillaa eTenderaar
PI,·,";~. Bar !ind CllnEN v~lllch lasterlijk en nadeëlig
) Snijmachine (Continental)
tl'{'n,
Com
Vale, ' Field.cometey
elk
jaar de licentiege en ml betalen
berIcht.,
verspreid
zijnde
(;rocnkloof
West.
5 Zeisen
yoor
de uitgestrekt
'd door bern
onder de boeren dat ik de oorzaak
Geor~e T
E Publieke 1_litdeelingvan Prijzen en Certificaten door het 'Hno •
2 Zaailand~ E~gen
_ wit22.
van steenen ontdaan lJ het einde
h n,idnigl,t .
was
van
het
dalen
der
prijzen
in
de
BESTUUR, m. verbanl} met
Taalbond Kxamina van J1.tui J~~ .
2 Duhhelvoor Ploegen, Ransomes', DarIiDi!'
voedermarkt, als hebbende, ik ste. ...-anelke maand.
zal plaats vmden te
,
J Enkel(!
"
Howards
2.1. Jame~ Sp
i. Dat de geslaa eTenderaar
delijke
koopers
produkten
aangebowith
midnight
1 Do7. HI10WlllL' Scharen
den beneden de Kaapscbe markt twee goede en vol ende Borgen
Darlin~.
1 Culti\'ator
oegen van de
24, H.,ndri le ",,.,,_",>r
prijzen,
zoo bied ik hiermede aan zal verschaffen tot
2 Sp~n voor Tuig-en
teen. about lOO
Regeering, voor de
hoorlijke voleene
beloon
ing
van
Tien
Ponden
op VRIJDA.G ayonfil, den 17d__ FEB.,
Mr, .T. A. SchiC'
2 Paar achter Tlilgen
kt.
(lO) 'sterling, aan eenig iemand die voering van bet ko
25 .• Johannes
ta. ;\foorreesl)urg,
1 Lot Zwingels en Kettings
Dat de boogste 0 eenige tender
I PRECIl~8 OM 8 UUll TE BEGINNEN.
Bar'and Canteen,
0.31, MooITeeeburg. ~ezelve kan bewijzen, waardoor ik
1
Zakken
niet
noodzakelijk,
zal
worden
26. Daniel J.
Ba.r and Can~n,
10 staat
gesteld zal worden de
KOlte toespraken zullen gehouden, en eenige recitaties &n liederen VoorEn
verder zal worden aange. Groot'dei Out'pan.
aangenomen.
kwadstokers
nit
te
vinden.
g~ragen
wordet:.. Alle bela~telle~?en
worden vriendelijk uitgenooJ' d,
boden.
CHARLES CURREY,
bIJ name de geslaagde kanduiaten bl] de Examina en Leden va
JASPER GOUS Sr.
iscb used at present
J. A, WALT ERS,
n en
Onder Secretaris voor Landbouw. Stellenbossehen Tak. Toegang Vrij.
•
:Malmesbury .
. 106, Hopefield,
and at no other
7 Februari, 1899.
W, lomm, jr. & Co" Afblag~~.
P. J. G. DE VOS, Voorz. van 't Hoofdbestuur.
Vendu Kantr'0r, ~[;t!me~hurï,
f.T.IfL
LlcL",-r•.
l3 Februari, 1tl~I'J.
•
Hnd Canteen,
ENE Onderwijzeres voor de
Riebeek Wellt,
_----_._- - --_._
"t<'1 and Cao·
Gouvernementa
School te
~.IIee,ItS KIL,reel.
Scbelmkloof,
dist.
Bedford.
SroliL
G:EJJM:A.A.KT
VOLG_._
JJdAA.T_JI!I7MIMQ
Salari! .£60, kost en inwoning
nO~lLn.
Manager
of
PPLICATIES
met
getuigE~E Sl'hoepslwLng Magnum
aod Spil1tus
schrif.ten Voor bovengenoem~ vrij.
!I.'."i ...',," Land, iu
Bonmn in halve mud manden
Certificaten van goed gedrag.
de
betrekking
zullen worden inge.
to the
m uit~eDde
r.onditie om nu te
Kennis ~van . Hollandsch, En.
wacht tot 22 Februari.
Salaris
JJOn~llra,
Darling.
~ten.
gelsch
en Muziek.
£60 per jaar en al de rnuziekgelden.
A. FITTIG,
Werkzaambeden
te beginnen met

T

J. W. MOORREES Jr., & Co., Afslagers,

H. C. SMITH & CO.,

J

D

Hout, Kool en Timmerhout M19azijnen

)

A

KOLONIAAL- EN AMERIKAANSGH

WAGENHOUT,

en Riebeeks Plein,

KENNISGEVING.

j,
.1

VAN:'

AAN DE

88, Breestraat

f

,ilh

m.

uittespreken In den Insolventen

" WeJteneden," Riebeeksiasteel,

.'

G

(nStbare Vaste en Losse Goederen, Rijtui gen
Wagenmaker.i .Hout, \Vagenmakers en
Smids Gereedschap, enz, enz.

over de Nieuwe Waardeerïng
in de Stad en stappen te

nwenthansgebrnikt
. ~e), lOO, Hopefield,
naast zijue algemeell~
winkel, eu op geen
andere plek 01' !.,"8zc~d Erf.
NIE\ln:

r -.
prk to .Inrues jJougla ..s
wit h pr1vilq.;t'::;, ~u.

(,I'

Eene

VERXOOPIN.
.

KET HET DOEL OK

I. SaruuelAbel,ge
al., Bott.el Store 0l' E

cations .-

OP

KLEIN

S11· t8., Tap

YU"lf:CWI~,;'

,I[

1

Paulus

6, Vredenburg.
.
ZO. Johan Carel S
datenpost, nabij Zeest
21. Daniel .I, du PI
Commercial
Dale, V
kloof We,t,
22, Opqrge
Tappp,
met ru idderna« ht I'l'i \
Darling.
'23. Jnmr-s :';pi"I".
Il! iddel'nach t
I'ri vi I....~
URJ'liui!'
:;L ll(l:drik
S('I,'.,
t ion, om t rrnt lOO tred
van
1I'_'pr.T. A. ::le
, 2.;, :Jul.lIIUllPR 1',
Erf. x.. Jl. !l1"oITces
:21;. I>ani"1 .1. ~IllU
Grootvlei
CitSl'II!ll1iDl'

,<"

,

Metropolitan Hall,

No. 1, Rainier-strna.t.
7. Ja.mes Douglas Log
met middernacht privil
straat.
8. Marthinns Smuts,
• zoon, Tap en
kantien, No... es, Piketl
-wcg.
9. Marthinus
Smuts,
. zoon, Tap CD
at.
kantien No. 8, Raioier10, Marthinue
Smu
H. zoon, Hotel
. ei middernacht
Tap. Zij tap, en kantie
privilegiën, No. 6, Hili
t.
11, Jan N. Smuts, T
en kantien, Oude
Po~t Uitspanning.
12. Christian Frede
kantien. No. 1.8, Darlin
la. !,'rans A. Schreu
Erf No. 89, Hopefield.
14. George Henry Soar
met middernacht priv
Hopefield.
15. Adalbertus J. S
tien, met midderuacht
91, Hopefield.
16. Julius Herman
Hotel en kantien,
met pr-ivilegiën, Erf , . 29, Mool·rccHbur!{.
17. Johan Carel t't~
an, Kantien, Paternoster. nabij-weg nuar eestrand.
18. Johan Carel Ste an,Olifantll-Krnal.
russehen de Berg Riv
. en de Hoofd weg
van Hopetield naar t'~
elena Baai.
19. Johan Carel toi
han, Tap en Kantien. mat middernach
rivilegien
Erf :\0.

voort l

'

WOllDD

Kam1)r~Beperkt.

I

PUBLIEKE

.\.

IN DB

1. StephanU8 Sebastiaan
Kantien No. b Darling Weg.
2. StAlphanU8 Sebaetiaan
Kantien No. 15 Darling W
3. John Brink, Tap en
Riebeek Straat.
~. Johannee PIluIas E
No. 9, Hill Strnat.
5. Johannes Psulus E
Kerkstraat.

E Ondergeteekende beboorlijk
uit de hane} verkocht hebbende,
gelast,
door verschillende
heeft den Ondergeteekende gela.st personen, zal publiek vcrkoepen
om per publieke veiling te verOP
koepon op gemolden datum :10 Eersteklas Paarden ell Ezels
Zaterdag, 11 Februari, 1899,
38 Aanteel Beesten
OM ~ll un V.M.,
12 Vette Slacht Ossen
Op bet Plein voor hot Magistraat's
.wo SC'hapen en Bok ken
Kantoor en ook in den ouden
3 Afrikaader
Hammen
(Goed
Winkel van den heer J. New.
Raa)
mark:
3 Mof do
do
Een groote assortiment Huisraad;
50 Vette Varkt-ns
Tapijten,
Schilderijen,
Veliessen,
30 Muciden Eersu-klus Koorn
Spiegels, Hoeden, e choencn, on
50
do
do
Haver
100
Jo Voedo!' (Haver & Garst andere Negotiegoederen.
2 Ezels, de een is een eersteklas
Gemengd)
voor-ezel, I Buggy (A.merikaansche),
1 Bokwagcn, bijkans nieuw
2 nieuwe Open Karren, 1 Phaeton,
lOpen Kal'
in eorstekhlS orde, 1 IJzeren DamI Water Kar
makers Kar (vroeger het eigendom
2 Zelf-binder
Snijmachines
van
den heer N. Gillct, 1 Cooking
1 Drie Dubbel-voor Ransom Ploeg
Stove (in goede orde), 1 lot Deuren
3 Twee Dubhel·yoor Ploegen
2 Enkele
Howard
Braakland en Ramen, ~ Ploegen, 1 lot Ploeg.
scharen,
1 Reaper (.kJllDstone), 2
Ploegen'
Martini
Rifles, 10 blikken Verf, I
1 Howard Egg't'
lot: ";pijkers, 1 Houten Kast, 1 paar
1 HOIl! Fgge vo«r .~ laurden
Achtertuigen.
Ook eenige andere
1 Braak lands E!.!'!!o
goederen die op dien Jag zullen
1 Span Tuigen,' l:omplp('~
aangebracht worden.
2 Paar Achtt:'r TUIgen
Ook twee paar Fersto Klas Kar
2 Span Plul'gtlligl'n
van den
1 Lot Z\\·ingel,.; niet Kettings, Paarden (het eigendom
Heer J. G. Fahriciua) 1 do do Rij
compleet
Paard (VOOI'
Heer of Darno) die
1 Span Juk ken en Rielllen
de
eerste
prijs
genomell heeft op
1 Lot Dennehout
Planken
GO Cathart Show j Zarlel en Toom .
1 Lot Gebreide Beest \' ellen
1 Wijngaard Ploeg
hEt
1 Cultivator
1 Trek Zaag
1 Strooimes
F. A. C. GUTHRIE, Afslager.
Graven, Pikken, cnz , enz.
Caledon,
3 Rollen Doorn Draad
1 Februari,
1S0~j.
1 Schroef
1 Blaasbalg
1 Krui\\'agcn
Dlvlslon of'

L','

Vr/;j"O'D"
Avond,áp'·.
'J UI b

V.llf OVERDue
van Niekerk
Douglas LopD, Hotel Licentie
giên, 6 Main Straat.
2. Nicholas J. Stigling aan
Soar, Hotel, Tap, en Kaa~en,
nach' privilegiën, Erf No. lOl

DORPI

,/··1

BELASTING - BEllERS':'
ZAL GBBOtJDBN

-~-~'-7------

~I~'

De Paarlsehe EXeéuteu~
.

1. Alierto8

TEN

'~',A~,

VAN

Losse Goederen,
Vee, enz., enz., merkiG~Et;I:::~:'

Vrijdag, 24 Februari, 1899,
D9 beer Mathij~ J. Maree zijn Plaats

VAN

KE~~~~rl~~h~~=~~-:n:::
Licentie Hof zal gebouden .worden i. cle
Hofsaal. Malmesbury. Of Wonsdag, 1
Haart 1899, om 10 ure 8 BIOrpDI, met
doel om de Tolgende applicatie.
in ....

VAN

Op de Plaats

Een PQ~llete~

IFDBBLnrG IILIBSBIJIY,

~.'

,~-!!
..~. ,~'1,2···:1~899!!..:_"__

Jlft:O~8 .LAimI~.,.~,9~:

;,~GD,

Verkooping van 72 Bouw Peroeelen
DE enz.,
te Durbanville is
tot

MAANDAG, 20 Februari,

aa.D..6t.

Zuid Afrikaansche Taalbond(

E

D

ue

Stellenbosch, in de VictorIa CollegeZw,

;at

1

~:l.

Aardappel Moeren.

E

~~1:1
1

i

;

f

ASSISTENTE, PUBLIEKE SCBooL
DARLING.

GEVRAAGD

E

KLEEDERENI

A

PRUZEK LAAG!
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