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.vlweder een Goudmijn van de UitgebreideVAN Verk~oping
Beste soort te Slot van de Paarl. Kostbare Levende;~'Rave

EN

Losse Goederen,.
TE

HALFMAl~SHOF,
24 RIVIEREN,

Omtrent 12 Mijlen van Piquetberg Weg Statie,
OP

De Voomaamste Musici YID
,Beroept

ZOOWEL ALS A.MAnUF8

Betelen s~ri IU du IUZIEK-BlID Bt.
VAli DEN

IIFER n. MULLEr,
. (Groot en Klein Handel),

en 47 STlU' J srurr, Ka&pstu,
vo, ." 08 Bl..,n;

Pianes, Harmon;,mJ, .1Jr.erikaanache
Orgels, StrlJl· en Blr.A8Instrumenten

Ook voor Snaren en alle seerten )luziet •
TI. M ITLLE R bencodigheden, B.epara.t1es,Stemmen, enl

1'f,1Ini:. ~nl. Bcae~. mRUI1l1lJUII.il hibQlu4, 1apIa••
r. ""'."" .'..'., . ea iamb iJ ~ .....~.'LlI~, '~I~lIaL •
Post Bus 133 PrijS811tla. K"kor",ls op oanroOI

DEEL 1\0. 7] -6,7121

D
E. ():;dt';gt'teekende zich voor een en tijd VI~ zijne Boerderij wen-

• " t nul' te onttrekken; heeft besloten pubhek te doen verkoopen

Op Dinsdag, den 21sten dezer,
OlD. 10 ure precieIJ.

1. De Huur der Plaats" Slot van de Paarl," voor a, 4, of ;) Jaren.
~I~. i);aat., is '!elcg'en omtrent een luur van het midden der Paarl en is
,. 11:'1' bt":" I'luatsen in den omtrek en geschikt voor alle doeleinden.
r.:: ,:' Brdakiand voor .+2 mudden Koorn, Stopland 2de dragt voor 130
:TI :(! :t'[1 11,(\ .-r, hebbende volop loopend water in het buiten veld en dam-
p.~':1. H,'plant met \rijngaard en alle soorten Vruchtboomen. De Ge-
h" ;weD 1H:'sLvtn uit ~root Welingerichte "Woonhuis, Stallen, Wagenhuis,
B"d 1,'Ddell Vertrekken en Kafhokken. Bij de Huur der Plaats za)
,,<tV' Il worden Kafhok in zolder met Kaf. De Plaats is te voren ten
P,'r, :"n tijd tL' bezien en de Huur zal niet te voren uit de band worden
v-r k.« ht.

II. Vee :--1, Span uitgezochte Ezels waaronder een span van over
r:,' 1 t handen hoog; 2 Paar goed gedresseerde Kar Paarden, 16 handen
L,'.!; 1- Voorpaarden voor Ezels, 1 uitmuntende Rij Paard; 300 Aan-
te,: <chapeu en Bokkenv ó Koeien en Kalvers,2 Ossen Vet, Een lot
Vark-ris.

Ijl. BoerderijQereedschap.:-'+ Paarden Wagens waarvan 3
L:;~,lf;' r.r-uw, 1 Schoteche Kar, I Wat€r Kar, 2 Afslaan Kap Karren,
:~dr»: mnr PIoe:;e!!, Ransome. 2 Dubbolvoor do., do., 4 Enkelvoor do.,
ri" .~ l lo ward's Eg~en, 1 Braak lands Egge, 2 Zelfbinders, 2 Reapers, 2
Yn.": :" jlal'11lIlt'5, :2 Land Kribben, 2 Sleepsteenen. 15 Zeizen, 1 lot voor
en .~ -hter <tokken, 1 lot Hout, 1 Blaasbalg,2 Aanbeelden, 1 lot Machine
Goedt'rt'l\ 1 \ ton'! Kooien, ~;)O Ibs. Machine Touw, Graven, Pikken,
\'or~,'n', Rljlen, Zagen, een groot lot mest.

I v Vaatwerk :-:3 Stuk Vaten, ti Kuipen, 1 'I'rap en Onder Balie,
Leeeers. 'l'r echters, Hogsheads, Balies, Emmers, 1 Bran dcwijns Ketel
mét tnebehooren, ::!OLegg'er~ Wijn, 2 do. Brandewijn.

V. Losse Goederen :- ~Span Ploeg Tuigen. 3 do. Pronk Tuigen
~ do. "\L'iltlTTIlgen, ï Zet Kettings, 1 Naaibank. 2 Zadels en Toornen,
I"kl Zakkl'D, 18 ton Guano, 1 lot Bakstelnon. 2 Wagen Zijlen, :3 Land
Kribb ..n. I L;root{lSchaal.

n, Graan :-.jO murldr-n Koorn, 200 do, Voeder, Garst, Kaf,
~t!'OJ. ~l' Vrachten Kaffer 'Ya.tennsJoenen.

\-I[ Hot gewone assortiment Huisraad als Klavier, Harmonium,
~t::1kholltcn ;OD andere Stoelen, MahoniehouteI~ en andere Kasten, Katels,
L..dikanun, Bedden, Spiegels, .Aanzet en andere Tafels, GIn::;, Porcelein,
Aardewerk, Keukengereedschep en cen menigte andere goederen te veel
om te melden.

X ('!:; 11 maauden Krediet en ververschingen
zul1en g-egeven worden.

()I' r"vetl"taanrle Vendutie zal mede worden verkocht.
:';.')1) )ludden Wit Caledons Baard Zaad Koorn, van de beste quali-

:e;t voor rekening van A. Z. Grobbelaar.

A. B De
JOllS. J. CILLIERS.

Vil/iers & OO.J Afslagers.
raarl,2 Februari, 1.::iYJ.

PUBLIEKE VERKOOPING VAN
'72

Kostbare Bouw Perceelen
Be-Morgen Wieveld en

bouwbaar Grond,
TE

x» "u. :.:-ba,:.1 "V':I. I. I.e ·

Dj·: llt'l'!' FLORI:-i P. ROWA~, gehoorgevende aan de ,vele en nog
111' t hrvn'digde aanvragen naar Bouw Perceelen m het voor-

"I:;';ildlj';' cn III populariteit toenemende Dorp, DurbanYllle, heeft. last
I.;l'l.;' ,,'tl .!.tt ('('n gedeelte van zijne plaats Johannesfontem, Grenzende
aan dien Populaire» Gezondheids Oord, onderverdeeld. zal wo~en
,:1 Bouw Perceelen en heeft de onderge~ekenden begunstigd met m-
,:, ,~~Il'" «m \'UOI' l'ublieke Competitie aan te bieden,

Op MAANDAG den 20sten Feb., 1899,
te ] 1 u re '8 voormiddag,

Kostbare Bouw Perceelen,
alsook een stuk van het overige gedeelte van de Plaats
Joha.nnes1ontein, g-rcnzen(lc aan I?iemensdal en Phisantkraal, groot
1 f f :n'ir~l'D, bevattende uitstekend weiveld en bebouwbaar grond.

j)r nabijlieid van het Dorp Durbanville en d~' gezonde Luch,t en
n ':,:,'\"::: ~i;11 zoo g-ol'd bekend dat het overbodig zal wezen UIt te
~.v i"\ '; cic:' li'C hekt.urllJkherlcn van (lil) vel~hlijfplants .. Er is e~ne gr?o~e
\\'.1'" voorraad bij de .Ioh.rnnesfontcin womnv, en de eIgenaar is gOWilltg
'''''111'':1 .1,111 :\' !:!';1l1U nnt koopers. zoodat water gevoerd kan worden van
u::', 1;·<.llJl'l\l1 GU\I~ 1:litiJd van pijpen naar lenig oen der percee~n.

YerkoQping te beginnen om ii uur 's moigens,
! Nl .. \"')orl[\'nO!lJCll koopers uit Kaapstad c,n andere plaatson vpl?oende
~ , i , . :.'11 lt'?bben om met den 8.15 v.m. trem van Kaapstad te reizen.

Ververschingen zullen verschaft worden.
Vu.:)r vertl-ro bljzoml':lrIH.'fit."ozie Lit..ograph.ische Plannen, welke v~r-

(r"~n l;a !)1j de heeren :::ltl.ll~;Rn.";~:R,u: ~UI'CU, 'YAHL en ,fLLLER,
l\o·;uc\b~rtdd.er.1al's en lloekhondenl, Gronden. Boedels, Trust en
Ailerneene ..lgcntcu, Bereau-:itraat, Ka.a~tad, of Van der Spuy,
hunelmlln ik Co" Aiilaitrl,1t1almQ8buJ1.

-VAN-

+:aVBIW1."VEN" ! .GROOTE I

. -TEN DORPE- : PublIeke VerkoopIng

mnDs.,
~ITKA.ER.

11 "FEBRUA.RI, 1899.

WOENSDAG EN DONDERDAG, 1 EN 2 MAART, 1899,
De Verkooping begint 9 uur vlm! precies.

BELANGRIJKE VENDUTIE

BIJ JAGERSFONT ..EIN
, . STATION. •

".

DE Ondergeteekende daartoe behoorlijk gemachtigd, zal per publiek
veiling te koop aanbeiden

OpWoensdag, 15den Februari, 1899,
Beginnende precies ten 10 ure '8 voormiddags,

TE TRO::M:FS:SU:&G,

61 Water Erven en 147 Drooge Erven
Daar er thans eene gemeente der Ned. Ger. Kerk te Trompsburg

gesticht is, kan de vooruitgang en de bloei van het dorp als verzekerd
worden beschouwd. Door deszelfs ligging bij den Spoorweg en de uit
nemende vruchtbaarheid van d~nd, kan het niet anders of de waarde
van eigendommen aldaar zal zeer _~nemen.

Laat dus deze kans niet voorbijgaan.
De termen zijn buitengewoon gemakkelijk.DE ondcrgeteeksnde, begunstigd met instructies van de Executeuren

Testamentair in den Boedel van wijlen do Wel. Ed. heer W. F.
E. bllllELlI.L>i, zal publiek verkoopen " Zonder Reserve."

Levende Have. De Afslager IS Carel Rabie.
Kantoor C. W. H. VAN DER POST,

Fauresmith, 20 Januari, l899.1 Span Eerste klas Zwarte Ezels, i 1 paar Kar Paarden
:3 tot G jaar oud I 1 Hengst Paard, oprechtgeteeld

1 Span Blauw Vaal Ezels,·j. tot i: 1Jong Paard, 2 jaren oud, Sur-
jaar oud i plus

'1 Span Licht Bruin Ezels, 3 tot li 1 Jong Paard, 18 maanden oud,
jaar oud , 2 Oprechte Melk Koeien

1 paar Kar Ezels, 15 hand hoog .::> " Vaarzen
4 Merries met Veulens 1 Afrikaander Bul

20 Donkies I 1 Mof Bul
1 Span Trek Ossen (rood) i 100 Aanteel Bokken

40 Aanteel Beesten . ' 100 Kapater Bokken
20 Vette Varkens

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

DE ondergeteekende. in zijne hoedanigheid ale Executeur' Datief in bovenge-
melden Boedel, zal doen verkoepen bij

PU'BL:J:EK.E V S:J:L:J:NG

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

Voor het Kantoor der Nationale Bank, te HarrisDllth, e.v.s .
De navolgende PLAAT8N, gelegen in het distrikt Vrede, Orenjevrijsteat, nabij dan
uonprong der Boven Kliprivier, ongeveer 30 mijlen van Newcastle, ongeveer 40
mijlen van Harri8mith, en ongeveer 30 mijlen van Vrede, beschut door de Drakens-
bergen, waardoor het Weiveld groote waarde heeft ;

Lot 0 339, Houthoek . 5,831 Morgen,
Lot B 340, N1euwjaarshoek, 6,002 "
Lot A 341, Zeekoevle1, 6,297"
Lot D 042, D7'1ehoek, 6,153"
Lot E 343, Elandshoek, 6,167"

Deze prachtige Plaatsen, het geheeie jaar door voor het vee, alsmede voor
vruchtenteelt en voor bijna. alle landbouwkundige doeleinden geschikt zijnde, zijn
van buitengewoon groote waarde voor vooruitstrevende boeren, en de zeldzame gelegen-
heid doet zich thans voor een deel van het allerbeste land in den Vrijstaat te krijgen.
Eene kans die wellicht in vele jaren niet weder voorkomt I

De plaats Zeekoevlei is voor sportliefhebbers van het grootste 'belang, daar
behaln dat zij een eerste-kles zaaiplaats is, de vallei zeer rijk ill aan wil~evogelte
en dus ~e gelegenheid voor jagen aanbiedt.

BARHAM M. NOEL,
Secreta.ris derBloemfonteinsche Executeurskamer

en Waarborg Maatschappij (Beperkt).

Graan en Dranken.
35() Mudden Eerste klas Koorn
200 do do do Voeder
~.(Havel' en Gart:!t) gemengd
1::!00Mudden Haver

40 Leggers Wijn

150 Mudden Eerste klas Garst
100 do Rog
15 do Erwten, Mielies en

Boonen
5 Leggers Brandewijn

Kelder Gereedschap,
i Zes Leggers Stuk Vaten
4] do do Kuipen
G Leggers
1Wijn Pomp
1 Druiven Zift
5 Druiven Balies
1 Zes Halfaam Brandewijn

compleet

4 Half Leggers
Trap en Onder Balies
; Half Aamen en Ankers
3 Gallon Beker",
. 3 Zwavel Blaas Ba.lgen
Emmers, Vlootjes, Trechters, Man-

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

Losse Goederen,
1 Proctor Dorsch Machine met Kafmaker en Engine (compleet)

lO paarden kracht, 2 McCormick Zelfbinders, 3 Bokwagens op Veeren
(bijkans nieuw); 12 Lan~ Ploegen-~Ex, TWEE en DaLE VOREN; 2
Wijngaard Ploegen; 2 WIJngaard Cultivators; 3 Zeep Potte~; 1 Dam
Schraper : 12 Seizen; 3 Span Jukken (kompleet met riemen en
stroppen)~ :3 Groote Graan Scbalen; 3 Geweren, Martini. Henry, en
hagel, voor en achter laders (dubbel loop); I Voer Machine; 1Kap
Wagen op veeren; 1Afslaan Tent Kar; 2 Open Karren op veeren ; 1
Bakkar op veeren ; 1 Donkey Kar; ~ Vaten Ransom Ploeg Sc~n;
[) Eggen, Howard, Braakland en CultIvator! 1 Rol Blok me~ Messen, 5
Ijzer Sleep Blokken; 1 Mielie Mac~ine; 2 Nieuwe Wagen ~eilen ; 4 Span
Wagen Tuigen; 5~:::lpanPloeg TUIgen; 5 paar Achter TUIgen; 2 Zadel
met Toornen kompleet; Blaasbalg. en Aanbeeld kompleet; ~etten ge-
reedschap voor Smits en Wagen, Makers : 12? Schop en Spit G~ven;
Gaffels Mist en Stroo Vorken, PIkken, en Kielhouders, enz., enz., 100
Nieuwe Kaf Balen; 3 Kruiwagens; Zwingels en Kettings, enz., enz.;
1 Lot Ijzer Palen; 12 Rollen D~rn Draad; 1Lot Ceder Hout en Vloe~
Planken; 1Lot Deelen; 1.Lot Zink: Platen; 1Eerste kl~ B~meter,
1 Lot Zweep Stokken; 5>Bamboes Leeren ; 4 Land en Zeil Knbben; 3
Bushels en 2 Half Bushel Maten.

Ook een Groote Verscheidenheid
Kruideniers Waren.

Zoo als Koffie, Zuiker, Rijst, Tabak, Kleeding Stoff~.n, en alles wat
tot een Winkel Bezigheid behoort, te veel om te omschllJven.

Als ook '10 Aandeeien in de Koloniale Brandewijn! :Maatschappij,
Beperkt.

J. G. FRASER, V~ndu-afslager.
s rELLEN"EOSC:a::.

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

LEVENDE HAVE EN LOSSE GOEDEREN.
DAA.R de heer P. Dr.' WA.AL,D. ZOON op het punt staat zijn vaderland

voor eenige jaren t.& verlaten, en zijn plaats uit de hand verkocht
heeft, zoo heeft hij den f)Ddergeteekende gelast publiek te verkoopen op
de plaats .-

TE

Langeberg,
Nabij :DURBAN WEG STATIOB .. _

Vrljda,tt a.Maart
TE

Beginnen om 9 uur '8 morgena.

De heer H. THEGNI8BEN,beslotea
hebbende zich van de Boerderij te
onttrekken, daar hij zijne Plaats aan l ,

sijne Kinderen Maft verhuurd
heeft de heeren Vander Spuy.
lmmelman & Co. gelast, op boven.
gemelde Plaats en datum, publiek
te ver kropen de ondervolgende
EeI'8teklas Korenboerderijger8ld,
schap, Wijnboerderijgereedach&p,
Levende .Have, Granen en Wijn:

LeYeide Bue :-
3 span goedgedresseerde Ezels met

Voor-Paarden, 2 paar Kar
Paarden, 50 .Lmteel :Beesten.
15 Koeien in melk, 1Oprecht.
geteelde Bul, 700 Vette Scha-
pen (Merino) en Bokken, U
prachtige Rammen, 1 lot Var.
kens, groot en klein.

lorelboerderijgereedschtp I--

2 Bokwagens, 2 Kap Karren, 1
Sohotsche Kar, 1 open Kar
op veeren, 1 Twee-disselboom
Kar op veeren, 3 span Ploeg-
tuigen kompleet,2 span Wagen-
tuigen kompleet, 3 Trek-zwin.
gels en Kettings, 6 Dubbele-
voor PlOegen, 3 Braak Ploegen,
1 Self Binder (Massey), 1 Land
Roller, 2 Braaklands Eggen,
1 Zaailande Egge, 2 Lands
Kribben, 2 Zeil Kribben, 1 lot
Graan Zakken, 1 lot Graven.
Pikken, Vorken, Gaffels, enz ..
enz.

Keldergereed.schap:
20 Nieuwo Stukvaten (7 leg!:~) ,

Kuipen, 10 Oxhoofl 8
Half -sumen, 1 Wijn.pomp
kompleet, van de nieuwste
soort, 2 Brandewijn Ketels
kompleet, 2 Wijngaard Schof-
fels, 8 Emmers, Trechters,
Trap en Onderbalies, Vlootjes,
cnz , enz.

Gruel, lUI, elz. :-
200,000 Ibs. Hooi, 200 mudden"

Koorn, 200 mudden gemeDgde
Voeder, 1 lot Kaf. 12 leggers
Heerlijke Oude Wijn. 5legge1'll
Azijn, 40 mudden Aardappe-
len.

En wat nog verder zal worden
aangeboden.

H. THEUNISSEN.

Yu der SpIY, lmmelmu .t Co., ltJlaga.
Vendtl Kantoor, Malmesbury.

ZONDER RESERVE.

Op WOENSDAG,.15 Februa.ri, 1899,
OM 10 VUB V.M.

I. Levende Have :-2 Goede > Karpaarden, Hengsten, rood-
schimmels, :3 en 4 jaar ; 8 eerste-klas Ezels, 1 Koe in melk, Alderney Bul
(gezout), 400 Ooien (schaap), 1':'0 Hoenders en Kalkoenen,

II,' Lossegoederen :-24 Stukvaten. 1::>Kuipen, l.j Hogsheads,
6 Leggers en Pijpen met Azijn, 1 Wijnpers, de grootste in de Kolonie,
2 Wijnpompen, 4 Attemperat..ors en al het andere Keldergereedschap.

20 Leggers Wijn, 150 Zakken Aardappels, 500 Zakken Kaf, ;JU Zak
Gemengd Voeder, 8 Zakken Guano, 1 Damschraper, 300 Platen Zink,
Wagens, Karren, Tuigen, Kostbaar Huisraa<i onz., enz.

B11.UJke TerID.eD.
Voor verdere bijzonderheden doe aanzoek aan

Kostbare Huis Meubelen.
. Het geheele assortiment Huisraad, bestaande uit Voor-Eet-en Slaap

Kamer Zetten, met alle toebehooren, alles in ~erste klas order.
Een Harmonium, Glas en Aardewerk 10 soorten, ~euken Gereed-

schap en alles wat tot een welingerichte woning vereisebt wordt, te
veel ~m te omschrijven, en wat ver.de: zal .~ngeboden worden . .Alles
wordt gewaarborgd Eerste klas K waliteit te zIJn.

.....--------------------------
Ruim Crediet- Volop Kost en Drank.

Zoo een KanIS niet alle dag I .
Maak uwe Vrienden hiermede bekend!

WOENSDAG en DOHDERD!G, t en 2 IAART, 18991,
P. Jl p,MARAIS, Afslager

PAUL D. CLUVER. Afslager.

J. C. SMITH &, CO.,
Hout, Kool en Timmerhout Magazijnen

KOLONIAAL- EN AMERIKAANSGH WAOENHOUT,
STOOM ZAAGMOLENS,'

Breestraat en Riebeeks

Vendu Kantoor,
Tulbagh, -+ Februari, 1899.

Vruchten Benoodigd.
Hoogste prijzen betaald voor Perziken (enke~ Roode Taai·

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

VRUCHTENKWEEKERS die deze vruchten voor verkoop hebben,
behoorea zich te nrvoegen bij de

BeareD J. J. BILL & Co.,
Jam Vervaardirora, sir IAwey Boad. KaapIt&cL

Omtrent DOJonge Innen IlPIUdII
insluitende lencheldene ~...
Pwden.

DE Ondergeteekende zullen bij
publieke vorkooping te

lf DE KEUR," KOUD BOKKEVELD,-
Afdeeling Ceres.

versoopen op

Vrijdag, 17 Februari, 1899,
ten 10 ure in den voormiddag,

Bevenstaande Jonge Muilen en
Paarden. Zij zijn twee en drie jaar
oud en in goeds conditie.

1. BERSIW. ~81'.
Ceres,

o Februari, 1899.

Z. A. Bijbelvereeniging.

V OOR goedkoops en doelmatige Dij-
hela. Psalm en Gesang-Boeken,

vervoege men zich bij bovengemelde ver-
eeniging,· door de voorvaderen in 1818
reeds opgericht,

Depêt voor Hoilandsehe traJ.:taatjea ea
Vliegenue Blaadjes,

Voor Prijslijsten bChrijve men u11
Onderget.eekende, 'j

188, Plem_'_,
De~fmep Kamen,
"~.apI_,,,l898.

B.PIEKllR.
Secretaril
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lalmesbury ExecutenrsilIllef enVoogdijen lalme~:d !:~:=~~~dU el Publieke Verkooping LfuCOIn SChapen

Br~Dd Assura.ntie laa.tschappij. TE OP DE

..... 1I~ r _. '_IProtbrtieTeat"',
DE Ondergeteekenden behoorlijk

gelast door ADOLF SA1IUIiL
HABDENBEBG.die zich meer bepaald

K A N O'lNB ERG, bij zijn winkAI bezigheid gaat be-
palen. zullen voor zijne rekening

OP VRIJDAG, tO WRT 11,
Publiek Verkoepen de-ondervolgen-
de Levende Have. Boerde~"gereed-

Komt DUI' de TelJ~lUD8' en lie
schap, Granen enz. ens, - GOODYUR'S LINOOLN LANGE-

de uit: , WOLDE SCHAPEN.
I. Levende Have, als,

7 Gedresseerde Ezels
3 .. Paarden

13 Aanteel Beesten
ti Varkens
1 Lot Pluimvee, enz., enz.
II. Boerderijgereedschap,

1 Bokwagen, compleet
10penkar oe' Vee ren
2 Dubbele-voor Ploegen
1 Enkele" "
1 Hotom-" Jl

6 Nieuwe Zensen
12 Zikkels .
3 Twee halfaums Vaten
3 Half Ankers
l Vleesch Balie
1 Span nieuwe Tuigen
1 Paar Kar Tuigen
4 Zeiltjes
1 Lot .Ploeg Zeilties
1 Span Zwingels met Kettings
2 Zeil Kribben
-2 Zadels en Toomen
1 Howards, Egge
1 Nieuwe Venster enz. ens,

III Granen, als
100 Mudden Zaad Haver
10 " Rog
10 " Garst
10 " Erwten

beginnende teil lO ure, des voor-Van der SpllV Imme/man & Cu middags, de volgeude :
.f':~['J')(,n.

Belangrijke Yerkooping. DE Ondergeteekende, als Execu-
trice Testamentair in den

Boedel van wijlen den heer MA'M'HYS
M. BASSON,zal publiek doen ver-
koopen, te

!
DB beet JO~B8·,.,OHBD:JTIAN KOTZB. conraad Zoon ...

B E N 0 '0 DIG D ~~ 1Gl'08Ilvallai," ~ Dabi Piq~, u.it de 'baJid
Y8I'kooht ~ heeft ~ On~ met iDltruebea ~

DBN'J re A~ iD baYeD- atigd YOOJ"i tegen lW etn~ ftD lbart, SIJn seheele "~,,
D ~ 8C(~ 8aJaria beItaMde ~t Groqt en Kleme Vee, PaudeD, BseJa, Varkens, W~
£180 '. . ' KarreD. H~ ~ ens., eQL, eD ~ wat tot eene eel'8tAl~

BoIebaDk, :reb. 16 en 17. Plic\~ begiImeD ua ooete Boerderij behoort~liek te koop UIl te bieden.

J GOoDYEA.R, Bll8181,Kaa.,.t.d (April) Varantie 1899. Dag endatumfeunrdere bijlODderheden iD lat.e uitgaven.
• al eenige ftIl sijDf welbe- !I:plicatiës SU1JeD OD~ i .

~.:n.8tam Lincoln Rammen" koop :.20en~~U~t~==~ J. W. M,oorrees,jr. " 00.. Afslagers.
LIlfOOLlf KERINO Krularal klm- te rden ht all6 V"__ u.n burynen Diet geklopt werdell 9001' Wol en can n WO TenDO _ 66n Veadn AAUtoor, -,..cnes ,

VleellChbeideIl. oopien nn hunne oertifioMell en "Februari, 1$9.
.-tn.-hriften te zenden. .!e"'·--e~ --.:

EEN valsch lasterlijk en nadeelig
bericht-., verspreid zijnde

onder de boeren dat ik de oorzaak
was van het dalen der prijzen in de
voedermarkt, als hebbende ik ste-
delijke koopers produkten aangebo-
den' beneden de Kaapsche markt
prijzen, zoo bied ik hiermede aan
eene belooning van Tien Ponden
(lO) sterling, .aan eenig iemand die EXEMPLAREN v&n de Portretten van het Ministerie en de leden van de
dezelve kan bewijzen, waardoor ik ~etg_evende V zooloyaal bij het Kiniaterie stonden ID
in staat gesteld &al worden de de CI'l8l8 ln de Sessie zijn verkrijgbaar tegen 1/- met postgeld
kwad8rokers uit te vinden. in~. Dese behoort in het huis nn ieder waren Afrik8&Dder

JASPER GOUB Sr. te ZIjn ala een , . aan de flinke Tertegenwoordigers TaIl ons
Malmesbury. volk. Geen ral 1t'01'deJl Tenoaden te.uiJ' lD8Il de remlSll

erTOOI' bij de order heeft.

FRED. WBRDMULLEB, _. l'
Malm!:;y~r. School-Commiuie. Een zeer Zeldzame Kans.

28 Januari, 1899.

V OOR de op tAt riohtAtn Kost-
Inrichting voor jongens nit

het Hofmeyr Opvoedings Fonds, in
verband met de Ned. Geref. Ge-
meente Kaapsta(l.-Een Huisvader
en Huismoeder.

Voor bijzonderheden wat betreft
salaM8 als anderszins, TerT0eg8 meu ~, A. A. ~ L_
zich tot den Ondergeteekende. ~ ~ ...::::a- ~

Aanzoeken te geschieden tot 11 I

Februari aanstaande. DE Heeren RzTID' DZ VILLI" 00. besloten hebbende hunne bezig.
De werkzaamheden daaraan 'Ver- hei4 meer te oentralizeeren, h~ de O.ndergeteekenden begun.

bonden zullen (D.V.) een aaD't'aIlg atigd publiek te -verkoopen, op

:=~i~~iddellijk na de "Paa.seh- Maandag, den 13den F~bruari, 1899.
Bovengenoemden moeten Leden , om Illuur precies,

zijn der Ned. Gereform. Kerk. ,~
Salaris £120 per jaar, benevens L-Zeker Bi{ met de daaropstaande Welingerigte WOonhuis,?Ill

koet en inwoning. alle gemalrken ::roorzien, groote Welingerigte Wagenmakers-Smida-
De voorkeur zal rgeven worden Bekleeders-en Sohildera-winkels,ab ook groote Wagenhuizen, en Stan...

aan hen die geene Kinderen hebben allen onder IJ~ daken.
Deze eigendp~, vroeger behoorende aan den Heer J. P. Rmu

en alwaar er eene ~heid met de meeste succee ja.ren lang gedrefen ~
zijn .re}egen. te ~in-den- Weg, and maken front naar de Ma.instraat.

n.-Zeker pnbebouwde Erf, front makende in de Lady Grey
Straat, geolegen t'oischen de eigendommen van de Heeren KIUm &;
B.l8TBB & DB Vu.!.1:1B8,BLIGlUUT & CO.OIDERIUZBRES BEIOODIGD. Eerstgemelde eigendom al eerst in peroeelen en daarna in zijn ge-
heel opgeveild wo.,ten.

Ter gelijkertijd zal verkooht worden en Stoomketel en 14aclUne
in goede order

,oopige Kennisgeving.

DE Ondergeteeken.le, behoorlijk
daartoe gelast, door den heer

Hnoco HeST, die zijn Boerderij
gaat opgeven, zal publiek doen ver-
koepen op

Woensdag, 1 1Iaart.
TK

ANYSKOP]
:Malmesbury Afdeeling,

ooginnende ten 10 ure des
middags,

Dr: VOL(;E~DE,

Levende Have:
, 20 Gedresseerde Ezels, gC'schikt voor

hard werk
G Gedrt'sseerde Merries, geschikt

bij Ezels
1 Paar Kar .\lerries
1 " Ruin Paarden, geschikt

voor rij en kul'
20 Aanteel Beesten, waaronder !:!

groote Ossen, geschikt voor
waterkar of slaeliter.

Goede Melk Koeien, In zeer goede
conditie

400 Schapen, in zeer goede oondjtie
l80 Varkens, waaronder zijn grooUJ

en vette Burgen
Bop.rtlerijgereeuschap.
2 Extra Bokwagens
1 Vier plaats Kapker
1 Twee" "
1 Schotseire Kar
~ 'Vater Karren
6 Dubbele- Voor J 'Iue~en
:3 Enkele "
1 Braakland Egge
2 Ploegland Eggen
4 Span Wag€L Tuigen, compleet
4 " PIOL'g" "
2 Paar Kar Tlligen
3 Kruiwagens
:3 Ladders
:l Snij Machines, bijna nieuw
Zwnzels, Kot t ings, Zeisen, en

a.les vr-i-dur tot de Hoederij
behoorende.

Grunon.
501) .:\ludden Zaad Hayel'
2()()

lOO
:30

Koorn
nar:;t
Itog

Huisrund.

Afdeeling MALMESBURY.

Op DONDERDAG 23 FEBRUARI, t899

TE KOOP.

EEN Melk Koe, 8 dagen in melk.
D. B. MALAN.

Diamant, Zuid Acht:lr Paarl.

WORDT GEVRAAGD

A. J. STBYTLER,
Voors, der Com.

Kaapstad, 9 Jan., 1899.

APPLICATIES voor de betrek-
king van Goavernante op

eeue plaats één uur van het dorp
Kromstab, zullen door den onder-
geteekende worden ingewacht tot
den 20aten Februari.

Getal leerlingen 4. .
Kennis van Hollandseh, Enge1seh

en Muziek wordt vereiseht, alsmede
Getuigschriften van goed gedrag en
bekwaamheid. .
Salaris £45 per jaar met vrije koet

en inwoning. Betrekking te
worden aanvaard op i Maart 1899,

Men doe aanzeek bij den onder-
geteekenden

J. D. THERON,
Boschpunt,

Kromstad.

BENOODIGD.

TWE Bl Onderwijzeres met lIlde
klas Acte Z.A.R., of K.K. en

O.V.B.,' met bewijs van kennis in de
Hcllandsche taal, voor Buiten-
scholen.

KennÏJ van Muziek eene aanbeve-
ling.

Salaris de in\ omaten der school
(gewaarborgd op minsten £12 lOs.
per maand) .

Diensttijd-begin van April.

M. L. FICK, V.D.M.
Potchefstroom,

Februari, 1, 1899.

ASSISTEKTE, PUBLIEKE SCBooL
DARLDfG.

A PPLICATIES met getuig-
schriften voor bovengenoem-

de betrekking zullen worden inge-
wacht tot 22 Februari. Balaris
£60 per jaar en al de muziekgelden.
Werkzaamheden te beginnen met
April kwartaal.

J. F. A. DE VILLIERS.
-------------
BENOODIGD

EEN Jongen (Arme Blanke) voor
.J huis en tuinwerk.
Kleederen, ~ost en inwoning ver-

schaft. Doe aanzoelr, Postbus 571,
Kaapstad.

Aardappel loeren.

"
"
"

Het gewo!1" a.~"ortimcnt, be-
staande uit Tafels, Stoelen, Bedden,
KeukenglTccdschap, «nz. cnz., en
wat nog" ver.Ier zal aangeboden
worden.

RUIM CREDIET.
G. \\". KOTZE,

Secretaris.

Malmesbur\ .
1cl .Jar; uari, 18~I',l.

Malmésbllry Executenrskarner en Voogdij en
Brand Assurantie Maatschappij,

DE ond'.'rg,tltL.ekenrle, bchoorlijk
daarroe L;ela,t door den heer

X. A. J)LA~CKEXBERG, zal pub-
liek doen vcrkoopcn, op

Donderdag, 16 Februari aanstaande,
TE

MIDDELPOST,
Malmesbury Afdeelinq,

beginnende tt' 10 ure des voormid-
dar,s, ,IL> YOlg,'nde:
Levetule Il ave.

-l, Trek ('Il HIJ l'aardell
1 Paar Ponies
4 J oog-o Paarden
,1Bejaarde Ezels
.~Jonge EZl')."
2 Vette ~lacht 0,;',1.'11

I·j Bllrg \-arken,
!:! Zeugen nwt JOllg,'II"

Bot' I'lle "ij !.!'t'l'eedse ha p.
1 Span Illeuwe Tuigen
;3 !::lpannillll\\(' Halter,.;
1 ;; ieuwc ~ pttatR Kar
~ l~ll'ycle" \halfslijt)
J Wac;.n,; (balfslijt)
1 Zelfbmd"r (ChamptOn) halfslijt
1 \\'at,,!, Kar
1 .\aal Bank
5 Hout Kri\h"!1

2000 Bo::;UCKst ron

f , I i lilt' II.

1000 ~lud zaad 1Ia\,I'. ::.h,,'l hc-
\Tljd \":111 ;:\\ art Ill'lInt]

;101) .\Ili' 1 :";"';":'",,: :" (;,11 <
11,-, .'rf lid L;,·,!or.;r':l tL' KOrt'n
·W .\!:tcl gelrai'tl' u,id lhrll'r-

"llt"at ..
l,j :\flld [;'1'11':1)\1" \']"1);''-.,'" (;ar~t

El'!1 I !IIOl ~llJt lH'~t;I"!I<1,' l,l!
;)7 \,1':W1lêl'11.

En II at \"'r,l,'l' 7;11 a,L!;:_:"l,od"ll
\\uni,,! I,

Negen Maandt~ erectieL
(;. \r. KUTZ l-:. ~I'erl'tari".

J. W. 200rrees, jDn. ti G)" Afslagers
1:3 Januari, 1~ClCI.

beginnende ten 10 ure 's voormiddag!,

UET \"OU;E:-IIJE:

Levende Haue :-:

voor-

590 Schapen, groot en klein, ge-
schikt voor den slachter.

1:3Beesten, allen in een goede
conditie

11 Paarden, (Trek en Rijpaarden)
22 Ezels, allen geleerd
35 Varkens, klein en groot.

Beerderijgereedschap ;-

Een vruchtbare Plaats
AAN DE

TIJGERBERGEN, .
Tegenover D'Uurbanville,

TE KOOP.

DE heer PIETIB DE WIT heeft,
wegens ziekte in zijn huisgezin,

besloten "ZijnKostbaar Eigendem

" ROOGG EL EGEN "
aan dan Bergkant, nabij het Dorp,
te .versoopen. Ruim 250 morgen
bruikbaren grond voor Zaai en Wei-
landen, Wijn- en Boomgaarden, enz.
Helder loopend water uit drie
Standhoudende Fonteinen. Geriefliji[
Woonhuis, Wagenhuis en Stallen,
Buiten vertrekken, enz." Vn;>ege
Bezit. Doe dadelijk aanzoei bij

J. J. HOFMEYR en ze., Ms1agez:-s,
Hout-straat, Kaapstad.

publieke Ve. r<ooping
VAN

EIGENDOM,
Op de Duinen,nabij Duban

Weg Station.
ln den Boedel van wijlen ADAM

Ba.-ut,.

DE Ondergeteekenden .behoorlijk
- daartoe gelast zullen verkoopen

ter plaatse op

Woensdag I 15 Februari,
TE 11 UUR V.M.

Den Kostbaren Stuk Grond, om-
trent 155 morgen groot, met Woon-
huis, enz. daarop, annex "ROBen-
dal," en bijna omringd door "Mod-
derdam,"" Langefontein " en andere
plaatsen allen ~nstig bekend.
Durban-weg station is een korte
distantie daarvandaan gelegen, ter-
wijl een weg afgestoken is gewor-
den door den afdeelingsraad ter
lengte van omtrent 3i mijlen van
.. Elsjesrivier Halt," in de richting
der _plaats. Veel kan gezegd wor-
denItot voordeel der plaats" maar
terwi~l " goede wijn geen aanbeve-
ling' behoeft zou het verkwisting
van woorden zijn om eene nauw-
keurige beschrijving te geven, van
wat all-eede goed en gunstig be-
kend is.

Gelegenheid zal conditioneel ge-
geven worden in stukken van zoowat
10 morgen groot.

C. H. BB.~D.
Agent voor Verkooper.

J. J. Hofmeyr en loon, AfslotTers.

MUILEN I MUILEN II

EENE Scheepslading Magnum
Bonum in halve mud manden

in uitstekende conditie om nu tAt
ploten.

A. FlTTIG,
4/1, Burgatraat,

~petad.

• ).0 BELGa.ING.

7 Februari, 1899 •

;J Wagens, 4 Karren, 3 span Tuigen,
ij span Ploeg-tuigen, 6 Dubbele-
voor Ploegen, 3 Enkel-voor Ploegen,
:3 Reapers, en een Zelf-binder,
Graven, Pikken, Kettings, Gavels,
enz., enz., 1 lot Zensen.

Granen :-
200 Mud Zaad Haver
10 "Garst
38 " Garst
1::! " Rog

j 00 " Koorn,
100 " Gemengde Voer (Garst en

Haver)
ï Mud Erwten.

V:&RDER:

EENE bezending van onze be-
roemde Noord-Amerikaansche

Muilen is nu juist geland. De
Muilen zijn te bezichti~n bij onze
Stallen en zijn thans mt de hand te
koop. ,
HALL BROS.,

74-, L&nrem&rke~straat. Kaapstad.

KOST INRIOHTING.

\
, "

En wat nog verder zal aange-
boden worden.

RulD2 Crediet..

OUDERS die hunne Zonen op de
Kost Inrichting wensohen te

plaataen die te Kaa:pstad na de
Paaseh vacantie (D.V.) zal geopend
worden, in verband met de Ned.
Ger. Kerk, Kaapstad, gelieven aan·
zoek te doen bij de D')ndergeteeken-
(Scriba des K'3'keraads) van
15 Februari aanstun -le. Itulpbe-
hoevende jongeD8 WBari"aD certifi-
caat van leeraar of magistraat moet
worden geleverd zullen te betalen
hebben, £20 per jaar, !koet, inwo-
ning en de wasoh ingesloten. Voor
betergestelden £40 per jaar.
Ouders moeten de bewijzen leveren
dat zij leden zijn van de Ned. Ger.
Kerk der Kaap Kolonie. Geen
kind zal toegelaten ~worden zonder
bewijs van goed zedelijk gedrag.
Alle betalingen te geschieden k1rar-
taalsch vooruit.

C. J. F. THERON,
scriba, Consistoriekamer.

Kaapatad, ,13 Januari, 1899.

.PUBLIEKE VEBE'OOPING

G. W. KOTZE, Secretaris.

.J. Jr. .1/ ..01''-1'''$ Jr., 0' Co., A,~lager8.
~alm(,8b()ry, 25 Jan. 1899, Huisraad en Negotie waren.

'RuiD1 Crecl.iet,
A. S. HARDENBERG,

J. W. Moorrees Jr. " Co•.
Afslaeers.

VAN

Zeer KQstbare 'Vaste Goederen
.AAN DE

A. B. deViliiers & Co., Afslagers.

OP

Malmeshury Executeurs Kamer en Voogdij
en Bra~d .Assurantie Maatschappij.

BELANGRIJKE VER KOOPING

MllmesbllfY Execntenrsiamer en Voogdijen
Brand Assurantie Maatschappij. Vendu Kantoor,

Malmesbury ,
24 Januari, 1899.

Belangrij ks Yerkooping.

VAN

LOS :IN VAST GOlD.
DE ondergeteekende, als Executeur Testamentair, in den Boedel V8.ll

wijlen WILHBL1fINA ANNABliSTER,geboren Blanckenberg, en nag&-
latenen echtgenoot, JACOBUSMIJ,lUBT A..-WBIE8BBSTBB,Al publiek doen
verkoopen op

Woensdag, Ssten Maart aanst.,
TE

Sprin gfon tein, SaJdanaha Baa4,

DE Ondergetel'kenden, hehoorlijk
daartoe gela.~t, door den heer

J. N F. KENXEDY,zal publiek doen
verkoopen, tt'

~~

Publieke Verkooping
TE

WEL G E GUN D , KOEBERG,
nabij Kalebaskraal Station

M~J'D •• bury ~de.Jlnlt,
beginnende ten lO ure des voormiddags, het volgende:-

11.. iilfoecll
. De p.laats bekend als "Springfontein," gelegen te Saldanha Baai
10 Mdeehng MallIiesbury, bestaande uit deelen van "Springfontein,"
".~ersbosch." "Lapgverwacht,"" Kleinberg " en " Langeberg"; groot
bIjkans 2,800 morgen.

De ~laats is w~lbekeude als een uitmunted Vee en Zaai Plaats; vol-
op voorsien van water.

De ~bouwen., bestaande uit Woonhuia, Wagenhuis, en Buitenge-
bouwen. ZIJn allen 10 een goeden staat van reparatie.

Leyende Hay ..
117 Bo~e~ (nl 118 Lammers, in goede conditie, 282 ScbapeD,

~t en klem, In goede conditie, .13 Ossen allen vet, 12 jonge Ossen,
IS allen vet, 6 y~n 1 Bul, 6 KOOIenmet kalvers, 2 Koeien, 5 Merries.
3 Paarden (RUIDen), 1 Ezel, 7 Varken8.

I

BOerderJJlfereed80hap.
. 1 Tent Wagen, 1 Bokwagen. lOpen Kar, 1 Schots Kar, 1 Afl'laan
Kar,l Zade! en Toom, 3 Span .Tuigen,8 Jukken, 8 Zwingels,3 Lad·
ders, 1 ~wagen,; 1 Waterkrib. 1 Reaper, 2 HalfaulD8, 2 .Ankers,
Vaten, PIkken, Graven, Gaffels, enJI., ena., 1 Lot Zensen.

Gran8a.
200 Mud Kore~, 150 Mud Rog. ~50 Garst, 30 Mud Haver.

, Huf..raad.
Bestaande uit bet gewone 888Ortement, 1OO&1sTafels, Stoelen, Bed'

den, KleederkaatAtn, enz., enz. En wat nog verder zal aangeboden wor·
den.

EgLert's Vlei,
MALMESBURY AFDEELING.

-op-

Dinsdag, 21 Februari. aan st, Donderdag, 9 Maart, 1899,

Levende Have:
t. Rij en Trek Paarden, :3tot (j jaar
G .\1erries ; 2 met S fraie Hengst

Veukn:i
-I- Jnn;.;e Paarden, waaronder 1

11errie, van 2 tot (j jaar ouel
1 Hengst p jaar oud), Rij en

~:khiet Paard
lG EZl'ls, waaronder 8 Jonge Ezels

van :l en .j. jaar, allen ge-
leerd

-1-110Selrapen
101)Varkens van 1 en 2 jaar
j·i Bce,,;tell. waaronder :2 Koeien

met Kal vers,

om half tien uur 's morgens.

De heer JACOCU~P. DE KOCKdie
de Boerderij gaat opgeven daar hij
zijn plaats aan zijn Zoon verhuurd
heeft, heeft de heeren VAN DIR
Srrt, hDIEL.lIAN&; Co. gelast pub-
liek te verkoopen op bovengemelde
Plaats en datum de volgende :-

1. LEVENDE HAVE.

18 Eersteklas Ezels (groot en Sterk)
5 Kar Paarden (goed gedresseerd
in Voor en Achtertuig), 30 Aan-
teel Beesten, waaronder 25 Melk
Koeien die op kalveren gaan, 200
Spekvette Merino Hamels en
Lammeren.

\.~

BUIM CREDIET.
G. W. KOTZE,

Secretaris.
Executeur Testamentair .

J. W. MOORREES, Jun., & Co., Afslagers,
lIalmeIlbury, 26;Januari, 1899.

De Afrikaander
Wetg~Yende

Partij in de
Vergadering.

Boerderijqereedschap :

••

2 Wagens, zoo goed als nieuw
1 Bak Kar, op vecren, in goede

orde
1 Twee-plaat" Kar, open
] Nieu we ~pan Tuigen
:; Span Tuigen, zoo goed als nieuw
:; " Ploeg 'I'uigen, Kettings,

Zwengels
S Zensen. Graven, Pikken, Gaffels,

Vorken, enz.
2 Howartl's Eggen
~ Braakland Eggen
1 Lot Fellings, Speken, Naven,

Lot Smidsijzer en Wngen.
makers gereedschap.

Granen:

e. BOERDERIJGEREEDSCHAP
2 Bokwagens, lOpen Kar op vee-

ren, 2 span W8.,Ilentuigen kom-
pleet, :l span Ploegtuigen kom-
pleet (nieuw), 4 Trek Zwingels
met Kettings, J paar Kartuigen,
3 Dubbel-voor Houtbalk Ploegen,
1 Braklands Egge, 1 Zaailands
Egge, ] Self-binder Machine
(Champion), 1 Reaper kachine
(Daisy), 1 Voer, Machine, 2 Zeil
Kribben, "8 Zeisen.

Kruiwagens, Gaffels, Vorken, Pik-
ken, en wat verder tot een wel-
ingerichte Boerderij behooren.

RUIM GREDIET.
Volop Kost en Drank voor niet.

J'COBOSP. DE KocK.
lIJOI) MIld Zaad Haver, eersteklas;

115 Ih per mud
~lonster Kan na 1 Februari hij den

heer Jame::; Kennedy, Jr., Wagen-
maker, Malmesbury, gezien wor·
den

20n ~lId Getrapto Baard Kor9n-
zaad-extra

I; .. Vroege Garst - zaad-
getrapte

Barley Wheat

VAN DER SPUY, IMMELMAJ &; CO.,
AFSLAGERS.

Vendu-kantooor,
Malmesbury .

PASTORIE TE KIEUIOUDTYILLE,
CALVINIA.

TENDERS worden gevraagd voor
het oprichten van een gebouw

voor bovf'ngemeld einde geschikt,
op het dol':{>Nieuwoudt Ville, dis-
trikt Calvim.a; volle bijzonderheden,
plan, en specifikatie waarvan be-
k omen II:unnen worden van den on-
dergeteekenden of van Ds. J. H.
Neethling te Swllenbosoh.

Tenders zullen ingewacht worden
tot den 15 Maart, J 899.

De laagsw of eenige tender
niet noodwendig te worden aange_
nomen.

":,11
.jl)

Hog
Uarst

N. H. MOSTERT,
Sec. Bouw Oom.

En wat nog verder zal a.angeboden
wonlell.

RuiD1 Credlet..

Kostl en Drank Volop.
G. W. KOTZE,I

! Secretaris.
J, W. Moorrees, jr. &. Co.,

Afslagers.
:\lalmesblln- ,
cq Janu~ri, 1-"9.

Nieu woudtville,
3 Februari, 189g.
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D I' Irl sche Executeursc al. 0..:; L'_ Kamer, Beperkt.

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

l\o~tbare Vaste en Losse Goederen, Hijtuigl~a
\Vagenm .kers Hout, Wagenmakers ell

xrnids Gereedschap, enz. enz.
AAN DE

::P.A. _A- RL-
l n 11,'11 In"ll!n:onten Boedel van JA~ FRt:Dt<:IUCK BAAHTM.\N,Junior,

\\'ag-t'nmaker en Smid,

Op WOENSDAG, 15 FEbRUARI, 1899,
B,''-'ilDL'mlcmet het Vastgoed aan de Marktstraat ten 10 ure's morgens

preclCS.

I. YASTGOf'.D :-Zeker EI·f gelegen.aal_l de Markt-Straat,. waarop
,,"1 Fr.I;11 Woonhuis onder Dubbele Verdieping naar den NIeuwsten
,I: '1;1""lIli1ng~IS opgencht eli bijna voltooid ~aangenaam gelegen. en
,I. " "Ik c!e\,(lllwJ, mnkcude eene der beste WOD1DgenIII den omtrek wt.
, - I inllllddeliJk na bovenstaand, aan de I'akhuizen te Lady Grey Straat.

;[~'\1;~:;1':1bijlla voltooid, I Tentkar, 2 Afslaan Kapkarreu. .7 Patente
~ As-en, I lot IJer, I lot Wagenmakers Hout, i lot Smids Kolen,

I 101 I\ar Bakken, 18 Kar en Wagen Wielen, 1 groote hoeveel-
ht'l,i \"elling~, Speken eli Naven, I lot ~Jzerwerk, 20 nar en
\\',Ig"el1Veercn, Deo]e?, Pla?ken, I lot Kar bekleedsel, lOpen
1\,11',I Kar, I Hvnd Kar, Tuigen, IJzeren Platen, 1 Voer Machine,
] rr root e hoeveelheid Wazenmakera en Smids gereedschap, eene
\t'[:chl'idenheid Huisraad~ 1 extra goede Buggy Paard, enz., enz.

J. F. P. PEROLD,
J. I. !JE VILLIERS, A. P. ZOON,

Gez. Curatoren.

FAUHI-:, V.\.\' EY[(&Co.,;\fs)a~c:-~_

De Grvot Zl1id-\Veste]jjke Landbouw Ten-
toonstelling.

ROB ERT SON-MONTAGU
(Open voor de gehecle Kolonie)

!.\L (;EHOCDEN WORDEN TE ROBERTSON, OP

Dinsdag, 21sten Februari, 1899.
l:dullrkaartjes tegen de helft der enhle prijs zullen worden ui

lC<:gel't'[lJour dl' Kaapsche Gouvernement en Kaapscho Centrale Spoo
\Vr'nen.

'" Et'[I Spt'ciale Trein zal Ka.apstad verlaten op den morg-en der
T.'n:1 ,nn, t pi IJng,·Jag om G a.m " stilhoudende bij alle staties behalve
jf'::,l,'r~dei, I\:lapmuts, Breedu Rivier en Goudini; vertrek van Worces-
!,'r Il,. f,y a.lU.; zal denzelfdl'Ti avond, na afloop van het Promenade
l·OI!l·.Tt, Kilbert:,on verlaten

11.,t \[llzil'kcorps van de 2de Kings Royal ~i~es, zal.9P de Ten-
t00::.;tt'lling spelen, en op het Promenade Concert, III den avond te wor-
d"TI [U'~,'r"D. Een Speciab Trein zal naar .Ashton vertrekken ns afloop
,ilO i'l·t L'ODCl·rt.

1'r11:iII"tcDIII Engebch of Hollandsch, en eenige verdere bijzonder-
L,:<l.'nk:lDnt'Il up aanzoek verkregen worden, van den Secretaris.

MATTHEW NICOL, Secretaris.

Westelijke Provincie

Landbouw Genootschap,
De Zesde Jaa! lijksche Tentoonstelling van het Genootschap zal

;:d:oudeo worden te Rosebank op Hl en 17 Februari, e.k.
ZIJDe Excellentie de Gouverneur zal de Tentoonstelling openen,

illlddags, op DONDERDAG. 18 Februari.

Militair Muziek Corps Beid'1 Dape/7·
II, 111,:"\,, "tt1'a,(I,·' Zldll'1l er eiken Jag ~ompetitie~ zijn in

S;Jrln~en, Bolermaken, Schaapscheren, en Beslaan
van Paarden.

PAARDEN PARADE ELKEN DAG.

, !., "i"' 'I'..,'rw,·~kaartjé' ;!,alf l'n:':ele rCI" voor relour) wile:: aan alle
".lli 'k h:''''P,..JIi' (;Ullvernement ~poorw('g worden uit~ercikt aan hen die

:,' :-~ ~I' '.I' - \",:r .t~ TL'nt""lIstellin~ k"0l'cn.

, ':"".>\,r:,£"11 E<'I'>,t':lI d:l~: \'"lwa""'Il<'lI ~s. t"l. KinJeren Half.prijs.
. ~'I :. I'",J,I" k I, h: lnd,;n'n, Ilalf-I'rij.;. Twet'lt'lI da~: \"ulwassenen Is.

i-. 11.t:f-:':·lj- T"e:.;an~ tut l'adJo ..k tiJ. Kinderen Half.prljs.

I • _:-t:!:' 1111.,'1 b,· ,"rJ'_'cl"1I ]jlj te II'I'nen "I' ,,'oellsJa~, l.j FeLrllari om III uur,

!. ',/\ i(\:";,'11 ...lultt'll (Jp i FeL.

. i'i ;"ll'),·rll'·c!CI', l'rtJ-hj,t,·o, "n 111.".. unJVlngs-v"rmcn kuunen 0[' aanzoek
'1 Il', I' r~"ll'l'kel\Llcn wlJrJen \L'l'kregclI.

'L\ Y:;-';.UW ~ASH,
Secretaris,

I ~ Zuid Afrikaansche Taalbondr
I' i:,II.·k" 'litdecl1I10'van l'ri IZl'n en Certificaten door het HIIOFD-

e - ! I I, III Vl'rh;~lj(l Illct ~le Tualbond Examina van Juoi 1898,
I..,' I,LLI(';Vlll(kJl te

Stellenbosch, in de Victoria CollegeZaal,
OpVRIJDAG a.vond, den 17den FEB.,

"1,1':' IE.- ()'I 8 ('Ci( n nEl;I:'\:'\E~.

K:' : .. -i'lilken ZIlllpJi.~..'l,l\()uden,en l't'nige recitaties en liederen voor-
. ["1" [j 'ur,kr:. Alle lwlallgstelkllden worden vriendelijk llitgenoodigd,
, [m· ,i,' c!"-Ia:lgde kaIIdIllaten bij de Examina en Leden van den

::::, . "111)' "'l'1:l'll Tak. Toegang Vrij.

P. J. G, DE VOS, Voorz. van 't Hoofdbestuur.

A Bond, en B Vereeniging: Tak Slot
van de Paarl.

.\I,L!': 11,,[l,!~l,',kl! lite .IVl'~schen leden VUndezen Tak te blijven en
J. I: !l' (juk \\ ('nsclll'l! geregistreerd te worden op het volgende
Konr;r.~ Y;tll I "~I'.I. geheyeu hunno ,.;ub,.;crlptien voor dit jaar, aan den
~t'Cft't.lr15 dl'll hl't'r (;, \.\:'<ó t\)l'rt<:~I1,"(;t::'<ó, tl' komen vereffenen, voor of
Ojl del: ~~~t('D,;tn dae Illaand.

~lot van de Paarl ,
G. YAN COPPENHAGEN,Hon. Sec

50 Geleerde en Jonge Potberg Izela,
2 en 3 jIW.

4 PIW GeCireueerde
4 en 5 jIW.---- ep

Op DINGSDAG, den 14 FEBRU~J Dinsdag, ltJ leb., aanst.,
zullen opgemelde Ezels en Paarden 0)( 10 tmB V I(
publiek worden verkocht aan Klap- _ •.
muts Statie. . lULLEN de Ouderget.bDdeD

De Ezels, allen Top Ezels, zijn iD publiek verkOOpeDde vo1geade
extra Conditie en daar Ezels en %.eveD4e"'ve I

Paarden door den Ondergeteekende 200 Eerste Klu Aanteel- Schapen
persoonlijk zijn uitgezocht, kunnen 100" "" Bokke •
zij aan de aandacht van Koopers S" "Vette 81aohtouen
aanbevolen worden. 2"" Koloniale Esels

JACS. BEYERS, (J. F. Zoon. 2" "Karpaariien
J. S. MARAIS & Co. 1faIa3m ... tt ,;JIeriOiea (gedrea-

----------.--- seerde). waarvan een met veulen
uit een 8paanaehen Ezel
1Pony:Kar en 'mig, 1~ Kar,
1 Paar Achtert.tUpn.l put' Vooe-
tuipn, en wat nog verder SfJ
word. ~ebpden.
hure, Taalrt '" CIo., .ltalagara.

Paarl, 2 Feb. 1899.

WAARSCHUWING.

Purlache Ifd~

u.

• ~cIoorde2~~=~5ipia 1'&11. W' wtlOIIItGia'
dat .nu. orcWiJ"k . ~ i
beddeD aua ..u.a ~ .ea ul;_~Nl~ .• - w" tot cl!- ...,.. .. ,...
der JODeIIIII beIaOONa 1DOpD,.. het 'foor
..., daD MD eeD heel YOOrrej!b' beWOlMf te aiJU
jp MDha, W., _ ,.teJd; ia op reIDbeid a
orcM. ~ - "rieIdia da. Pieaaar mu"
pu de baitmtllw met al de ~ ..... deiD'
a.trieIeIk»ol Mar se brit. 'Velderiror.ii hun
JODf ... lUd oatwikkeJd door de &yCllllbc:hool
• ~ ~_l IIn bet Iiwt,iedere
joapl ~t eeD of Ulder"..ambecht DUr den
aaaJetr ctiea bjj buit ~ ea ... 4egeJtjke
op.YOediDa .oor liel en licbt!am , .. yen. Ale
hij da iDd~. IDa a. .. pf meer jUeD yer·
-Iaat, moet biJ,.DOef PIeerd I.hebbeD om lIich·

te b6fpea. :
ID cléu aaGriddag had ik bei pDOegen om in

VOOR het bUken no het ='nate brood, ........, ..... ds. pieaaar eD iIeWInDe Afri·
koe i:aaader Yriead, -w Aadeh, de fraaie RolLt. poffertjes, pad ens. kerk fall biaDeD te &ien .. sar· mil _ oog roei

Maakt het voedae} seer licht, 1ID&ke1ljk ia OnIe IjjDde ~ biJ"be1upet nrve zih'erea
eo gnoad. lmippea 1NId retooDd, eeD,;.ch. air door den

Be.te iD rUzinp.kracht., eD de eenJCe BoIIaDtI.cbeD CODllID..n. Dei )fiat, die in 1804
poeder 'VOOr't bakbn,de onaangetad door de aeJeaer ... 'faD bet dow Uitenhage (teil
laohtnenndering blijft. BlijftvulCh eD famiti_em 'faD De )(jM), aan den Iterlterud
behoudt ToUe kracht iotdat het pbrulb I·.... Y'... "to& be..m.n., 'tUI de sui.._ gare.
wordt. NIicIe" en. .

De Royal ~ Powder no wereld~ eeD - "'tuk mag wel &le iet.d bewaard lh!II'dIna.-.rt eD roem wo t enkel door de Boya1 "-'Ideo a~ad giJIi ~ per 9 uur treia
BaktDg POwder M__ hapP1'J 'ftDAmerika op uar G.... &einet. >

pmaakt. Let zorgnJdij·op ". maken 0.. __ tracbtte ik, naar het oude
DIIaIIl op clea omslag, 0.' de eablltiiutie .preekWoOrd U bandeleo, en twee Togéle milt
YaD 1IIIjleIDaa~ SOeCJeren ce Terhoeden - ... te treJfen. Dat ia: .lIOOwelte -slapen

ea d.. ftIIt nemen, al. te reizen. '10111B_ Folder laatacll, ...... het lukte niet, IIOOwatall de vorige
..,.., fn de (soocrenaamde)" first ClUa oom-

•• t-tlft; '_"" at.. J.merIb ... waarin (bellalye _ paar an iere hee-
behelpe» mOeai,waren de kWlllells0\'011

. ~ a&eeDen yan vader JltOOb. Do ..en op
uie Jlt de woelde Tall een hocifdkulllM'a. Goed
dat ik ook iete geleerd heb, tfn minllt~ wd het
reisen betreft, om "gllhrelt te hebben of over-
..Ioed til bezitten".
Den volge~den morgen tU1l8iChen Klipplaat-

en Gra&If Ramet W&I het een treurig guicht
om de sporen van de vr_lijke droogte te
.ien. Zelfs doornboomen .....rdorren re«la nn de
droogte, om VIUI bet arme vee aiet eeDII til
.preken,

Daar er DinIdag een groote vendutie van
angorar&lDmen te Graaff Reinet wezon lOU,
vermeerderde mijn reiagezelachap hoe meer wij
de .tad naderden. Het diatriln Graal! ReiDet
mant uit door de bokboerderii.

Dat gaf mu gelegenbeid ia kennia til komen
met Tencheidene Tan ODr.emiddeJlandache bok·
boeren.

De atad Gra&If-Reinet, zeer fraai gelegen
lange de Zondagarivier "tuucheD de' bergen"
heeft het Toorkomen 'faD een onzer gewoDe
boerendorpen. BehalTl! de zeer .maakYoUe en
genefljjke prachtige Rollandache kerk en
eenige andere nieawerwetacbe gebouwen ZijD
de m_te woningen 'I'lLIl Troegeren datum. Met
~voediageiariohtingeu .taat zij bii Uitenh~
ruet ten acbtereu, en door vruchtbaarheid over-
treft aij sel& bet bovenland.

Relaas ook hier ziin de sporen van armoede
en ellende merkbaar.
N. den iDwendigen menach verInrikt te beb

ben wae mijD eente werk eerwaarde vader Mur·
ny til bezoekeD. Zijn weleerw. was 100 Trien·
deliik om mij meteen door het dicbt bij de
putorie gelegen "Arme meiajea tehuis" te l..i·
den. Hier genieten een 30 meisjea de.kOHte·
rende IOrg van mr. en IurII. TheroD, geholpen
door bunne vrome weduwe moeder mrs. Tberon.
De heer Theron wall niet tehuis, maar de kennia·
making met de beide damea WaB heel aange-
naam.

Men Toedt deze meiajes op.1e gewone huia·
houdaienl of haiabedienden, met het dool ieder
er '.oe te bekwamen en een betrekking te doen
verkrijgen iu een of ander christelijk huisgesin.
Alle gewoou huilwerk, IIOO&ls vef1lChonen,
achrobbeD, __ eben, koken, Daald_rk, In 't
kort alles wat tot hel gewoon hDiaw"rk behoort
wordt haar geleerd. En ian gewoon l8f!1"' on·
derwijs tot ontwikkeliDg V8J1 het ventand. En
wat meer i!, men tracht de jonge hartjes vroeg·
tijdig reeds bekend te maken met die kennia,
die alleen waarachtig gelukkig maakt ,de "YrBeU
de.. Heeren, die het beginsel der wijsheid ja"
tracht men hier iD te planten. Kn &eer natuur-
lijk ook," Maakt den boom eent goed en ZiiD
Tracht ZV' goed zjjn". la het hartje eerst ver·
licht en ....rnieuwd dan wordt de vorming van
het lichaam du te gemakkeijjker.

Het il til ventaan hoeveel liidzaamheid, kom·
mer, zorg en tucht er vereiacht wordt deze
meisjs' te vormea tot aattige leden der maat·

achappii· d" h' . . I kDe ziel vaa eze Innc tIng 18 eigen ij meH.
Murray, zij ia het - .11. ik goed ingelicht werd
- die de grootste Terantwoordellik er van op
zich nam, die "het geloof" er voor nreischt,
be«lefeade. "In deze zaak volg ik maar het
geloof van mijne vrouw", merkte ds, Murray
aan. En dit beteekent zeer veeL

ED treft het niet dat ZDl!tel1look meer het lot
van hanne arme en verachterde lotl!enooten
beginnen te helpen dragelijk maken? Het WIUI

mij seer YerkwlkkeDd te verstaan d ..~ er te
Graaff Reinet eenige zUlterl zijn die wekelijk.
eeu dasr met mevrouw M. tezamen kOlDen om
voor de ..rme meu.jes Ideederen te maken of te
verstelleD.

Aangemoedigd door het aanvankeliik sl<oo88
van deze inrichtiDg i"meTrouw M. met aDdere
helpsters, begonaea om een tweede tehuis voor
meer lager gezonkene meisjes op te richten. De·
.ulken namelijk. wier omgank voor de !IOOrt nn
meiajes v..a 't eerate tehuia, niet wenschel[ik is.
Als dit Dieawe werk der barmhartigheid slaagte
waartoe alle vooruihicht en hoop bt.ataaa, kan
de .rm van Je reddeade liefde wijder uitgestrekt
worden. Van harte zjj het liefdewerk Godl!
zegea toe~ewenscht, Mochten er vele h..rten
voor open geTonden worden.

Wat deze inrichtingea ..eel vergem ..kkeliiken
hier, is dat mlln vrij t~ beacbikl:en heeft o<er
zeer mime, tameliik beplante, vrucbtbare grun·
dea dicht aaa de putorie gelegeD, door den
kerkeraad er voor toe~estaan. En d:.t het er
zeer Truchtbaar i, blijkt nit de heerliiLe vmch·
ten druiven, groenten, luéern, enz., die in de
ait8-ebreide paatoriehliDeD te zieD lii.n. Welk,e
groeikracht de aarde daar heeft blukt o. a. UIt

eea wiugerdstok, zoowat 29 JareD geleden 4ioor
ds. M, zelf geplant, die een fraaie rechtop .tam
heeft van 3 voet 5 duimen iu omvang dik en
ranken een waarvan 125 voeten lang is. ::\laar
het iaterel!lI&Dtste nog is de menigte van fraaie
bruine druif troI8en die er &an hangen.

Een kijkje door de verachillende alaap. en
aDdere vertrekken bewjjst, dat ordt', tucht en
reinheid er gehandhaafd worden, la één Ter-
trek wareD juiat een aantal meisj8ll bezig met
het verstellen van kleeren en het steppen v.n
kouzen, in een ander eenigen aan het strijken,
in de keuken twee aan het vert!Choonen en
kooken en ia den tuiD oader de oo:>men zaten
eenige' van de kleinere meu.jllll eyen gezellig
Yl1Ichten te achillen.

N u ofschoon het een treurig verscbijil6e1 iK,
dat ~k in oua land luIke liefdadige inrichtif'gen
noodzakelijk wordea om de plichten van on be·
kwame ouders te Yerrnllen, stemt bet toch un·
genaam &le men zulke nrgeDoegde gezichtj~s
aaDIIChouwt, die anden Toor kerk eD maat.-
ecbappij Ter10ren moehtlln wezen. Het !Docht
later no~ b1ijkeD dat dit de eenige afdoende
m&&tregel is om de "arme blanken" kWel!tie
(wa&r'OYer in deD laatsten tiid zoo~ele monden en
pennea in wetgevende, kerkelIJke eD andere
Tergad,ringen in beweging wa.reD) op te lOIlIIen.

Over de verachillende oorzaken van bet ver·
armen on Ier meflSChen wensch ik niet ui t te
wijdea. :Maar het ia niet te ontkeDnen- dat on-
kUnde - zoowel Terstande1ijke ali om de han·
deD te gebruiken - een groote reden i. wlULr0m
vele het niet Tolhoaden kon neD iD den ItrUd om
bet beataan. Wat erger u., vele blij "en DM!t
kinderen en al, Iie ..er in ledigheid dan Toor
anderea te werken, uit verkeerde hooghartig.
beid.

Reden waarom de bttrekkingen van onder·
wiizen, Ipoonr6l{be&mbten, iDgenieW'll, am~h.
ten" boerd"l'ileD ~nz., vallen aan vreemdehugen
in plaat8 vsa aan d,e zoDe~ e~ dochters del
laDds. Hierdoor gro~lIt menig klDd 10 Yentan·
deliike onkunde op, en nog meer zijD er die
nooit leeren hanne handeD te gebruiken. Al,
dese iDrichtingeD slechts een middel wezen kou·
den om onu arme Afrikaaaden te oYertuigen,
dat "arbeid adelt" en dat het geea IlChande, maar
veeleer eon eer ia om til werken, al ia 't ook .Ie
huisknecht of landbouw arbeider, dan h~ft bei

aoed werk 'fOOI' OOI yolk gedaan. Of ja belrea _treurig Yencbijalel dat er aDerwege ,e-
tIaa(d wordt over gebrek aan arbei-
d.. eD hailbeclieDdeD, ~jjl iD CIOrPeD ea

Baking
Powder

Publieke Verkooping
VAN

Een Bebouwd Erf;
ENZ .•

GELEGEN OP

"YAN DER POELS PW,"
Noord... Paarl, ALLE personen die eenipu lFRIKllftSCHE

OP boom .. __ lOOriook op • LITERA. TUUR
. PaJSti "'_ tru.pamrin fMAANDAG, 13den FEBRUARI, eemae . PubliebnlW~ï! ~ ~"'_"~bll

7.AL d~ ondergeteekende publiek afkappen, ~!len. of lACQUES DU"EAU & Co.,
/ _J doen verkoopeD, het kostbare of llulbTia~ doen e, Kerkstraat, Kaapstad.
Erf, met daaropstaand ruim en ge- mUen naar de Itren~te regelen .
rieflijke Woonhui8, beplant met der wet worden vervoIgd. J. 'I. "fAll OORDT, B.A. Paul Kruger en
vruchtboomen en hebbende uitga- J. F. P. PER()LD. • de opkomat der Z.A..R. .•• 17/6
strekten 'l'uingrond gelegen aan ...... e DAnD. David.alan een verh ..
het ondereinde vad VAN DER . . • uit den grooten Trek . ~/9

POELS PLEIN.. Wegens de POIThl¥IUI II PIIITBERG. lel. !!~e(~~1i.¥8~~~· een HiBkJn2~
grootte ,van htlt hUl~,kan bet~ve • ld. )[acht en Recht. Een verha&!
met gerIn~e kosten In twee WOIIlD- nit den Tn.nav. vrijheida oorlOlf 2
gen veranderd worden. HeS vast- KENNISGEVING. deeleu a... 2/9
goed JIaIdes verkielreDdein Perceelen e lcl. Kooi Annie of de Schip breuke-

h ·.d . linge. Een verhaal uit het leven in
VerdOC t \\01 en.- W IJ geven ke.is dat alle deoadeK .. patadindel8"eeuw 2/9

"oorts-3 Gedresseerde R:~ en 'achterstallige en uitstaande • lel.De Fam1l1e v/dZ1ekentrooster
Trek Paarden, lOpen IIar (b.gka.ns rekeningen en bills' verschnldigd of de Stichting van Stellenboeeh 2/9
nieuw), 1 paar Tuigen. 1 lot Dek aan DB. F. W, WUIB, betaald J. D. KIST.tL. Uit het At11kaaD80he
t;troo, enz. moeten worden aan on8 op of vóór Boeren Leven ... 1/9

P. J. LAUBSCHER. den 25sten Februari. 1899, en wordt N,;Hornn. De Atr:tkaner Boer en de
MARAIS & Co f' 1 ' Jameeon inval (Nien",.e editie) 8/6J. S. ., A sager. het niet gedaan zullen wettelijke D'AJtBIZ. Xaapsohe Stories ... 1/6

stappen genomen worden tegen alle H. VI88cua. Leesboekjes voor de
achte.I8talli~n. Scholen in Z.A.. (StaD. i..iv.)

FAURE, VAN EIJK & Co, 'Jcl, :fOOlz::frJ:n1ngen vf;~
Bolicitanten. l(!.. Koor20Lied... eren ..v.oor ge... m~l .ad

Sta.ndard Bank GeOollwen. lj:
Paarl, 1 Februari, 1899. lel. Atoheids groet van Dr. Jame·

son (woorden met musielr) ... 6d.
Paarlsche I Tentoonstelling ons Tijdsohrift geïlhlJltreerd Familie

- blad voor Zuid Afrika. Per jaar 8/6
D. AITI'Olf. Geschiedenis der' Twee

Republieken' ... 28.
TBB PB__ B:

J. F. T.&Jf OORDT. Bloemlezing uit Znid
Afrikaansche Schrijvers (le Bundel)

De met een (e) gemerkte boeken bebooren tot de
Zuid Afribanecbe Hiatorie BibloUleek.

0... ~ Hollandsche Bo~"_

PERSONEN die mededingen
willen in II Ingelegde "

(canned) Vruchten va~ ~.stens
één jaar oud, moeten zIch bIl den
Ondergeteekende aanmelden vóór
1 MAART, 8.8., ten einde hunne
fl888Chen te laten verzegelen voor
de volgende Tentoonstelling.

C. C. A. DE VILLIFRS,
Secretaris.

Pa&rl, 1 Feb., 1899.

OP YRIJDAG 10 FEBRUARI, 1899: HJ. DYKMAN,
1 Nieuwe Af:;laan Kapkar, 2 •

Eersteklasse Karpaarden (Blauw luer YU Bmdeltjlsket8ls, TIJ,
Schimmels) 1 paar Tuigen, 1 Bran· loper, Plut-I~ler Goederu,
dew!jnsketel., 1 W!jnpomp compl~t, '7 Hanoyer straat,
Drmven-balIes, Kranen, enz. Em- , ,
delijk : Het gewone assortiment KAAPSTAD.
Huisraad, Piano, enz.

SC:»
EXTRA VErrE GROOTEY!RIEKS.

OP VRIJDAG, 10 DEZER,
ZULLEN gemeld getal Varkens, in

goede Conditie, Publiek worden
verkocht uit de Kraal van de Wed.
Is. J. VAN AARDS.

J. T. RADEMJi.lYER.

A. B. de Villiers & Co., Afslagers.
Paarl, 4 Feb. 1899.

Publieke Verkooping
VAN

Huisraad, Kar, Paarden, enz
OP DE PLAATS

Langverwacht,
Nabij Kuils Rivier.

DE Ondergeteekenden zullen pu-
bliek verkoopen uit den Boedel

van 'wijlen Mejufv. de Weduwe&JA.
P. VILLIERS,

Verkooping te beginnen om tO are J.m
I). J. BOSMAN 9- Zoon, Afslagers.
Stellenbosch, 30 Januari, 1899.

ASSISTENTE BENUon/GD.
Joor de IOORDE8 PURL SCHOOL.

t' PPLlCATIES zullen worden
.L 1. ingewacht tot op den 22sten
Februari, e.k~ Werkzaambeden te
begin neIl ~ spoedig mogelijk voor
de appli~te.

Sal~.tlOO per annum. Kost en
Inwoning kunnen verkregen
worden tegen £30 p.a. in de inri~h.
ting.
, Kennis van muziek leene aanbe-
veling, doch geen vereischte. Kennie
van blUldwerk vereischt.

1)s. A. MOORREEB,
Paarl.

Zuid - Afrikaansche Marmer
Maatschappij,

KAAPSTAD 811 JOHANNESBURG,
JLUITUOa Dr t'IT8TILJUl(III1:

28, K&8tee1 Simt, Kaapstad.
Gedenksteenen Opgericht In .,.nlS .Deel

van Arrlka
NIEUWE EN ARTlSmU P!Ti.OID.
Na onze rrij.oeo geYTUgd en oD8111 Voorraad

gezien til hebben, ...t iedereen, die wat nood r beeft,
.,.ten dat het bem niet loanen UJ, eraena lUIden te
oo.tellen. Eerste lUae Werk, Dn~ Y&II
Steen, en wamlijlt redelij.e PriPa'

Ay.r'. PIli."
houden den lever gaande en regelen
de I.ngewandt!n. Zij genezen scheeie
hoofápijn, galachtigheid en verstop-
pIDg. Denk er aan dat om het beste

Portret Vergrootiugen, uitge.oerd op de !_-te ltIyolg van Ayer's Sarsaparilla te ver·
.nj.., en in Ramen Tan "duim Vergulde Llltten krijgen moeten de ingewanden eeD "f
geset. alecbtll Sh!· 1I'&III'dedubbellOOveel. tweemaal daagsch werken.

Een groote' UIIOrtiment OU""rt en w. . • T........ -
Schilderijen, JtlllUlt Pbolograpbien en Photo. .... .... .&:Ir;:;;.~...~'""",.,.~..I ..c......_.._._ -- . u.__.. _"=.......
:TT=~; :~~r=.B:me!~W; DDBRLIlGSaiAD unPIIETBERG,
duim soliede l:ilr:eDhon, en Vergulde Lljlteu, kom
pleet, alecbta l5!.. HONDENBELASTING.

LL\T Uw roaTIlIn' I. ED LlIIT Z..n"b BIJ

G. BUDRICKS, KENNIS wordt hierbij gegeven
vu HIlT dat de Hondenbelasting nu

Groot en Kle1Jl Portret VerJTOotlDp en vervallen en betaalbaar ie aan dit8c!ti14el1J LUsteD )'abrielt.
kantoor. Eigenaars van honden,

25en iS, KERKSrRAAT, KAAPSTAD. wonende in het dorp Piketbera,
Doe uw Portrette. voor Versrootlnsen, _t YOIledir ,.,

8ddrea op de PoIt, en &!le uzut.cht lal er MD worden hierbij verzocht om gemelde
p:bonbn worden. helaating op of v66r 28 Febru&ri,

te betalen. Eigenaren van honden
in de afdeeling wonende, zijn ge-
houden de belasting te betalen op
of vóór 30 April; na welke datums,
alle bel8stingen niet betaald voor
1899, zullen in ezameld worden ten
koste van den eigenaar of eigenaars

NICO J. VLOK,
Secretaris.

Afdeelingsraad .Ka.ntoor,
Piketberg, 17 Januari. 1899.

Te Huur gevraaJtd
aan de Paarl.

....'EN Woonhuis. 6 Kamers, een·
12J tra&l gelegen.
Brieven te beIlorgen onder letter

T.R.• c/o Mr. W. A. KRIGE.

Tegen HalfpriJs I Tegen Halfprijs I I

COATON & LOUW,
Wellinqton en Herman Staties.
bieden nu aan-flinke aflevering

Superphosph&t van Kalk, No. 1
qualiteit, of Witte Guano.

Raapzaad, Cocksfoot Graszaad,
Italische Scarlet Klaver zaad.

Pr:ijr.eD op aaunug.

Enorm Groot.
DEZE PRUZEN ZUN P.:lSTVRIJ

Op""_' .....Jm wij Pal1Ie GRAns .. posrvRlJ
Oa~-

JACQUES DUSSEAU '" Co.,

POlltbua 288, Kaapstad.
fWqnUO "~_, /JUS8E.. U,X££P8r"b.

leell.pq.v~"'.rl".
Verlleat gij owen laachten? Hebtgit denhton eetlust? Hindert uw voed·

18 a' la awen leyer traag? Om dit
allee te veranderea moet uwen maag
versterkt worden, uwe r.ennwen opge-
-Irt.; en uw geheele gestel verbeterd
wordeD.

~lJer~
'.,Sarsaparilla

hoeft ..ale dulzend8ll van zulke geval-
len genezen. Het UJ n genezen. EeDe
dame acbrijft uit Pretoria:

" lit leed geduren.
de veele jaren aan
alechtll spIjsverte-
ring, yerlles Taa
laacbten en eetlust,
en aan verstopping.
Mijn geheele gestel
IIClheen geheel van
streek te zijn. Een
vriend raadde miJ
eindelijk aan om
Ayer's Sarsaparilla
te. probeeren. Ik
volgde zijnen raad en

ik ben nu blijde te kunnen zeggen dat
aleehta weinige tlesschen mij -herstel·
den."

DE POaTRETTEN.-n..,ctiat. S..,.....
AD dea~.

.~

··aheer. - Wd de ""Miaacqhedea ...
Wi·:I .. aaopat, mo Iiju die lliei .......

IJ eeD lIarde~; bei _·beIOOlt
alle dapa. ~, ~ de wolkea nrd-U-met dec WiDd, _~ warm i&. Be' __
wo",i iD de bun .a.Mr.Ch.

Weard. heer. ik heb de wandkaarl.'faD ...
pariementaJedea me& het..wat.rie 'faD IIaM-
'I'&IIgeD; ill: bljjf u ..an harte dankhear dMrYOOi
wani dit ia een pede en aaDPDame .... ~
!ii&. Bet mijne ia yoor pen pld te koop, maar
ik zal hei o~ al. _ aandeakiac _ r'
m_iine kind_ ua de moeilglte ea bitHb
t(jden, welke wjj doorgemaakt hebbe. ia 18111
en 1898, in politieke .altea.

'!VU 1)'IIIP&thiaeeren met den heer Krite CJat
hU onbeteld d, daar hU 0811 edele dud ft
tredaan en oen groote eer voor _ .-nu .
Doch wii .. illen hopeD das de kieR... YUl
St.ellenbCMCb, die de ware beJaaaea 'faD luid ea
T?lk op bet hart dragea, &jjae pdaae deel.
ruet sullen Targeten bij d. s_baL It_
zeker dat. de kiezon 'faD 8t11llanboech dIPljjk
menm, za~len houdtIII BIet wat plaata..--
den beeft ID bet Terledene, voor &jjhUIlDe
IltemmeD zullen uitbreDpil.

~ ~e . hoer, d. woorden ldiaken mij 100
daidelIJk m de 00hlI: "Geef tere wiea .,.
~omt." Wanneer de beer Krip aioh .....
ki .. t.ar .telt., dar! twijfel ik er pea OOPnbIik
aan dat bij _ atcb en groot.e o~
zal erlaapn. MUn leute_ach ia 0lIl dell beW
Krige .. eder naar. hei parlemeat te aiea .....
ZOO roep ik de Iriuors wan StelleabOtiah toe:
"Geeft eere .. ien eere toekomt," Doei wat !lW
band YinJt til doen en laat goeD ..... 0JIaUP-
roerd tot ven:ebring van de Terkiai.ac .... da
beer G. J. K.rige.

Den ...e,
GEEl' EItKZ WIEN Eau TOUOJIT

UNIONDALE.
I Februari~.

Aa.. ae.. &likur.
Waarde heer,-nt goede bronnen bebbea WD

TernomeD d.t te Uniondale eene publielte yw-
gadering gehoudeD werd op doo 14GeD Jan. '99.

De heer Van Haijsateen, kandidaat..- de
Iri.afdee.liDg, was tegenwoordig, om jf:,;n.
tiek bloot te leggen aan de kielerL WD
g"looTen niet dat het daarbij al bID..., OlD
rodeD dat niemand van dese zijde van cfe ........
denDg iet.. at Wlat; !lOO achten :wjj bet ~
noodi( dat de br. Van SUu-teeD te Harte~
rivier ·ook eene Terpdering aal belttpD. ..
benediging der ki_n.

Wjj &tin hier _r YerOniwaardisd over W
beslolt '" UDiondale op de Tergaderiag poo-
men: den heer Read geen Ir:aaa te pv. Iija
politieke gevoelena te komen bloot Jeaea.

Wij lI'iin selter dat de h8Pr Read _ oprecla"
Afrikaander i&, en bet wel moe.t _t sj:jae
partij, waarbij hii .taa~ H.t ia ... r llaaw 1'&11.
onze Afrikaanden ala iemand &icb 0p04ert OlD
in het belaq TaD oas land en YOlk te werke,
IlOO le handelen; wjj zotten daar goen .._...
beeld mee. En ook onse geachte editeur beeft
weinig of nie .. gedaan ten gunste 'faD dea beer
Mad (II),

WJJ geToeIen seer trotach op beide beIr.a
Read on Van Huijsateen.

Oue gevoelenB warea dat beide heerea"
zat£nm oen Yerpdering zoud811 beleaea eD toe-
Ipreken; en die dan de minderheid had &011 aa·
tunrliik terug staan en dan 'ItVOII wjj ......
lI'ekerder T&1I onM aaak. Nn achten wij bet ....
I'lIvaarliill:; daar beide hoeren natlturljjk loader·
steunen hebben behOOI'8Dwij Toonicbtit .. Iiju
onze BtemmeD niet te TérbrokkeJen. .

De awe,
J,\COBCI H. 8cJIu.TDlA..

[C De heer Van Huiillllteen viDdt~
door d. geboeie ki-tdeeliog. In den k:riiiekeD
tijd waarin wii leTen ia het abeoluat aoodnkeJijk
eenage:r;ind te zijn en aUe krachten op "n ba-
didaat te TereeDigen. De ki_n van eie ki...
afdeeling George ventaan dit. Wij twijfe1ea er
Diet aan dat de heer B.d, ala teil wunlige
AfrikaaDder, &al medewerken om de AfrikuD-
der zaak te bevorderen. RED.).

De ware bescherming.
Onzer daaen is de belaating·poIitiek altijd_

sterke plank Tan het pla\form van elite polig-
CUB, maar is het eene verstandige I!DI!t~ V1Ul
de sijde der verbraiken om een beIaatiq te
plaatsen op goedereD die zii Diet f&briceenm
maar slecht.. ....rbruiken? Verondentel b.T.
dat de inToerrocbten 33 percent IIUn op inp-
Toerde goederen, dan m'>eten de looneD ftII
wftrldieden van all., IOOrtea iD eeD aldOl be-
schermd land ook 33 perceDt hooger .lija dan iD
een land met vriien handel om de saba op
geliiken roet te brengen. Doch ia dit ooi, het
geTal? De ware be.:hermm, begint, ala de
liefde, te hui&, en in d_ dagen W&IIIIeel' de
lucht· beladen is met microben, bacteria •
andere zadeD van ziekte, behoorea w~. 2.
wacht te aWD tegeD den ge_n •.
Hootfe ouderdom veroorzaakt den d ....
slechts weini~D, maar. lI'iektea dooden er clui·
'zenden eD mlUioeneD, en dat norgeDi aadera
voor, dan omdat het menacbdom zoo IOrselooe
en nalatig is omtrent het wurnemoo der een"
teekenen &eDer naderende &iekte. ZinkiDp ~
eea der sekerste kenteekenea der venobit
ning "&n eenig lichameliik leed, &11 beIaOOrt
dadel[jke behandeling te ontnDpn voor hei de
men!!Cheliike hulp te boven gepaa il en_
doodelijke &iekte het een of ander _
lich ..msdeel heeft aangetaat. De beer Edmaad
Kinke, Derbyatraat, llóekhampton, Qu~
achrijft op 29 Juli. 1895: -Ik boeckouw hft
mij De plicht n mededeeien dat ik MD CbrOaialIIte
bloed diarrhea heb geleden gedurende bijaa
tien laren, Toen ik er eeni 111flê geplUcd
werd, meende ik dat het nieta wu, en liet het
aan.gaan tot hei obroniach wu JOworden. Ik
had allerlei 800rt Tall medicijnen gebruikt, till
zou ioderdaad al de middeltjes niet lr:uDaeD
tellen die meD mij aanraadde te probeeren, maar
!teen Tan allen hielpeD, en ten leste beecbouwcie
ik mijz.elve ala eeD oaglln_liike. E1ltea mor-
geD bij lIIij oDtwakkeD had ik ~4J1te ~
en mijn ingew..aden acbeoeo altijd swak,)uiR
alsof ik daar nieta bad. .Maar ik dacbl cid ik
jong .. &li, en waarom EOU ik das mUn leYeD
weggooien? Ongetwiifeld moeat er toch ...
zijn dat mjj weder in orde &oD hrengen. T_
ik eeD ouden mend ont.aloette, vroeg ~.::.
wat ik mankeerde, daar ik zoo .lecht er .•
Ik verklaarde mijn geTal, en hij raadde IIIUun
om Clementa TO:lic te probeeren. Ik lick.
en ~eide: "lk veronderatlll 't ja d__ ._la
met de andereD, bedrog." Bii vert.elde mij CJat
het hem geDezen had, en om hem ~ te
doen, kocht ik een floachje, Ik Y08ld Di.. .,..1
beter na het innemen br Tan, doch PIIlOl( P
hoop op, Ik probeerde eeD tweede 11.... 1 811
gij kuot mii gelooTen ala ik Il seg, dal er jIIiD
gt:\'oel O'fer mii kw.m, a.lIof ik een nieaw Ielren
had ; de pijnen Tt!rlieteD mij en ik kon fIP.ed
Ilapen. A.1egii denIct dat deM brief .....
waarde heeft • .taat het a Trij die te PU:t-.
en ik hoop r.elb dat aii dit .ult doem, en
leTens znlt reddea, eTen ala Clemeat. T .
het mijne beeft gered. U lIO(IIIIIIlI _lr.eDde,
Terbliif ik, de Ilwe, Edmud KiDIa, DerbJ-
atraat, Roclthampton. QueeDIland.-ÁDY.

BJ. NOOI)IGD

ErN eerste klas boeren Knecht.
Men vervoege zich tot

B. C. DREYER,
Driefontein Philadelphia.

LnVIICIIrUll.ODHnulrto

MrItê
A. SPOLANDER &CO.,

G.VEST/GD u JAREN
cb rona..etlr-, Itrolog&- 811 Dekmatm

11__ ~ ~llroaJ.,

Goudeo eo ZilftI'eD Horo~ m,
vool"r1l.lLd ~1aOUdeL 1

..j
.-'~
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J. D. JVNES &

"'l'HE DE]?IANCE."

KonIe. Kome. Koma
GELD

BESP.llRD DOOR HET KOOPD
VAN

Gebrande Boonen,
8,proJft cell lib. POkkel

" ARIOS.\" Gebrande Kome _ '- :
TE Vt:RK::lJGt~ lIJ

Alle lr1adwOI'S 12 Algemeeae Handelun. .
BIJ DI GROOTE llUT SLECllTS,

tIJ

WHIT~~, I{,YAX S: Co,

. TANDHEELKUNDE.
DE h-r ).. FIELD, Tantlheelkul"

Chirl1r~ijn (oulangs in het LO:l~
l)..,nt:,} Instituut) ht't'ft PIlS een btzendin
vau cJ::(Jelij~~ 'tl.el4u-eru'clsclte TdU1hl"~

kundlgtl Middelen ontl'aDJ,ren, en is in de
positie gesteld orn xijne palieut~n Je vo'1'.
deelon van al elle moderne verbeteriDg1Q
in de tandh8f!lkuLdtl te doen geniet.m.

Con8Ult.atie uren 8 v.m., tot 5 n.m,
P. O. Glen Lynden, Op Z.rdR~en 9 r.m., tot 1 n.m,

Bestaande uit-3 vt. Solide Esschenhouten Kleeren.kast, met Spiegel Deur', 3 vt. Solide Dist. Bedford. Patienten: buitenaf woouachtig.lconn~
h -----_______ hunnen vied.- per briel aankondigen.Esschenhouten Waschtafel, met marmeren bla4. oogen rug en handdoek rail;

3 vt. Solide Esschenhouten Kleedtafel. met Plaat Glazen Spiegel op spillen. BEN OODIG D De heer A. FIELO, .
Tud.heelkund1g Ohlrurgjjll,

Ilastte Chambers,
(TEGBNOVEBllETNlEUWEI'OSTlU~TOJI

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

DEZE ILLUSTRATIE IS EEN EERLIJKE AFBEELDING VAN DEN

" DEFIANCE" SLAAPKAMER ZET

Prijzen Eog, llmmer 100 laag.
IIohriJ~ .OID verkoop.

Cat;alo.tu ••

PLEIN EN SPIN STRATEN
KAAPSTAD.

Wij hobben besloten het Publiek te overtuigen dat het goed huisraad van0nI eigen maalael goedkooper Een ongehnwd Onderwijzer voor de
koepen kan, dan de gewone ingevoerde artikelen die in deze markt worden verkocht. Derdeklasse Publieke School te

Mosheah's Ford, Barkly Oost.

GEVRAAGD

T~ENr: Onderwijzeres voor de
J Gouverncmenta School te

Scheluiklcof', dist, Bedford.
Salaris £tiU, kost en inwoning

vrij.
Certificaten van goed gedrag.
Kennis van Hollandsch, En.

gelseli en Muziek.

C. P. MARAIS

O ISAAGS & GO
VertoonkamersJ lANGEMARKTSTRAAT

. Stoom-'Pabriek, IlA RR!CK & BOOMSTRÁTEN

I I' KAAPS TA .

.
Solide Essehenhouten Slaapkamer Zet, Goedgedroogd Hout en

Exéellen tAfgewerkt,.

Voorraad tegen buitengewone 0]11& :::E:isen Dtl[a.a.k_eI -.8e e•• Gedurende de maand
Lage PriJzen.. ' •. _--~~-::-::--.~. -~--'. -. Februari.

GeWU4Jtreerd Clltalogu, en Pri,j,lij,g (raMI) gepost ()]J aan'l1raQ6. " _~

.A.lle Goederen door ons vervaardigd worden door de Kaapsche GouvernementB Spoorwegen vervoerd
tegen 20 per cent minder dan ingevoerd huisraad.

APPLICATIEN voor bovenge-
noemde betrekking- vergezeld

van de bij de wet vereisehts getuig-
schriften van bekwaamheid en goed
gedrag van de laatste Schoolcom-
missie en Predikant waar applicant
werkzaam was, en VhD Lidmaat-
schap eener Protestantsche Kerk,
zullen door den Ondergeteekende
ing-wacht worden tot den 20sten
Maart, 1890.

Departeme "an Landbouw, Applicant moet hekwaam wezen
IUap de Goed !loop, 8 Maart J899 om onderwijs te geven in Hollandsch,

T~NDERS, worden gemerkt Engelsch en JAuziek; werkzaam.
~'Tendcl' or het wegnemen heden te beginnen op dên den 41en

van Kalkstcan," n te worden ge- April aanstaande.
adres800rd aan n Controleur en Salaris £90 per jaar en vrij logics,
Auditeur-Gener 1 op of na den behalve wasch en strijk.
17den

d
Februari, 1899, worden ge· B.. J. PARSONS,

vraag Voor t wegnemen van ..., IOJ h
Kalksteen va af omtrent 2~O oec. oe . Com.u P. O. Moehesh'a ford,
morgen Kroonl d te Eerste Rivier Barkly' OOflt.
in de Kaapsche fdeeling, gelege~ 4 F"b, IS!}!).
ten westen van uils Rivier, onder-
worpen aan de v gende beralingen: BEN 00 DI GD.
I. Dat de g laagde 'Ienderaar

den grond zal g ijk maken na den
steen te hebben ggenomen, en het
zal gereed make voor het zaaien
van bosch boo . aad of voor het
verplanten van omen.

2. Dat hij al noodigen arbeid
voor het zaai. 0 lantwerk zal ver-
schaffen binnen ne maand nadat
hij kennis zal he nonhangen van
bet Bosch wezen Departement dat
zulke arbeid Ver eht wordt.

3. Dat het B hwezen Departe-
ment het zaad c de te verplanten
boomen zal le en, en ook een
opzichter om he erk te overzien.

4. Dat de g nagde Tenderaar
elk jaar even v nd zal bezaaien
en beplanten al· ij van steen zal
ontdaan hebbe

5. Dat de
niet minder da
van steen zal 0

6. Dat de
elk jaar de liee
voor do uitge
van steenen 0
van elke maan

7. Dat de
twee goede
zal verschaffe
Regeering, v
voering van

Dat de hIniet nood'
--------------------------------------------- ~genomen

CH LES CURREY,
Onder S retaris voor Landbouw

KOCR EN

TSBERICHT
1899.BAKKIES POMPJ~N.

EENIGE AGENTEN:

Grave Straat, KAAPSTAD.

"'c:a
ë:
(JJ
ï-c..
(JJ
-i

"":0>
2oo.

Geen ingevoerd Huisruad, alles wordt in de plaatselijke Werk winkels
\"erva.ardigd door zeer vertrouwbare mannon.

Eenige Vervaardigers van Bamboezen Goederen in de Kolonie.

EEN Onderwijzer of Onderwij-
zeres op eeno plaats J tuur

van Aliwal Noord voor een Derde-
klasse Publieke School -te Hout-kraaI. . '.

Applikant moet bezitter zijn van
een . Derde. Klasse Onderwijzers
Certificaat en moet bekwaam zijn
om onderwijs in Hollandsch zoowel
als Engelsoh te geven. .$

Salaris £48 per annum, .Vri I
Kost en Inwoning, Lidmaatschap
een er Ned. Ger, Kerk moet over.
gelellrl worden.

~erkzaaD'1heden te beginnen 7den
April. Doe aanzoek bij

M. P. POTGIETER,
Houtkraal,
Aliwal Noord.

Vredenburg Meisjes HoogescbooI.-OVERB:ax .PLEIN, XAAPsTAD-OPGERICHT 1886.

" EARLY ROSE"
Poot Aardappelen.-WIJ heM"," jU;.l een Verene kJ: 110 -. Cll<b

V-tU d T.t! }t()lllll ire 15ort ~llIlf"anb'tlll I

eerere kbl oH.dllle, gU'U-'t1 van I,koten
Ook in Y\IfUTJUll( CA.!fJ kl·..!in~ !j, ..:re..:ltl.._·id nn

der rolgen.te wcltJckendc ingevo-r.Ie IIO'JII<:D.

.. WUI TE KIDlILT~,"

"Waar. llll\iC&'"
I'alt D.!:4t"TT Of 1l&Il&Ol"

Die legen lugs'c J'! ijzen Le koop ZIjD.

LIBERMAN 4 BUIRSKI,
25, BTTlGSTBJ.A.T, KA.!PSTAll.

P/). liulI Jr.7,
Te1"lrr&ftJlDCD: • LIB&BJlJ.II<."

ONDERWrJZER BE:NOODIGD.
IPP LIKAT lES voor de betrek.
A kiD~ van Onderwijzer der, N.
G. ZendIng School aan de Zuider
Pa '\rl, lullen door den ondergetee.
kende ontvangen worden tot den
22:sten Februari, e,k

Salaris £42 stg. per annum .
Werkuamheden te bcginDeD

daielijk na de Paaseli Vakantie.

A. r'. WElCH.
Zendeling der i',U. i(erk.

Paarl,2 Februari, 18:1~).
----------~-----

.UIO-AYR .I\AA '.45(, He
KOlUNKLIJKF MAILIHENS'L'._
D... CASTLE M~jL" Mnta,,".pp~

DE' Stoombooteo ,Lezer Lijn "f'rtre.··
"keil 'YlID l1aapetad naar Lond-n 0111

den andere Woeulldag, le 4 Dor n.m, n.aar
Madei", en Plymouth, te Sint lhleol eo
.A8oeoOlioo.anlegg\!ode op de bepaalde tu..
eohentiJde11.

Eltra Bottel Je" E.,elud· 'II Lu PaIlRS
Voor VrMh& of p_,. l'flrvoove m'!&

siob bG de Agenten Tan de CUTU
IU.ILBOOT KÁA.T8OHAPPIJ, (Bpkt).

.,..,

BEZOEKT OM en inspecteert ons Huisraad, Breek waar, en Glas.
waar Vertoonkamers.

DUSTPAN, GEORGE FINDLAY· ei CO.
PLEIN STRAAT.

LICHT,
)lET

EEN·
PATENT

VODDIG,

STERK, GESLOTEN

GOED· ZAND

KOOP,
KOKERS

DUUR-
OP

ZAA.M.

WIELEN,

·-.n~ •..(••DIO... )'
Matriculatie,
Universiteit8 School Hooger,

,. "Elementair,
" Mnziek Examina;

8$aad·ara •••(JuDlo ... )
.8tandaarda V. IV, In, II, I en

~dergarten Sohool Toor kleine
Kinde~n tD88C1len4 en 8 jaar oud.

Speciale .Kla.$sen in de Kunst:
Letter-schrift, Snelschrift en Dree-
makerij.

Mevr. W. B. PERCIV AL,
Principale. CUIP__ KTl.Ryan Rood Ir Co., -=H~OO=F=-DO-N-DE-R-W-IJ-ZE-:-B.--..: Jr~-to~~=p~=

(l ....~ ca _~ WO.aIIda( '-1

MALMESBURY G~AAGD een Hoofdonder_ .QI'lUL,alaood .. ~uleq.od.hortste en Coedkoopste Route voor Reizigers en • wlJzer (een Afrikaander) ~. VOOJt g. 'aiLAND.
.;Joederen van de Zee naar Johannesburg Pretoria AANGEZIIE~ de boeken van de Gouvermenta School, te Bet~~ Ul'lIllOOThvr;ja l"fI" ..ss«,

d • geme defiirma thans ge8loten Z.A.R. .. h" de M-'..clJA!'I"J" <P'IOO' ótOOtfJen an ere plaatsar- in de Transvaal. . moeten worden, wordt het hierbij Salaril! £200. pe!' ~'aaren -U~ boot.on AJ ~OU'l'HA~I·r(" ....er .re" voot
Da liik h verzocht, dat alle rekeninaan, nog woning. VereisohteB" _ft"';1._~":_'" ~ ..B~, kor\ ,.. Ii_ lOA' ~lIn~t ~g.e IJ sci e personendienst van Lourenco taand -e- (1 • "~n. _III., """tnh.J<)l4tn

M opens e,zullenvereffendwordei1 ) 2de kla~ Onde~zera BWl'OUR.K~AK1'jJP:,tl_r~NOELAJt)arques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesbur8, ten kantore van EXatn. vande Z4\.R. of certificaten == "'\JOI':;'_ ~'. orl..", .... "lltD uitp-

en 21 uur naaj- Pretoria, ROOD, PENBERTHY & Co., daarmee gelijkstalánde. .I~~ ...,..:..~ .... ''lDI!' .._ JU peroe!li
~, (2) Be " . op - DIl lbe.., •• P ~\ ..ra.t f MALMEsBURY '!'lJ8 .. vnn hdmaa~p bTOU'\IU'."TJ;t~· ~ nAVY.lfSane JOOr Rei%igers naar lobwabarg ~ tfL--en ...£8. 171 . t late d ó F b' eener ChristelIjk Prot. Kerk ea van ..... de I[ r~'l ............. lli"" ..rei~t ..oor d.

me ranI e ruan, e.k., na goed zedelijk gedrag. Ap ~licat!es t.vgnia bi.n", .' ,hb ..",,", poo.d. Union" " " "Pretoria IU L 8d._aItDI I. ~elken datum de !log opene reken- zuJlen ingewaoh~ worden h" de ol. us. a....Y. .... ""'·j,Il, .... J hlt)l'D.hot"e~_
OH WO ~ 'II l~n voor kollektie van een Aaaftt Onder ......."""'1..enden tot 30 'lJ den V~!!'~ ,,, ·.f lJ-...r-Ii~ _II ~D liik h • ~ h ~;~ -a-_ e"'U<>VA op Maart. -- - ~ ..•..Io y .... d. Unlou btoomllCl8tage IJ se e personendienst van Durban (Natal) Jl on wO.:.-uenover anws.... Werkzaamheden te beginnea Iieet.h." 1 ~.1r'..,J.,.........

naar JOhannesburg, Pretoria en andere plaataen In RYAN, ROOD & Co., 10 April, 1898 •. :,. OP. ~~~_II!I!!II!II!III!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!1

d TIP LlUDlIIG 'it5~Q- ·--I8 ran.vaa en Oranje VrlJltaat. . . , K4LKIIIO'Ar, ~ 1 . .__ ::.-:-..:.;OW;
...

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

Zomer Verkooping

<::a:_ F_ EOKEET'S
BeroeD1de Stalen Plo-flen.

SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.:

gde Tenderaar
o morgen elk jaar
oen.
laagde Tenderaar
egel den zal betalen
ektheid door hem
aan op het einde

slaagde Tenderaar
voldoende Borgen
t genoegen van de
de behoorlijke vol.

t kontrakt.
te of eenige tender

elijk zal worden

op Heden en eIken volgenden Dag, 'VaD

Stevels en Schoenen, Mans en
Jongens Pakken Kleederen.

Alle Surplus

10 percent of 2s. in het £ afslag
Op alle Nieuwe Goederen gedurende de

verkooping.

J. D. JON ES&CO.,
~Iei~st;:rta,a,t;~

en 5 Korte Marktstraat.

JAMES WILEY & CG
Ilebben thans ontvangen hun serzocus

voorraad van

Druiven Molens, iu twee g't'ootten, Oven
Deuren en Fornuis ILLanl~:), ~'mheiu ing
Staauders (c. rail" patroon), Stcekdruad,
Gladde Galvauisch o en Zwart Draad, Hoek-
polen, Opwind Houten, ~ et Draad, 2 voet
tot 7 voet, Kemphekken.

OO~

Bijzonder Sterke Netdraad voor Varkens- ~
Hokken.

.
__ Schrijf om onze Prijslijsten.

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

10 en 12 Darlingstraat.
KAAPSTAD.

KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN.

THE LITTLE

KENNISGEVING.

\ ;1

GEn..LUSTREERDE CATALOGUS POST VRIJ.

17":10_ L%Jl'6
KONINKLIJKY. MAILDIENST

'--
D'lIOISTOO:UOOTllUTSCJllPPTl

SlIClIn. ~..A.. '8T~C>~:E:,
KAAPSTA.D,LI EErT pas het beroemde Mauser en Sporting Magazijn Geweerr ontvangen. Het laatste en beste wapen voor het schieten van

allerlei eoorten Bokken, vooral Springbokken. Prijs £.7 lOa. nett.
Hagel Geweren, Rides, Revolvers, en Patronen van de beste kwaliteit.

Dynamtet, Detonators, en Lont.
Bicycles, Bicycles, .Bicycles f

SOHRIJF OM PRIJS LIJSTEN.

DUDE.
K.AAFSTAD,

Voor
Sproeipompen KARNS,

Kafsnijders,VOOR

NetDraad
Keuken Stoves, Keukengereedschap.

Ledikanten, Matrassen, Trommels, Reiszakken

Volle bijzonderheden op Applicatie.



IXGEVOERDE Cleveland Licht
Bruine l:J engst, Hoogte ) 6.1

!!'evPldd in 18H5, zul bij Puh" 1('
Verkooping aangtobodcn wordt lj op
de Landbou w Tentoonsteflin..: te
Rosebank, op Vrijdag, 17 d,-z.er,
tegen 3 uur n.m.

----------------
Druipers Maatsobappij Yan de Sandt

de Villiers en Co., Beperkt.

INTEEKE~AREN dio van won-
lUg veranderen, en ons hunne

nieuwe adressen zenden worden
verzocht ons dan tevens ook hunne
oude adressen te zenden, zoodat
wij de noodige veranderi~gen kun-
nen maken, en VerWalTlDg voor-
komen.

C. P. SCHULTZ,
Secretaris.

HI ERJrIE DE wordt kennis gegev~n dat
de .aeeren DU TOIT & DJ: WAAL te

~iddelbnrg K.K.. iIlllgeUj.ka ala onse &gen-
t~Il y<x)r Olld La,ui en 1+ eekblad zijn aan.
gt'.:eld.

Kaapstad, 6 Feb. 1809.

uit den drom der verwarring op den be-
paalden tijd te .ooraehijn zal treden.

De heer JOHN MORLBY ontmqette op
17 Januari zijne colllltituenten en lel'erde
een kracbtige toespraak, w:lari~ hij het
Jingoisme op de well!prt'kl'ndstl} en em-
;tigllte wijze crltlseerde. In de~praak
verklaarde hij, dat hij uivt langer ala oen
"fficiê~le leider der liberale partij aal op-
treden, hoewel hij stet'<ls sijn plicht zou
trachten te doen als een getrouw lid tijner
partij.

Wat is een "Jingo"? De beer :\10BLIi:Y
weigerde een definitie te geven, omdat hij
vreesde, dat de aandacht van de zaak zelf
getrokken en op de woorden geve8tigd
zou worden. "Maar hij herkende altijd
een Jingo ala hij hem zag." Hij was ech~r
gereed een definitie van een Jingo te
geven zoodra men hem een definitie van
een "Little Englander" gaf. Daarna ver-
volgde hij:-

"~o ding zal ik oiet doen, ik zal niet door 't
land pAn,fru.ie diogen omtrent Mr.GLAD3TtJNE
zeggende of er DUr Iuiaterende en tegelukertjjd
al de 1_0 die de heer GLAn8TONE 008 gaf .en
zette vao de lei ng.ode. Mlln kan het Jin.
goïame noemen-meo kan het Imperialiame nee-
men, ooem 't wat ge wilt-ik keo het ding;
en of bet komt van Liberale onderwij~en of
van Tory onderwu-rs, ik lIIDeek al mijne
landsenooteo 0111 te onthouden _i Imperia.
fiIIIDe ia, in de beteekenia waaria ht &.hana
gebruikt wardt.. hap-i='~ breD,t-ma
lich militairiame. llilit.air_ beieekea$ een
reuucbtige dapljjb ungroeiende lritsaat. Bet
be_kent de vermeerderiojl der ma.cht der
aziatocratie of bevoorrechte klaue. Bet betee.
kent de verlnrating van bet geld der bel ....
tingbetalen overal, behalve in dOlI beluting.
betelen eisen buia, en militairiune moet oor.
log beteekenen ; eo bet ia niet de oorlog mu.r
de witgevlQnljl9lde ",ede die de beschermer
van ruat en recMvaardiibeid en welajjn ia
ge"eetlt over ber groote leger van arbeiden,
op wiena arbeid, op wiens ontbeeriul{en, op
wiens teaenheden, bij alot van rekeIl1D&', de
grootheid eo de kncht van rijken en van
staten gllfrond lIijn en opgebouwd worden."

De heer CHAlIBEBLAIN heeft de uit-
daging van den heer MORLEY aangeno-
men en de volgende definitie van een
"Little Englander" gegeven: "Hij is
iemand die eerlijk gëlooft, dat de uitbrei-
ding van dit land met zich verplichtingen
brengt, die niet in proportie staan tot de
voordeelen." Daarop heeft de heer
MORLEY de geloofsbelijdenis van den
Jingo in vijf artikelen beschreven. Ze
zijn kortelijkaals volgt: "Grond (territunJ)
is grond; en alle grond is waard te bezit-
ten; (2) afgezien van den prijs; (3) afge-
~en vanwaar het geld komt; (4) afgezien
van 't gevoelen van andere volkeren; en
(j) afgezien van de belangen van de be-
volking van dit land, die! ~en geheel
o::Jdergeschikte positie innemen.

Men zou deze dbfinitie van den heer
MORLEY kunnen samenvatten in ds nit-
drukking: "gebieé!s. uitbreiding. tegen-
eiken - prijs." (Expansion.at.any.price.)
Hoeveel heeft. Zuid-Atrika ook niet in
den Il!.<ltaten tij 1 geleden onder dezen
Jingo-geest van uitureiding-tegen.elken-
prijs? De Gooharterde kliek weet nit.
stekend goed hoe om van dellen geest
gebruik te maken. Onder den naam van
Imperialisme tracht zij alle politieke
macht in handen te kriJgeu en hare
zelfzllchtige plannen ten uitvoer te bren-
gen-het koste wat 'I wil.

De r!'aktie i8 echter reeds begonnen, de
golf "an Jingoi.me beef, haar toppunt
bereikt, de op~ezweepte en vervoerde ge-
moederen beginnen te bedaren, het ge·
zond verstand begint weder tot zijn recht
te komen en langzamerhand komt er
ode nit de Jingoistische verwarring. Het
moet een zeer oppervlakkige toeschouwer
zijn, die den loopt der dingen volgt,
welke ni~t de teek enen aan de kim heeft
OellpeUrd, dat de dagen van 't luidruch-
tige ultra.Jingoisme geteld zijn. De heer
MORLEY zag met angst de toekomst te
gemoet, indien de bevolking werd over-
gelaten aan de politieke partijen met hun
hedendaagsche verklaring van de spreuk:
.. zwem altijd met den stroom," aan de
8ensatiewekkellde pers, en aan den oppor·
tunistiscben kansel. (Dat de un8e1 in
Engeland ook onder den invln'ld van bet
Jingoisme ill gevallen staaft )',j met voor·
beelden.)

De imperiale regeeriDg heeft 't kapitaal
voor 't bouwen vlln den Tanganyika.
spoorwrg nog niet gegarandeerd. De heer
ASQL'ITH heeft tijdig daartegen gewaar·
schuwJ. Men zegt dat in Londen een
comité van Gecharterde aanJeelbouders is
gevormd om te zien waarom de maat·
schappij geen di vidend betaalt, maar in-
tegendeel telkens meer kapitaal noodi~
heeft. Op de goudvelden heerscht een
.. Loom," het vertrou wen is hersteld, de
wereld wordt al meer en meer over·
tuigt van een duurzaamheid eene
gestadige ontwikkeling, die uitjl'aat
van eene verstandige berekening van
de voor en tegen zijde. Allemaal vinger·
wijzIngen d.Jt de dagen van 'L Jingoisme
getdd zijn. ------

elWe krinpll nrd eeni,. tijd ..... 08 óok al
pfhlislnd dit' de booc!iol YID~*~
ernstige aandacht der EDPIaaIte ~ soa
oDtvangen."

Th4 Speaker, eene seer YOOraichtiae ell .... 1.
lr1liDformeerde OOUl'Ult IIIgt: De 1mperial.
kriiVDUlcht iD Zuid· Afrika 'wonlt voortdurud
vlIl'8terkt eo er wordt in onlt! "Service Clube"
heel "at gesproken over oorlog.

De andere uittrebel. ZijD van denzelf-
den inhond. Onder de kn.nten dIe aange-
haal-I worden zijn ook de Birmingham
DaI!Y (}azetle en de Birminllham Daily
Posl; het orgaan van den heer Chamber-
lain. .

[BY Olmll.]'f-.. This oIl'Iprin, ol clebat.e,
ThaS DiICOrd It.ill dolh IOW,
8bal1 r.p I» ll8Ïa whue pre.at rule
Haija 1auIch' NJIl ~ to pow.
No r:YIah allel) kIdctIt
8baI anbr in uaia ~ ;
our Iaod it broob ~ ~. rorce;
.Let bim ebnbere ~ ..

Ol4l1olW, 1ll68.

Bo, IDeO ol T_balaDcJ, talE. eare,
A " platform " to-niah' ...iJ IlOOII be there
One ...bo'8 beet boIat is to .... re '

By race .. m4aCI j
Bis 6plÏni pori la th .. to tear

whit God CleIlPed 1
What wit be bad that" Sir.!' lIOOIl blua&ed,
ADd .ver since uide he'slllnnn.l
In evil roada, and ever 1J'lUlted,

" Supremacy,"
While he hilDJlelf a100ë a1Uoa&ed

Ber M.jesty I
ol I don't remember" wild be'. dooe
Bey0n4 thia alaucler' • ..._.. rau,
" I dou't remember " he's n

Vei to uDdo
What lor vile malioe beata the BIIA,

And wiJd Yaltoo I

.Al-. that .Jeroboam', Meel
le ·atiIJ with UI, ud lW1 &(n!Id
To ooaaummate UIa' hellish'_'

Andlaiih~,
In )'0IIII' free Iaada ...h.. JnUen ...

< le " Loy~ III louDCI" 1
seek ye a mu ...hQ ~ tJ~
ADd uta the part ~ all hie walks :
WhOM alma _ yours, &Dd nevv ba ...b

Bis Q"_ or crowa :
Be lovee them ..... who 1'IrilitJ ,Wka

The alandlll'8l' do1l'1l !

who. toiletb DObJyhere Mlow
Doth live to every lie, I Wow,
When worda and pnotice .vv 10

Tb' llIISUlJied _,.,
.'-ad ...ith Uie klrch of k'oth cu &bow

You love', OW'II ra,..

Arise, to you thi. friend we bnn"
With)dUl and kin IlAto him cling
And to perdition MIld the thiDI

That Hta .part
Tb. Jóve which ...oaW eterual IprinJ

In ev.ry heui I
ScOTTISH LUlEJLU..•••

De toelating van adVOkaten.
L.I. Donderdag werd een belangriJke

open kwestie door het hooggerechtBhot
besllet, namelijk of jon~ rechtlgeleerden,
die den graad van 'B.A., door 't aflegaen
van een examen, van de Kaapeche uni-
versiteit hebben verkregen, en in den
vreemde een erkende rechtageleerden
graad hebben verworven, waarop &ij den
titel van L.L.B. van onze univ8J'll1teit
hebben ontvangen, lullen toegelaten 'Wor-
den om in het hof ala advokaten te prak-
tiaeeren. Veraeheidenen zijll reed8 zóó
doorgekomen, maar in 1896 werd een
universiteitswet gepaseeerd, waaraan het
hof zulk een uitieg heeft gegel'en, dat
de applikatie van den heer Van Hoytema
moest worden geweigerd. Het hof er-
kende echter, dat het een harde ul&.praak
was, daar de. heer Van Hoyt.ma te eam:.
bridfre den graad VIUl L.L.B. heett vel"-
worven, niet wetende, dat de wet in de
Kolonie met betrekking tot het toflaten
van advokaten veranderd WH.

De rechters hebben het puleeren van
een wet, verlichting gevende aan allen die
in dezelfde positie .lijn als de heer Van
Hoytema, sterk aanbevolen, en wij geloo-
ven niet dat er eenig be.lwaar remaaIrt zal
worden om deze aanbeveling uit te

~"_IP~t.a.J,
" hlbruall, II'i~!J.

C. P. SCHULTZ,
~cretaru.

.MARKTPRIJ UN.
.LU.P8TAD,
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voeren.
De unlversiteita-raad heeft fen plaatse-

lijk examen ingevoerd, het afleggen waar.
van in &lIe toekoll18tige gevallen ZaJ voor-
zien. Dit aanvulHnga-examen is echter
niet zoo heel gemakkelijk, en wij vreezen
dat de nieuwe wet tengevolge zal hebben,
dat studenten eenvoudig naar Londen
zullen gaan om zich bij een der Templee
aan te sluiten, waardoor zij al de Toor-
deelen van een~ uni versiteitsche opl~lding
zullen mfll88D.

reUrulli, 1899.
... d.
o a :I
o 0 °° 3 8o 6 8
o 1 7
o 0 0o , 6
o 41 41
o 4 lt
o 0 0
o 0 0

Mr. MerrillW1" advice to ol Procreaive "
jouroaliate, to lMk for' iaformatioa OD the
lubjecb tMy writ41 abou' befere proaeediar to
pen their articlee, hu .,ua beea jutifted.
The A"flU of Taeeday Jut iDtiDaa&ed that the
Ministry wu deliberately proJoarinr Uie
B.egilltratioll arranpmenta 10 that the electioDi
might be delayed, and in the __ paper
published • letter from the Premier to 8ir
GordOD Spria .Wiag tnt the elec:Cio .. wouJd
be puehed on .. rapidly .. poaible, lUId that
action had only *a deferred unRi the Jut of
tbe .Ioction petitioDl h~ b4IfIQ dispoaed of.

••• •••This ioformation tbe .It"gtu ~ .. ily have
obtained before wriiinr; but it preferred to
priot • oolumn or t .. o of inueodoee and
malicioulllugg .. tiolJl, whicb it h.da't the grace
to llpolOlÏ8e for when they were IIbown to be
gronndl-.

De spoorweg-oollferentie.
De oorlferentie van spoorwegbeambten

van geheel Zuid-Afrika., die -:lezer dagen
in KaapIItad zitting hield werd eergiste-
ren ge810ten. Het doel der conferentie
was om gelijkheid te krUien in de regu-
laties en wetten met betrekking tot ~e
verantwoordelijkheid der spoorwegen s
gewone vervoerders voor schade op ot ij
den spoorweg geleden. De conferentie
liep zeer goed af en de beste gezindheid
van samenwerking kenmerkte hare be-
raadslagingen Een sub-comité 'Werd
IllIng'f.'steld pm de bijzoriderh~en op te
stellen, en zoodl"8 het met dlt,werk ge-
reed is, zal de conferentie weder vergade-
ren OlD de finale schikkingen te treffen.

Donderdag maakten de leden der con.
ftlrenti .. , op uitnoodiging van den ed. heE'r
Sauer, een uitstapje naar Groot Constan.
tia. De ed. heer Herholdt, minister van
laudbouw, en eenige andere beeren maak.
ten ook een deel van 't gezelschap uit,
en etln zeer genoeglijken dag werd op die
beroemde plaata, welke staat onder het
bekwame bestier van den heer J. de
Waal, doorgebracht.--_---
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'1 t rl.;r _('l~r t. L.:raar) _ ~aar bok1'ellen t:!
,.. ~·,LI. r te "', I rn \:\11 ,,:Ot-1le KwaJlteJt \\'fHen
f"O"q t F 1,",f ]n._:, I ,\lra ll'hrt! v&n id tnt Id

.: • :\.: 3,:1/1 ,L1llC eu nodpre soorten l,chten

.l f .,.~ - (t'or "'Ie!n""t) - Op d~ W<)lmatat
"'~1t'n ~", n .,_"r ten 37ï balen aan~ebod~n en 276
ha "I". [.It. a. ! ~.r \K&3 ~('l'n(' v~Ja.ndf'rm~ ,"an priJ.
1.P, " ,,'r 1'101: il l,-pr Hlptfleurc vetwol beha,l.l~
&,1 ,.,~ 11 rr1 !-'e [Lil n weJ,k~n l"lln ci~ hand !leut
tp::"n ~.! H·,t iH~lr,qf> Int op hl' ko. "'ad 18 b~len
.'_': •• , -Ol 'l! ....J' ,,",eIk.e VS!) d~ hand. gezet "erd
teitQ '. I lo{'r .'

K nIBERLEY.

Waarom?

00•

Thie is not SJ glar;n, .a iDltance of wilful
want of knowiedgII u the great" Iuannoe lO

fiallCU of the morning daily, but it ia quite in
keeping with the gospel of fairplay, .. taugbt
and r~ved by B.hod.' li ProgreIlllÏVtlll."

•••
Many of tho Bpeakers and writen who can

lI8C " no good tbiug ,. io IIDY word or action of the
Minietry ,appear to be still I.(:ting upon • prin_
ciple ridiculed even in their childbood', d'YI.

•••
- It mn ..t.. ...DaS'41 beeá 10 • «Prerr_ive "
nnrsery where tbey IlaDI( :-

.1 There's ..Jack, lay a stick on bis back j
What baa he doo&,? I cannot eay,
We'll find out to·morrow
ADd beat him to~ I..

°OO~ ~ °l
lIo\\" tbe Rhodes' party drJtl tbe proapect of

bonMt reg18tration! It wW!, of COUI'I8, WQII
kno"n, before the pnblicatioo of the Premier'.
letter, that tbe coming electionl wonld b4I
fougbt on tbe old regieter, but every now aad
again lOme letter or leader blUlappeared eaneet.
ing that the wicked Government intended to
bave a fresh regiatration before the polle were

Elda ... in deJe uitpva.pubU08eP&Q-wij
een lang telegram omtrent een vergade-
ring welke de beer Head teMosselbaai heeft
toege8proken. Wat de toeapraak zelf be-
treft kunnen wij slechts zeggen dat de
kandidaat gez wegen heeft over die kwes·
ties waarover wij hem gaarne hadden
gehoord. Op de vraag waarom hij tegen
den heer Van HUYMteen staat, wordt.het
volgend antwoord gegeven: "Mijne ge-
voelens zijn mijn eigen en ik ben
niet onderricht. Ik ben de eenige
man die Van HUyllSteen met IUccea
kan bestrijden. All! julli~ mij net zoo vrij
ondersteunt ala jullie mij thans hier ziet,
zoo zal ik in het parlement zijn. Ik ben
een zeer ver&tandig. man." Maar dit is
geen antwoord op de vraag. De kandidaat
werd slecbts gedankt, daar de voorsteller
tham niet verder Iron gaan.

De heer Read zal de geheele kieaafdee-
lin~ doorreizen. Wij hopen van harte dat
hij 'in zijn eigen belang tot het besluit zal
komen terug te trekken, en in afwach-
ting van dit besluit zullen wij thans niets
meer over zijn kandidatuur zeggen.

lf,,1 .,
Mlfllilt'!\

)".hem~1
K.lf.rkoorn ...
7..em.Jen
B..'l'tr
'Oo-r ..
KJ!
["n .
A..1"i.&rp"le"
~ J !(,'r~l()r'''l

Boter per ib.
EI.ren

10 Febr. 189:1.
d. .£ I. d.
I) I:J 0
o I 4 0
o I 4 0
o 1 7 0
I) 0 0 0
I) 0 0 0
I) I) 0 0o 0 ,) I)

() .1 IJ 0 8 0
I) 0 lol t)
o 0 n 0
o 0 0 0
:J 0 0 0

l I.
I 4
I '.I
1 ~
I ~
o 5
o 12
I) 6
o I,)

Il

I)
I)

taken.
o 0
o

This fondneas fur tbe old register ia very
suggu.tive, and comes oorionlly from tbe politi.
cians who have clamoured for the "betier
representati.n of the people:' On the grouod
of removals alone a new register ahould be pre-
ferred by those who want .. better reprueota.
tion," but it 18clear tblt the Rhodes party arc
tremhling lUI to what may happen when tbe
electoral rolls are carefully overhauled.

cl 0
o

Party organuers and leadeC'll thllt would lend
themlleivllll to the Volunteer deVice at Vryburg,
and that contemplat1! nsing it agaÏn-apite of
its condemnation by tbe Supreme Court; men
who are not restrained by moral consideration,
.0 long &8 they can 811Cape lep! penalties-
such men are not likely to hue *n very
sqneamish 118 to the rightful qualiflcal.ions of
those they eurolled at the lW!t registration.

o 0

The eagerne5!l with ;hich the Rhodes party
CIaIDOUC'llfor tbe old regiater is a fact the ligni·
ficance of which cannot be overrated.

o 0
o

A party which w&l! familiar with the Vryhurg
device, and was alao familiar with tbe disgracefnl
way in which tbe Ial.e lIllDietry I, rn!!hed " the
second election in N..maqualand-sucb • party
natnrally ~ot undel'lltand a ('TOvemment th.t
condncts electoral &1!'ain ....ith strict regard to
constitu tlODal req niremeu b.

o 0
o

Accordingly everythinlr Ihe Goverumellt lI&ys
or doo~. or leaves nuuid or undone. is .ttrib"ted
to sonie balle desigo to promote ita own objeet.
or to facilItate lOme party end.

•••
Here u another inst&n('e of tbie" IH1spicion

which spring8 from a guilty mind." Tbe
Touw! Riyer correspondent of the Gapl' Tune,
writes an indignant prot8l!t agaiD.t the dia.
charge of railway workmtD for whom tbere ia
on employment, and aCOOlDpanl88 lhe protest
with tbe vile 8uggMtion that the real n:aaon for
th ..ir discharge is a d8Mire on the part of the
Government to disperse Pl'OIr"ll8lIive vot41n!• ••Such an iosinuahon u eloquent ~f tbe &Ort of
nil way adminitstrahon Wblllb lengthye.xperi.nce
of a Sivewright régime hu flDliliariaed people
with I. up tbe lioe ..

BEZOE~

HuLLANDSCHE BOEKHANDEL
HCQU r.S DU )5EA U & CO.,

8, Kerkatraat,
Kaapstad.

2uid •~friklJI
TEll.UNIt'JD JU'!'

ONS LAND.'

VUISTGEVECHTEN.
DE WEDERISVOERING VAN BET OUDE

HEIDENDOM.

Jr\ 1\li\1 IlIII; l'I{OT!';:-iT TEGEX
'1' Jl~UOIS:UE

il, "Ii 1 1'1 \\·ld:O)cht en Fdshoda ge· .A.LLERLEJ:.

Aan de" Editeur.
Munhcer,- Vergun mij hiermede mIjne harte-

1!lke iDslemminI!' t~ betuigen met o~e man·
moedige en onbewimpelde veroordeehng van
dto oude beideDsche Yllis~evechten, die men
onder den naam Vill! "Sport"of "edele kuost" in
de chrlsteluke landeu tracht in te voeren,.~en
waarvan op zoo schnkkeliJk noodlottige WIJle IL
Maandaga vond ge<;indigd ia.

Elk mensch van eeoig gevoel heeft gegruwd
van dat walgelijk verelag in de arpt Timt.•, dat
londer een enkel woord van afkeuring .de we·
reld is ingegn.an zoowel als vau de akelige be·
schrunng ervan Jie 10 de Capt Ár!l.',~s verscheen
en beeft zich vernederd gevoeld bU de gedachte,
dat het mogeliJk il voor menl!Chelijke "':lIze.~.
om Itgen bttalmg hijeen te komen en een, dIe zll~
medemenllCb zoo lang ter aarde .laat totdat bn
niet meer opetaat toe te juichen en den doode-
I~k vel'lllagene nit te jouwen.

Men vuelt al&of niet allIMInde menigte van
t08l!cbouwen en toejuichen van de.e gru .. el·
daad en vooral diegenen die door weddingschap·
pen ~I. andersz!os ieldeljjk belang er bij hadden
moreel schuldig zijn aan den dood v_anden onge-
lukkigen 7erslagene, maar ook alle IDwon~n der
• tad die stilzwijgend zulke moorddadige e~
vernederende opvoeringen duldeJl, waarvan gU
terecht bcbt ge,e~ dllt zij d!~oen .~m "het
beest in den meDsch te wekken, en zlIne men·
schellikheid te vernietigen.

Dd dokters verklaardpn dnidel[jk da; de dood
lIlet wa.. ten gevolge van een ,.wak bart, maar
van de ,I..gen die de on~lukklge ont~lDg, en
dr. KitchlDg beweert dllt het mogelllk WIUI
la een "f",r" vuistgevecht met de banllllChoe·
nen die bli 't verhoor ui'geleverd werden, ber·
zenschudding te veroorzaken.

Nu gij en uw tijdgeooot, da Cap"" Ár.'7u~!
mot deze zaak begonnen zilt, hopen Wil . dat gU
nIet rusten zolt, totdat deze walgeluke en
onmeDlOheluke op ..oeringe~ verboden IInlleh
lijn; en !lij kun.t "erl18kerd .~Iln, dat al wat edel
en meD!chelijk IS aau uwe lude lltaan zaL

De uwe,
C. F. J. Mn :OER, V.D.M.

,,' '<\"111" h"I)lwll een geweldig groote
~, . \ ,n .11 ""Ol"rut' m Eugelant.! doon
r·W·'d<in- ....u...1l'01f die IQ haar vaart vele
I" .:·Iek.· "rIl wen:plmgen heeft teweeg·
.- r., h' "'1 ~pu lli€luwe groopeering der

"r.', panl) bed: veroorzaakt. Het
'i ~'!,~n 'Ill d ..zp bU1t..>ngewone golf

"" ':: nl' n <'f nlper vt'rklaarbaar al8 mer:

Transvaal en Engeland.
Ve NII/lfl rust publiceert een kolom

uittreksels uit een aantal Eng'6lsche bla-
den onder 't hoofd: .. Vooruoden. v~n
oorlog§gedreig." Wij herdrukken hier n
paar van die uittrekseld:-
Th. .U"rmnf} nn n December heeft de vol·

gende Impertments verklaring :-
lO Lord Wolgcley cn .,r Evelyn Wood hebben

h<!ldcn a.nn harer majc.teits re~eenng Vl'rzekerd,
dat Ingevlll e(jn nIeuwe expedItie tegen de
Tran.ual noo ti;; was. dat UleD allidan zeker
kon lo,Jn van ~ucec"'. met oon mlDlmum van vcr·
Il,:. ';\[q I. Inderdaad door yertrouwbare ~uto·
nlclt verznkcrd, Jat voor de laatste t ....~ Jaren
cUl IIICUWt! lo.""io In d.. Repubhek be
ochouwd .. ordt al. onvermIJdelIJk. En ~ulk8
nw! ..Ileen maar ook d,.t op ditzelfde oogenbhk
de planne~ voor dergeilJke iovWlie gerpcd hg.
g"". lIet allnwl 1><l11Oodlgdetroepen, J. puuten
up .. elke 'IJ voor m'lOlllutle zull<JD worden
teuaID getrokken, de verboudlr~ der wapeneu,
kualen<1, Infanten., en arttllene, e~1do trans·
por\Dlldd~llD l!ln alle bestudeerd en IS dIt voor
d~ prakt I)k j(~re~8Id De I.e volgen wege.D,
pl""oe:1 v~n IOInval. enl., st~lln ,wart op .....rt.

. D~ l~cpubhek ID finanCIeel., moell!Jk·
bc<itu en de Untscht! bevolkiDIl in toestaDd van
oproerilrhelu schijnt een r,rachtlg mOlDen, om
den oor Ing uo t .. vangen. .

D .. Dr,,1 ï .II<1l1 vlln 23 Dec. echreef' -GiI!te·
reu v"rtro" aen vaD Southampton 400 mau troo·
peD, di~ d. l(ul,"cue regimenten op hun volle
.terkte &ull"l1 breDgeo. Op Kont.vond volgt";..·.t 1'laat~ wlIkpn v()Qr air \\'/LL1All "en nieu .. lran'port troepen en lien week .later

lt ''lI, rr:T ..n :n <1.. pli\ats van dezen iJl ~Jl"t!log eon det'lCbement, ,ooda~ :lfleuwl"~'
·.:d I ,~rqf.LL.Il'~~ERll.~S gek{'lzsn, d:\j(oI!ltftl"t IvO\) mail troepen opleezalzlln
. " , . d beto.teald v:xJr Let onl&hge land ....n gouJ, dl .. ': ", «"'KIH:nr Vt;rt"g"D ...·oordljlt el Dlaot ell poll!l""
':t;)"r',~ "\~cb .. of J IlW" t<rf'4;:kIBIC In de Eton e,,,r~p(Jn.j,,nt ... n do D<li/'I.lf",/, dJe de
1..), ..... :" I ar!l' eu sir WiI..Lll)( HAOCO't'RT I troe.p"Jl aha>:, b"volld dat eeD uoop,-olle ~er·

J . ~ ;o .... I>lIlI&' ~lDnd d.\! . "r 1....r8 lOll gebeuren 111
--, "neef J"II-; ~IOR!.EY tM ~ Llttl~ lui4 Alnka _ nIemand kon legg~n wat- voor
-"i>lU.ler" s\r~k k i n~. DtI n' ~U w(' leider dat be( [We..;we !ur heel oud WiL!I. Under andere
\1 eoet tIJA..lclelmao. Het lJIlJft nog \e be- werd er uy", !C""I-roken dat m .\.JfreJ ~{!Iner
.... p eD Mr. C. Ureene, dIe v"I~"rH1e Ulfl.lLodnaar de
. In:! h~ Aól po81t1e vall een groot mban Klllp terullkeertln, vele DUllen o~dllrho'!.~,b~~.
I:a ~,unsn inDetMn, dan of hij alec te ben gehad mel M~. Chamberlain ........... IUU
deo &etel ral WlIJ'mhou'. voor den leider uoeJ).niie .. kere eilch'D aan :Mr. xrvcv ";'
tit-.nllrali QQQr11. o~1iMUA- ra 'NOl' Ji'IJ~I'OI,' .....t 11"", .

·Ip l~' un cJp llirl()llIali~he l..etten van
it '<l.i'l! :",,~novpr r:I1Ilt'tmd in het
~'H~'i,,'1 ('I' ': bor,1 China. De Chi·
L' ~l .. ~1" ~r1.nl lj Ujf)..~~tpn door tt ~ouJan

PJ • ,b-,,·I~.:, ]ql,el !)t'tlroog,1 worden.
\lu' ,or LI;n ""le. wat de hecr JOIl~

)1,,\' E\ 1I'<"llll, "l'ros8currtm!~"-dwar8-
,. ")11"11. ill ,1,· Ld) .. r~le partU ontst.;tan.
H·! \'. rdl\l)llPn van df'n grooten l"'i<If'r
:',-r I'"rt·), d~n (lu~ergetl'llJken \V . .t:.
"_1D~Tt)~t; -diR vo\)r lOovel~ Jaren een
~~Le'I\:.,(p !J".I:iP '-<in eerste gezag in
do,,' ;'.r:g li..Ic I..., Idt:'-VRI1 het tooueel
>, : ',\.·!·cb.e ,:.<dtkund .. hAteft ong"'twij.
f 'l ~, 'iulC... "n \ .. n delle ~cro!!li.currents"
" I·· )J"."l g..w(·rkt. Du LiLenr.le parnj
".f ~"II)-<" ,j.g..n ;;plcJen haar derde
I.. ,er ~,.k()~~n ~,dt:rt J" bedanking van
'j4o b~r r.L \oHn~R-lOf'd R08E8ERY

•••
The .\'ill,,,tI(,lIV'~1 '0, ref Jrrinlr to the Bosman

incident. ob,",rv.,. :-
" Tbc evidenco of the BOtImans wu to the

effect thllt taoir off"r W&8to purely commercial."
&li" II vow given for the Progreeaivll Governme_t
meant increueJ oatioDl: proeperity. They
reaented thu IDsinulition that the olfer .....
luggested uy othel'll:· . Thure are dcpths of
pa.tnotism" (!Ul)" the Jl,,,,,r) "in the Cape
Town wine merchant unJreamt of by wine
merchant.a cl..:" bere."

•••
Tbo .1mu wttullnllal 1....<rlo4ic&l, in dealiolr

wub thll Cape UJ Cairo project. "Y.:-
I. It is uDder.t.ood tl!at ,Ir. Rhodes is aaking

the Impenal Uoycrnment to pledge the Imperial
credit for th" construction of the Tanpoyib
railw.y, and it ia • ...ned that the _
Ministry wbo deride Briliah llIPiWiata ~
to cor.sV1lci ran".is iD CbiDa, tIMn an
.... !IiIOIIa. __ MIJ'~ ......

HANDEL EN NIJVERHEID.
GOUDUITVOER.

Woensdag werden per de MexicaD 127,'41 OD'
ru .. goud nitinoer>i pechat op BOD waardo YID

£ió9,701.
DE NATAL BANK.

PIETÉbARITZBURG.9 Febr.-{Per t.cl~)-
Op de jaarUJluche bIjeenkomst YID d. ~.tal Bink
.elde de voonilter u_t ,lo bank werk jledurende
het verIvopen jaar na.l 1:00111", da.t voluoelllng !tOD
~c.8n. 0., ,,·lU.len t.e.lr""gen ~n~,l H vorleden
;nar, !e_'en £56.7 .Ill lo 1897. 0" SO!Il VaD'20.000
"erd UIJhet re.",.donJ. ge.oejld, dit nu .~t op
1::1'0 OUoJ. Hij .·,:de dat de ban!t in gCl<>nde6n&n.
lleelc l!Jodlt!e 'ilra8"~~~~1111111

DE LJVEIIP00L Ell Lo!lDEN EN GLOllE UIIn
rautie maatsclhappu yenekert tegon brand tasen
de beate rato'., io at.d of op het plat~d .
Ai8llten voor d. mutlClbappij ...orden ~l,
DI h.... William ~ il 4e ilk beiaard" ..
i__ 317, ~~-.t.DTt ,

We al'OCUl iour. to leO if Mr. O'Reilly ....11.....
to reul'O frem t!J .. conteat if the Leqae doel
not adopt him.

e.o
1·ucI2.Mlnfl in uie BarkI,. Weat cue and
8i,·", ...ri<oiht cue shoald ~1f~aJly put a

of electioneering OD the put
ealldiClat.eai: which may be described by iLe

I clole to the ,... iDd ;" and certlÏn
i be wise to be waraecl by what

to eay of &hole ...bo -ated in
_uat'act", and circulation of ••abaolute

o 0
c

Fortunately Ibe poliucians of Oape Town CU
be left to do tbeir own work at the ballol-boQl
without inslroctions from MJ. Anderaon. or lIr.
Garrett. or Mr. ere_.

o 0

The Gapt T,OIu ill°nowlaliocked to tind that
)[r. lfarllhall stood to make £25,000 oni ol tIae
Cheap lIeat Company. Wha&. _ the wM-
ing'~eD, !,bo wcre nearly caa,ht, would ba.,.
aDltaUJed if they bad acted on the adviae riv ..
10 freely by people wbo _ot nuden&Aod •
prDllpeclue ?

• cl. .
Where were the" Prort-ive leadel"ll," that

they did not warn ibe people they prof_ to be
10 devoted to wben depoaiCl were beill8 !bde
.t the A.RC. Bank ?

•••
A paper Ftderaliaan woald be DMJ_ ; i' ia the

people that mUIl be lllliied, ud the C&IIII8 of
unity SIDODgtho people bil! belli thro.D back
for IDOre thau. decade by the acUoDi of the
IIWI wbo t.aIb more about aaion uaan &ny
other.

•••
Freedom ~ be exh'Wltivaly deJioed &li that

,tate in which iit ia.ue for the citUen of any
Ji- OOWItry io remark in a IoI11i tone that the
GO't'8l'lllaaDt isl at_ly corrupt aad ahomiaable~
whe.n a DWl +an do ,hi.!! with impunity. be can
",btly CaIJ hia!aell free.

o 0
o •

It do. not .p.-r Ulat where this gloriona
priviJep of CIr.llinC the ao.ernment Dam""
emu the peo~ are any !uppier than they are
in oollAa;es w~ere it ill nnaafe to denouace the
Governmeut.

o 0
o

The BuIa_yo Memorial Hoapital wane.
&ll5i11tuee. Tbe local paper .. ~:_

•. We are faced by tbe'lDieerabIe bet ihat the
hospital ia bandicapped for want ol funcla, &Dd
tbe chief object mlllJt be to relieve the situ.ltioa..
~ben the oo.pitAl was tabD over by the pab.
he, we beard a good deal aboDt the lIIiD.inr
companies giving substantial snbtoeriptiou; but;
if tbe _retary'. figures be correct, then bne
been f41w ponnde from tbia SOIU'Ol!. We thiak
that the companree operatina in Rhodeeia III in
dnty and honour bound to afIocatellOlDe&lDOQat
to the fands of the boapital. It is to tbair
benefit &li ~llkcllllll to ~ybody's that the hospital
lIhOnJd exul,.JUI Itill. PIa..e where their
employ8l.ll! \lIiÏi come wbell they are illancl he
aUended to, thU8 relieViDa the owoen of •
abuge."

, 0

The boxing·match cc:atiaoea to Utrac:t ....
tion, and we :\gree with thoae who thiDk ...
such .. alD_elIt" ahould be pI'e'n!Dt.ed iD
future.

• • ••
When, ten yean &lOt Kr• .RbocIee wbd

Federalism with Kr. P&rDaIl, the t.aper of
&uUl Africa .... far more eaoolll'1lflÏlll, from
the FlderatioDial', ltaDdpoint, u.u it is tcHlay
The .... iba& ha.,. lÏDCe hMa raised, the
diYiaioo. ibai ba .. u- beea created are, in
UIl main, du to Mr. Rhedea biJuell.

00one policy which PrOaaPteII the .Raid it-
diIpiM it ho... be wi¥-4he policy of the
RWea pari,. to-day. There la no sip, aDi-
geatioD, Dor i1Idi&latiOa ol &n)' deUre lor ~
ooooiliation or paWDe ........ t. lIr.
RbocUII ataade'out .. a foe to be t.uPt, DOt al
• rist mlo to be trusted; anclheisso reprded

fally u.-·loaribe ol the wldt. popaJatioe
lIOIItk .un..-..,..... "-, ' .......
1'be CoJoay hu ...-iIJ beea _&ed to

li defuce" of Mr. RiOele. ia his reJa&ioa with
IIr ParneU j .. at*-p& to put iD UIe hilt
JlOIIIiWe Haht bis reUODI lor rivinr £10,000
tolRrda the promotion of BOIM Rale.

o 0o
This deflace ......... a remiadv of the fact

that ill oollD8Cltion witla all the more DOtable
ÏtIoid8Dta of Kr. RJaodee' career there is SOlDe-
thi,. that DMdt to be explained-or explaiued

o 0
o

Fifty yean NO tbe LombaNa lived under
the tyraImy Qf ~utria, and no Lombard could
publicJ,. ex..... the opiuion that the Anstrian
Go~i wj,. a bad OD. witbont beill8
JI!'OIIIP&I,. arraated. .Ai the __ tillle the
Lombua'. ~ _ low-, ancl it ..... _, for
Ilia "tr~ • ~-1iYiDg. WhR be
....... fNll:~ it .....~1 q{elor
him to.y al tb, .inlet OOI'll8l"tW be diaJilred
ibe I&aIian GovjmuDent, and would be ,lad to
- it overthrown by the Repub1icana; but
together with frMdom to make thia comforting
reaaarIt _ ~UI tuea, aad • state of
tbiap which ..... it extremely difficult for him
to earD a JiyeJihood.

•••
What the IleDljible lIW1 oogbt to~want is the

pririlep of eanaiog • oomfortable Ii"ing, .nd of
beina' protected ~ the ~ion of bill earn.
inp. If he aan l!OCOJ'8 tbese bl_mp it oUllht
to be • matter of V'8J'7 little oonlli!qu.oce to him
whether be C&II l14feJy cune the Government or
not.

•••
The Stead ol interview" with 'Mt. B.hod. iA

one of the mOllt alDuainr productioDl of modQrn
as. It fairly teelDlI wi th capi tal jokes, and
ougbt l'IaIly to bave appeared in 80me comic
publicatioo of tbe ol Sloper" type.

! .00 ;:

ol W. T. 8." ia il great an ad,pt u ever be
was in the ol .rt' of putting tbinp," and hie
youD( pupil in Cape T~W11 IIbonid be able to
1earn leveral freIih w-rinklea from this lateat of
Mowbray Bouae llfoductioD8.

•••
A 1arge map and lOme large _nioDl Mr.

Rhod81 appeared' to think was all tbat was
_,. to pt that ten·million J1ISfSnt., but
even a Sa1isbury-CblDlberlaia Cabinet _m to
have asked for IIOmethm, more convincing.

•••
Memories are !!hort in Soutb Afnca, unt not

too !!hort to remember that Kr. Rbodes telked
with the aame glotring confiden .. of the trade
prospect. of Mubollalaad and Mat&beleiand ..
be DOWtalks of tlae Cape to Cairo Iioe. \Vise
people will, howe.ter, te..t bia present boaatior
by his put failurel.

c 0
o

Tbe share .. boom " -PI*n to be ~
tbe poople all oyer Soutb Africa. aod WhU ....
Irenerally regarded .... bad staB" la Id~
in price daily. Some pel'llODIIwill fiBaJJy_ ..
to "oune the haby." Are)'Ou to be OlM
of the foola ~

•••
Elow many lIharea were tabn by 8ir I...

SiYewright, or Mr. Rhodee, or any o&Lel'l"'bo tI7
to be iD all moollymakU!g thingB ? _

o 0

Who lI&arted the repo~ that Sir ..J&IDea; Si.,..
"right wiJl oot retarn to South Africa l'

•••
I. tile .. AJeuader Wilmot" wbo 'It'rit.I

giving advice to the Liceaaiq Court. ancldae
teet<)tellera, tbe geatleman wbo belped &0 ...
Mr. Wytille returned for Port EJi&abejb?

•••
II the Tempel'UlGe Alliance lUI URL..":

Alliance ? -Zo

awa,..

•••
lt is DOt 10 WUb the majority, nor even tbe

bulk, of meu who loom 1artr. in IIIOdQl'll pablio
life j _yof them, it ia true, may aaed to put
th. world ",ht with refennoe. to iDdiridual
tzu.ciioDl tbat bav. beu aiaaDdemood; but
Kr. Rhodes at&ad. .Ione in his ~t)' for
DDClaaiar "e~n."

o 0o
The ICribee wbo are perpetually" retained tor

Uie defence" are coJllltantly filled witb an
a_,. feeling that the ...orJd'1 judgment ol
their paWon'. action will-if una.iated-Mk.
the orclinary, oom_n __ OOlU'lle; Dd 10 Uie,.
try to toue down or touch up even teo.year-old
iDcident. in hia career.

o ••It not unfrequeatJy happeDI that tbe
ol explaaation" mak. the matier "'01'18 rather
than bek,.ad it a 10 with refereace to this
Home Rule incideDt.. For wbat doee this
.hite .... hing in " three ltageI " prove? Simply
that Mr. Rbodes cared lio~ for Bome Role
in Ire1aad, and that he went to Mr. ParneU in
hia IfaIIIOIl8 character 1lS the" msn witb tbe
cheque-book ..,

o 0o
ol That the ~ue in Cape Towu, deapite •

few fj()und practical worten, does not yet iD-
cludQ quite tbe pel'lloanel whichcould be WiaheCI.
is a circulll8tanoo for whieb everyboJy ...bo
recognises it without talring. lltep to alter it
ahould blame hllDJSelf finIt." SO"18 dae a.-
Trn,n. Bot Itre not Mr. Gerreti &all Hr. 'to
Solomon members? If 10, how can the PenIDUDe)
oot be .. "bat could be wj ..bed "?

o 0

"In other parte of the Colony the ~e hu
practically diallOh'ed itoeU.

o 0

.At the next League r:eetillg lOme" freIe ud
independent" elector, if one i. there, mirht"
what tbe League officials b.ve done to aecare
., fifty per cent. at least" reduction of the food
dutiQ>l; and, also, if it is true that in a JIll*'
edited by • Rbodetlite it iII .. id that the la...
Liquor Hill wu made wonkl_ ... punialuaen$
to ~Ir. Innes for not going "wheel" like a dot
lut_ion.

• •
Tbo>16who waot 10 ~ • well written hoolt

should ohtalD .. Rhodesia and ita GoverDlDlDt,'
by B. C. Tbomson. It 0ll8bt to be in 8VWJ
pnblic library.

" 0o

Th. caUtte of Home Rule wu poor. Rhodee
'III'a8 rich ; PllI'Dell ..... no pnrilt-politically or
otber~ Rhod. tboughl he might" uae ..
the Home Rale agitation to further ba owo
.chews. "Include iu your plan of Home
Rule a priociple that ie foreign to it ; stipul.te
for a repreaente~ioo of Ireland .~ Weatminllier,
IIlId 80 .id me io boowing the id_ of Imperial
Federation, and I will Jive yoa £10,000.".0

o
That ill briefly tbe story, aad all the .. wbite.

wub ~ in tbe world WOD't improve it. Puttinr
on one side the .. disruptioo of tbe Empire"
id6l, about which tbere may be divers opiniona,
IS there anythi.D( laudable in tbe action of the
!DAD who 01l'ered the money or of he wbo took

o 0
o

Here ill an extract from the .. i"l.erTlew,'· Mr.
Rbod8l! is apeaking of hia pet project. and..,.:-

"Tb.t is one side of it. On the other
'£10,000,000 expended in completing the line
from Cllpe to Cairo, and you bave a whole COD.

tinent opened up, a j'I'eIIt high_y of the na ..
tion8 driveo throqh 1I1e beart Df Africa, the
sbores of the vast ,inland _ rendered acceasi.
bie to IOmmerce, markeu epeoed at every
station, every mlln on the line employed in
productive iodWltry-tb.t ie the other side of
it."

••
Mr. 8chrelDer hu, n~n oocaaion ( .. ,.. the

.1 I'gu') expressed his profonnd cont41mpt for
oatlV8I!. But lt wu Mr. Rhods wbo tde.
IP'pbed "I do objeet to beill8 beaten by tbrée
cantiDI! nativllll. . . ." These three ......
Khaml, Sebell . and BIthoen.

CERES.
it ~

WIJK8BE8TUCRS VERGADERING GE
HOUDEN OP it) JANUARI 1899.•••

The matter ia of little ioterest to C.pe
Colonists, excepting in ao far u it 8uppliee
another iIlWltration of the underlying idea-
principle it caunot b4I called-wbicb ia the
mainlpring of Mr. Rbodes' pnblic life.

•••
The power of purchue in politiCi; the snb.

stitution of coin for conviction j the _rtien
thlt mucb money wore than oompeautee for a
meagre morality; it il tbe promnlgatiOG of
ideas 8uch as th_, by Mr. Rhodes and his
apolo(iats, which coll8titutes tbe llreateat cW'!!e
of pu'blic life in Sonth Africa.

•••
Skilful pena are employed to becloud and

millead tbe public ; to turn the att41ntion of on.
looken from the dirtin8llll of the &lCent to the
imagined graadeuf of the height to bo attained
and te din into tbe ears of thOlle who wiJl liaten
the aslurance thai, thougb the method8 are
uouaual, the " object ill a noble one:'

" .•
Let .tbe preachen of these sopbistrtes. and

thOle wbo are inclined to believe in them,
imagine for a moment what tbe world would be
like if the bnlk of its great men acted upon
them! lf In all lands it wa.! agreed that the
power to purchaae gave tbe rilrbt to rule, wbat
an Inferno this univerac would be I

o ••
Some day thel!Ophllltries will be !leen through.

eYen in SOnth Afrie&, and men will write &8
an epiteph for the idol tbey now wonhip-" Be
hatb bougbt what be could."

•••A Purt Elu ..beth paper has been excrcl.lDg
it.elf over recent election petitions, aod is
especially pertnrbe:l It what it '-'On8Iden the
grOM uofairn_ of unstl&tÏJIg Sir Jamea Sive.
wright and allowing Mr. Bluer to remlÏn a
member of the legislature.

o 0
o

It can see no diatinction, eitber, between the
case of lIir. Krige and that of tbe "staioJ_
Knigbt : '. both, it remaru, arc victima of the
unwise zeal of tbeir agents, and in tbia "",peet
d~serve commueration .

•••
The facti of th" AliwIJ North caae lie ID II

very small compaN<. and only the ~itterest of
partl!llLo, would conteod that brib41ry wat!
intended or carried out. The previons relatioo.
ships of the partle •. the openness of the traus·
lIotions, and thO! absence of any mentioo of
political or elf>Ctor41affair., all teud to show the
non-exist"Dce of tbat corrupt moti "e which the
law says must be 8hown to exist before bribery
can he demonstrated.

"..
It la no dou ut, too. very plaUllible to 1I88ume

th.t both the late memben! for Stellenbosch are
in tbe 8ame box because both were un_ted
owing to tbe irregnlarities hy agents: but such
an a'llUmptioD sho .. s that thoee wbo make lt
cannot have read the judgments delivered by
the mem ben of the Supreme Uourt bench, ur,
having read them. ar" determIned to ignore tbem., ..•Thoee who b.ve followed the trials of the
jllection petitions closely know perfectly well
that no one cum"8 out uf tbem so hadly Ill! dotlll
the ex·Comml>l8lOner. True the parIleular pomt
upoa which be Will ;JU_te<! w.s the Illegal act
of an agent, out POlO! after POlO: arooe coneeru·
ing "hieh hll pereonal habillty was all l.ut
demon8trated. and from the ""ults of whICh he
hare Iy 8IICI.pe<!.

~ 0
o

Here ie another extract that may well be read
in coojuoction with the above: it is taken from
tbe (;apt Ti"U8 of WedneMday Jut:-

.1 We are asked to state authorii&tively that
the snpply of white laboar (skiUed or otherwise)
in Bulawayo ia at preaent fully eq1llll to the
deDlllnd, and perIIonl are warned agawt coming
into tbe country unleao they bave been definitely
promised employment or have 1Iofficient meana
to support themll81vCll. For 1IOIIl. time put the
British SOutb Africa Company ba ..e beeD lead.
ing men dowu country wbo bave beeo unable to
find employment."

Tegenwoordig al de leden.
De tweu nieuwe leden, de heeren Ma1herbe 8D

uuyt, werden welkom gllheeten door du voor-
zitter.

No,u1en der 90rlge vergadering geleI8II CID
goedgekeurd.
Daarop volgde eene dlllCWltlitaomtrent 't opatel.

len van huiehoudellJlce regels, waarop beIiIOtea
werd den lICCretaria te veraoeken, aan deu ...
eretaria vlln het provinciaal beetour te IICbriJv811
om een of meer vormen van buishondelijke
regels van andere t&kken tot leiding _ 0-,
bU het optrokken van oose ~.

Beo!loten algemeene vergaderingen te opeaeo
eo te alUiten met gel.Jed.

De beer Mohr w_ IIJl de noodzak.lijkheid
de achterstallige snbscriptie geldea &00 l!P08dir
mogeluk In I.e vorderen.

Den secretaria werd verlUCht liJlIfieoau elk
bestunrslid te geven, die dan de p1den 01lDlicl-
delliik zuillln invorderen, de armere leden m0e-
ten hnnne behoefte bij bet beetour 'ÏDbrelllren,
die dan trachten zal daarin te voorzien.

De "olgeode t-chrjjVÏDglpauten werdeD aan.
genomell.

1. Dat waar publieke w.n iltplot4in wor-
den door draadomheining, de omheining op
zulke wuze lI'edaan wordt, met lIIÏOateUI 6 dra-
den en behoorlijk doorvlochteo met "'trape, ..
roodat kleinvee niet er door bn PaD, en
dllt een billlike ruimte weerujjdeu van deo ....
gelaten worde, voor doortocht van ldeinvee, R
dat; dit distrikt niet ten IrUlJlte is OlD afdee-
lingvaden w verplicht41n blUlDe publieke wepn
af te slUIteo door omheining, volpna _teJ
'·an den beer Douglas bij dil IaatEte ~e van
't parlement.

:.!. (a) Dat een kandidaat voor 't parlement
niet te gelukartud zal kaonen staan voor meer
dan een kiesafdeeling.

(iJ) Dat indien een parlementalid zich ver.
kiesbaar wil stellen voor een ander kieeafdee-
ling dllD dIe b{j vertegenwoordigt, hU eent voor
ZiJlI zetel bedanken moot.

(c) Dat wanneer een parkmenCllid, het ver-
tronwen van ziJn kleure zoo verloren heo.dt, dat
tweederdeo van Zijn b07fll /iLk kiezen hem 1Cbrif-
tel!jk "enoeken te bedanken, hU godwoagen aal
ziJn zulks te doen.

:3. Dat IIIn de commil!8Ïe van toezicht of -.
comml8!lie aangesl.eld door bet oongrea, opgedra-
geo worde vtln t!Jd tot tijd politieke aeeCIUiften
lO pamphletfvorm te laten opatellen, en t4I druk-
ken ter venpreIdIng tegen k05tpflJs oDdQr
BondBleden, met het doel.

ti. Om IeeIIIWIt te verwekken onder bet min-
der verlichte gedeelte van ooze A.fri.kaaDder
bevolking: en
b. Om hen op de hoogte van zakelI te houden

met wat gebeurd op politiek Irebied en
V'lOr ben ·van belang ie, bijvoorbeeJd :
e"D belmopte ;cbCbiedkuadig overzicht ge.
schreven 111 eenvuudige taal, van bet werk ge-
dun gedurunde de laatste _.ne van het parlIl'
Ulent. en te~en billijke prijzen verspreid dour
den Bond ooder '!Ioe leden, zou velen van 01lZll
laud"l!lke bcmlklDg bereik"li die te ann zIJn OUl
~oor eeu meu..'sblad ID te teekenen en dus
nooll lbl>l "p poh llek gebIed te lezen krijgen.
liet zou bet ml(idul zIJn om belang8tellIDg op te
wekken 10 de gebenn;eni8llen die plaats vlnden
in on. land, en zal meer dan een die bUIten den
Boml staat. aanmoedigen om ltd te worden.

Ooder bespre!tlnl( kwam licentie.< "oor tran•.
portrtiden. <lrwh h..t bestuur besloot met han·
delend op tt treden ID deze zaak.

TU')!IIAS A. THEft'"
~retart •.

o 0
o

That is written of the chief city of Rhodesia.
after lIr. Rhotles hu been "opening np" the
conotry for ten years. By itself it would not
be conclnsive, bnt it is ooly ooe gf many indica-
tioD! tbat " my North" ie ",fjl "all rigbt."

o 0
o

Mr. Rbodea can talk "pl'Olpectus" talk aa
well &li anybody else when he want.! te Iret a
guaran tee or ia atU.ÏOU8to aff eet tbc 8hare market
and it ill dllllirable to bear tbis fact in mÏDd
wbile considering his "Cape to Cairo" utter·
anOO8.

o u
o

The most farcical part of the .. interview" i.
that dealing with the snpposed pacific iofluence
Mr. Rhod8li.is said to exert.

o 0
o

Listen to M.r. Stead: "Youougllt, indeed, to be
one of our PiJrrilll8 of Peace," I .lIILid."I uould
like nothing b41lter than to _ you going rouad
all the capitals of Europe preaching the doctrine
of railway CODatruc lion versus armaments of
war."

o 0
o

Tbe author uf tbe Raid. the man who hM
for three years kept South Africa lo a ferment
to fnrtber hia Olim enas - this mao, lt is
8Uglrested, 8bould tour Europe &8a "Pilgrim of
Peace! "

•••
ACCOrdlDg to the Honle of Commona Com·

mlttee, the ohject of tbe Raid WIUIto •. make
certain wealthy men wealthier," J<O that a httle
all.eratlOn IS oec8lJl&Ty before Mr. Stead's sng.
gested r,il.e for Mr. Rbodes can be coD!idered W!
quite appropriate.

o
o Q

A SLIGHT DIFFE}{...E~CE
This millionaire npon .. the make.'

Whose lO goldtln " projects nevte cease,
!Should Ill! a touring title take.

lO Ptlgnm of Piece. "-n"l "of Peace ..
c 0
o

lIlr. Uarretl. In hl. crnsade aaalp.t th .. uupost
of a shilhng per £ 100 on tbe capItal of Jomt-
stock compaDles, has been careful ~ Ignore the
fact tbllt tbe !!ame charge IS about to lened by
tbe Chartered Company ID RhodeSIa.

c 0
o

Yet !ucb Il! the ClI.l'c. and th~ Pre.udent (Jf tbll
Rhodesia ('bamber of :\Iine. (Ilr. HaW! Sauu)
bill! beeu ad.ising It" mem ben to def~' the
ltS.-l. Company .• "J Iduse tll pa.,

MIJNBERIOHTEN.Pre.umabl y : be .. big bl'&8@platelI . of Bula.
wayo have h~en dis.appeanng la sboals. and yet
the editor (Jf the Crtpe Tw". hu !laid .. neyer a
word'" What '. the use of belJlg on a .. wat.ch.
tower" If one'. eagle eye doe. not 'weep the

LE HERJOT CO,
PIETII:IU!AklT~BGUG. 9 F'ebr-( I't'r t.clel;'l'lL&f..j--

De Herh)l vudllilln lllJUltocl1&j'I"J' Jll.Afli}bcht
yersl&!( !Dc.-lt da, n3 ner dJvldenkn TlUO 2ii per'
OC!11 é,k ,.:t;::h;.1"l:!ldt.: bet Jaar tt: tlt>,ber., k!a&1d. er
ee:.- 1 eir"lg' \an Il,li8 wordt over,:' t .... ct.

l In E~ ~t·Bl'Ri'....l' co.
Plh'TEIUIARITZBt:i!<i. ~ r.....-(Per u>icgllllt)-

Het "'er5la~ ,"0 lo-' lt) en Suburb&o Egt dat er
gt.Jure.nde wt.&t. !.....30 percenlI" dlTldenl.eIl
,..erd uitbeta&ld l_,n bedl1lge van 1.20<1,0:.;0,ell ee:l
lnl&n. yan £464,65 ~ o,ergebncht.

wboli:: honLOn J

~...
Tb" S "<11, .1;'''Ct", F"wnc,al Nee.ml wrote tbe

other day: .. Enter boom, exit League. Patnot.
'em h&8made _y for profit."

•• e
?lt a rUBUainC to note Ute frant.ic elfen. of the
0ap4 Ti_ to byatericaIJl -t..toa the mty __
tiOD, bat it doll DO~ bow : ...bo it wute
~ I

A few woeh WIll probabi) see Sir James
Sivewright apin upon the atump, and poBsibly
la... him vowinl to qh H.vd that DO _

mJadeCl politioian nw liked for ;CV". lbaU be nrPriIed if iii. f1l .......
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GEMENGD NIEUWS.

EEN 8TOOlHIOLES compleet IS UIt de hand te
ko)p. Zie adverteutie dieuaangaande

EF.N alachtersbeaigbeid te Wellington III te
huur, Bjj ..ouderhede .. In de advertentie

A..&BDllPEL)h)EIU·S worden door den heer
H. F. Bosm sn, van Welhngtonll.&JlJeboden Lie
.,iTertentle.

Bmut E "<JOKT d istr Ikt Phd ['.town IS UIt de
band te koop Zie de ad, e rteut ie van den heer
L. J Coetsee,

VIER gemeubIleerde liu izen worjen ~eSomer·
set 18trand aan"eGode" Zie ad, ertent re van
dell heer Kock
:! KA~Tt ~ \t)OR ""I ]tl.lltHFIIt)F" rt:s worden

door bet departerucm 'an ptlultokc werken t,;c
...raag<! (Zw adv )
DE UH.THp\! t x Y rl .. J t P. rl)tu1!.!m rkers te Paarl

hebben In deze llllga' o cell z cer bdangrqke
adverten tie wsarbee n "lj ver w .zcn

SIR AI FREf> :\[11 \.1< onze gou'erneur wordt
volgendeu lhll! ia~ alti t r ver v .ll hf Lie ....tad.s
raad \ an Kaap~tad hn I~b.. ..,J! teu h· m aan Lt!t
dok tegclIloot te ,:,.1II

}IE~ Zf t. d lt J~ P \l."1 t. n Lt H l,..chrif t zal
uit vaardi z e n te.!, Il hl tUIlIl -ceunt r .. me Laar
ZH In Frun kruk II ,.I "el onderdanen
bet ft lOU zulk I ~'1 d k u ure nt zeker ten gunstl
gen lU~I"t:d ht:tJ! I

DI< I I. 'I II \\ I fl. kwam eeflp.teren
met Jen Ill11Pn I I I I Il,. ..t id ter ui; van Pretorta.
wa.ar b dl bl l " .. co nf e ren t te bl]woondt.:
ZEil brar h r . \ n LJ.l gdJaUler ~no\Vtl als nuttig

werkzarnt'n t Jd J »or

DI Ijl I lt \\' \ '1" ., \ III W,I.cored. Il

Stanford .l.str ik ; (.l.!uloll ~(tlt ktnrl .. datlllj
ze ke run 1t.1~. 11 \\c; \\11 «{ur t en Bdan~IIt:I)
beoden zuil. [} lilzondl""ldf Il III eeue elders
verscbuneuJe L I\lo;; ru r tie vm.Ieu

\\IEIUf'\.-\ \.\ ... lil" 1 1\ .. r. ;"KF.~ kunnen thans
bil de rq.;u ..r1o~ fU,J~e.r;_1 ..L~d worduu Oe tl]d
te~mon enz \:10 lula.e lan\ r;l~"ll lull~[] belang
h~bber deu "'ludeli In ren t Ilt.:r"- Jn delo ult-,::sve
"'3Cl1Cb'lnende advert _l" ,~U ILl 1,1.ldbo"w d"
parte!l1e~ I

t)"lIEKZII.r.: \\t:rd l)()lldt"rla~ Irl!.;~~tdJ In

r..akd dt}n. dt}(lJ V..1[\ .Jphn (Ilor~t dell Lok~er die
tenge\oI!.!c '\"10 Llll \ l\ ....t..!c ..c<:ht In de l,ond
Hopu H dl. Il 'llit! ti L., \\ !lJ h on rledc'l De
g~tl)lgeDl" '" l~ teIl e t-! Li lt Ud geve<.:bt
'falrplay ""~

KJ\:IlEf:\!I)\ It!~ -I).: \r )U.V \1 riJ. (.dowa\
heschnidigd "an ltd III dr I 'UI bllr 2 maUl
dt3n Dad kInd \ rl .....h. t n D\ IlJt"f la..: ~nor den
magl!i1otraat t lt de "':t tUI.;cnl'" bln.:k dOlt ZII niet

wel bIJ het u"ofd "" lid verder Hrhoor
werd U1tgesteld

ur: I Eu!' ~[lll j( Il ",I ll ..ra 11 \ l.n t blC3,!O
staan III :ul]";·'o ..Ill !Jtt' 1 rtul h I tit (_)\ernelJ
dat lt.::[t (\ \ Il n \ I LJ I'; Il [..!L \0,,- trdH.;d (.1111 te

ver ....cnl 1l(!11 \ll)" dl' KId ) lr~ t U (~l o'Jder
zOt!k tl \)[Jd r ~<i \ I t 1 rent lt:~C~l n~ZI hteu
Wt\llrln 111 \ ~ ril. !:.t \\ >' Il.: I \ 1.11om"- lOperij ell
bet '\"erl ....Lncu \ III I li r tr,..! lf ...tt: 1 aln lUr

pontlcll \o)r d ""l u ! Jl LfLL'e VI r,_;ot\..hnJ
'I \ I I 'r h:a."l.'l-;{ tJ llll~evcr

{ t U" \- Hl.!..: I}I}!! 13!l kt lZCr:

"·lihdm ~t LUI lIt Il nltl \t:rJot:k t.lll artikel te
"cbrlJvcII, \\ lrt!1 I :\r ZI] 1 ourdo:!t:l ze~~en tOil

over den ....p l lt ...Il .\ I IeT ik_ami( hen oorlog D~
ch~l'h Wt rd tt htt r tt"O "'pocJ1..z"'t(_· teru:!;..'t:'gt
ven door dt.:ll })IIJt·UW!l ge~ FIt le \\ a~lUgton
met Je mt-de- ir"'t.: hllL! cl lt de k~tf.E'r geen tud en
lust haJ al .. J ,ur lilht vp IJ tn.:<l1 '1

TIHII.I ." ,III, I - !tIl. -I C'I Llauke
jOIl);{t: 1 Il j<irt:Il tJuJ \\1 ru Ih)oJcr(ia~lllorgco
ID 'ft!I~"'trLJ.t door t'~n k l~ u\""~rrt:den fil be
kwam lDO I:'rn ...tl~e k'\éhllrerJ dat hIJ dt'" na
mlddJ 's 1)01 ,uur o'erl. cl Il, t 1,lqkt dat de
koaap ~a.Ln dt:Il Jr Vl r \ Lfl Jp k r ~ro ...\.( .)m mee

t~ rt de'l loell Il I Pt-' 1· k;.u \\ a,. ~('hrtkte het
paard en 'pr",,:.: w,.! [ll) knll" "cl of en bet
.. lel ~lU J bt'1ll (1\ t'r be Il! bum rul't \ oornoemd
treurt!! ~c\(JI~ I [j Oil h:rl. ,ek zal \\urdeo III

gesteH
TE C., EP)'\ zal (I'''; lt llr l'en diner door

de .\fnk.uoJtf I .Lrt I \\ ut t 11 ..!l..{t \ III Deze
fUllctie 1 e...f1. t\\l rIt:! ti..:1 t I) Ier ecrt:
der O\c!'w IjnlD~ dJ~)- 1!J7 ~ p.1ft I tJ I {le hatsto
algemt't:ce klt!n...;: '1" IJ.lltÏouht:"haald (flU)
Ter eere d r lJL..ll· ..~J 1.\\ 'itrte~tn\\()\In.Lger,.

,('or wat lJ ";t,t} li ! ht-Ill fl ter 'it'rkrllgJllg \au
een ~poor""t.:~ 'l)( r ( ...dl i )J \lcIl \ crwachl
d.lt Je e i beer .....lilt r l dum .....(irJ:1 van. Ipcn
lare \1H:~rktn t ....;l:(l\u).d~ !i.d l)fl-

(t. r f, /llutt)

I'pron~ t J

..... 111tr ...
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TELEGRAMMEN
OVERZEESOH.

ENGELAND EN DUITSCHLAND.

LoMDEN,9 FEIIR.-(&utm-.)-Lord Saliabary,
Dieedag In het hoogerboia .prekende, maakte
refert.e nur de overeenkomat tUMCben DIII_h-
land en Groot Bnttanje, hetwelk hU aeide ftD
oen vnendscbappeluken .ard toucben de twee
natrên wu, reebtea gaf a.u .Ue belanghebbenden
en gU?stlg voor de wereld Trede waa.

DE PHILIPPIJNEN.

L()~[Tt~,(l Ff.IlI1-(Rruur.)-DePbllippunen
'!Jn tcrug~etrokk~n naar de onneembare lteJ:k
tcn van ~..n :Mateo en R08ObotIo, die Maolla
bcslrllkcn Generaal Oh~ meldt dat bet Ier.r
der Philippijuers moedeloos IS, eo ook .t
\"lllllaldu "ene conferentie beeft venocht, hei-
ge~n I(encraal Otl8 weIgerde Amenkaanacbe
patrouilles hadden gIsteren avond een scherp
gevtcht buiten Calvaean : acht Arnenka.neo
werden gedood en gewond

VERMOORD.

LO'WES, 'I FEIlR -(Ruder )-De gebroede"
Da' Id, wter informatie leidde tot de arrestatie
van de twee Cbapskaro moordenaars van de
pest beambten, de beeren Ayers en Rand, nn
Poonah, In I~('ï,werden gisteren a..oud ID Poonah
vermoord Tot nog toe I' geen spoor ..an de
moordena. rs ontdekt De misdaad beeft eeue
groote sensatre verwekt In Indie

DE GEELE KOORTS.

lL\JOOR MARCHAND

Lt)~DE'I, 'I FEBR -(Re"ta )-De gaele koorta
1. ult~euroken onder de Amenkaaoocbe troepen
te Pwar del R10, Cuba
~h Joor Marcbanu beeft zIJn lIotlll:1 op de

""batn ner Ol' den Ilden ;; anuan verlaten, englDg 0' erlana naar Add1sabela. AI de leden van
'Un ge.elscbap waren gezond.

MANILA RUSTIG.

UF. DREYFC8-ZAAK.

Swaz1eland·zaken.
PIlETORIA, lt FUL - (.RcuNr.) -KoD1fDUl-

daot Krogh ...an SwuielaDd bad eeD ooderbood
heden' met de receeriull, toen bij eeD ...enlai
pt ....n de .. ken in dal land. Wat uopat de
hotbelaeung; 100 meldde hli, da, £14,000 se--
kollekteerd WH in "'Uf mundeu, ea da* £10.000
nog acbtel1ltaUig WY.

De Builenpest.
PR:ETORIA, 10 FEB. - (&u4er.)-De ~.

latlen opgetrokken door de recente huileD·
peet-conferentte werden lel- eu soedge-
keurd, Zu zullen ....u kraebl worden ~ de
andere regeenugen er hunne goedkeUMOIMD
hechten.

SWAZIELAND NIEUWS.

BSY.lIIEBlIDORP,10 }<'EBR._(ReuW.)-Rt!ebt.r
De Korte bekrscheigde heden tD ,",t h~,e
hof TaO Swuleland de order ....a het Pre~
hof, verklarende het Ryan mUa.eigendom 10

hkwldnhe. ,
De sprinkhaan fllngns il .Ibier unIewend,

maar er zun tot nOli toe I{eene reaultaten. .
Gedurende de week Tlel onle ...eer een dlllm

regen. . .I.a
Men zegt dat een Jongen den anderen ....

Iledood werd In een bierpartÓ ....obterti, op de
Bolunga.

ORANJE VRIJST .A.AT.

(V_ tIM 'eqf~ ..... B_,,uYillÏ4rl,'"
""_~",~.)

CIVIELB ZAKD.

WOENSDAG. 8 FEBBtJAaI 18119.

DONDERDAG,9 FEBRUABL

PETJTIJ: VAir VAJI BOYTEMA.
Ad ...oba* InOt'l deed unsoek om toelaung

ftD Jobn Pieter Reo.lld ....n Boytem&.1a ad
...obat. De' applioanl had een. tU!. ,.und_
L.L.B. pud ...an de KupIChe IInlTWIiklt ver-
knpa eo rroadde &!Jn.pplilatie.durop.

liet bol wtn.rerde de applaka.~Hl toe k .tun.
De hoofdrechter lei dat het bof 1Iu.ru~ deo

apphbnt wilde h.lpen. maar durtoe nlel.ln
.tut ..... ter oorsake ... n een "roegere t-III-
lAD', De hnlieinl waa om".Hend r.ooeg om
ill t. .loitea de aak ...n pD80Deu n~t alleotn.
die niet het B.A. uame" ge~ hebbeD,
maar ook au die bet H.A. exameD lepaa_rd
hebben au de KuplCbe uui"el1liteit, .I~orena
tol dell graad ...an L.L.B. eldel1l t.oICeJ,.lon k
worden. Wu meen_ relater dat dit een geyal
ia waarin hel parlement kan ge'rap worden
de wet t. ameudeeran, de b~woordiPfr waaHan
jen applikant helet vaD toagelaten le wur,l ..n.
Een kork wet !lOU ...oldoende ltin. Ze 1011 oa·
tuurljjk beperkt ."n tot did penoa.n., die ,Ie.n
pad .... 0 RA. aan de KR.,...,he n ..I ....... II.oIII
behuld ,",bbeo ...60r ouae "-I_inl, mur ae
aal aekAr de uak "al,den te.;enw""rdlll ..n apph
kant iOllwteo. Ik o.,u Itjkllt dst ddle a""bJ
'ehog ....n de recbtbaok, dIe nur Ik "'e..n ti HJr
de uni"t'l1Il1elt &&1 ooder.tellod WON"", zonder
moeite do.,r bel parlement &Illgaan. U,t .. 'u
een oponthoud "an .nii'! _d.n ....ro ..r&.ko;n
mur de applil.nt .. I welwekD de tU<:l nntllg
te besteden. Hel son iuttaucben Vood sUo
~oor .ppbkant Ilidl ...oor t. bereiden ~oor bet
e.umell ID Joni te worden gehalldeo, aood.t
in ge ....1 bel parlement niet de wet PaaHrl,
bti bereid aal aijn Iael plutaelijk examen ....n
d. ~be lIai" .... iteit t. ~ren. H.,
doet mu leed dat de applikatie niet bn .or-
den toepataan. .

Recht.r Bnchanao .t.mde o ereeD en ~
dat bti beide al. rtIObt.r en lid IUI den onl-
...eniteitsrud aulk een mutreael soa ooder-
.t.anen.

Recbter Muadorp .t.mde ook iD met de
uilepraak.

lIOELATISG.
Frederick Edward Traqott Kra_ werd

toegelaten ala ad.okaat, Ohriatopher Brady
all procnrellr eD elaade JOllbert W.termeyer
ala proclIrenr, notari. en boedelberedderaar.

REHABILITATIE.
Op un_k ...aa ad ...okaat Molt.ao werd de

boedel ...an George Andri. Fo)une gereb.bi-
liteerd.

PROVISIONEELE ROL.

E1ECUTEUUltAllEK t'1 DE II.OCLI
Op un_k ...an ad"okaal .nebaoan werd

prorillioneel ...onnis gegeTeIl ...oor £167 10.. 6d.
rellte op een ...erband ea £3 12~. Gd. UIluran-
tie premie en koet.u.

ILLIXWIDE ROL.

DIMIBERfJEKrI. VAN WYlUI EXE(UTBICE.
Op un_k nn ad ..okaat Bllchanan werd

TOnn.. g"!{e...ea ...oor £25 1111.9d. op eea kiDder-
bewlJl, mlD £2.'1 lOs. op rokenIng betaald, en
koetea ten bedrage van £ 15.

PITT "'. 8TAKKE.
Op aanzoek I....n ad"oka.t Gardlner werd

...oania gege ..en "'OOr de lOm ....n £54 II•.!Id.
GAIlLICK rl. 8YRII.IN.

Op un_k nD .,homt Beojamln werd
...onuia gege ...eu ...OOr £115 51. lOd .... oor goede-
ren ....rIrocbt en gele"erd en kOilt.n.

S. A. MILLING CO. "'. llOOtI.

Op aanzoek ....n ad ...okaat P. 'JODel! wed
...onais gegeYen "'OOr £20 lb. Gd... oor goederen
TBrkocM en gele ..erd.

GENERALE MOTIES.

STEWART ES ANDEREN II. lIIZpCIlA ES
ANDEREN.

Deze WIJl een applicatie om het abeoluot
maken ...an ruk, de l"ellpondenten bel.ttende
zekere kerkea te gebruiken.

Ad"okaat Ion .. , Q.C, ..oor de .pphkanten,
a<:lvokaat Searle, Q.V., ...oor de reepolldenten.

De applicatIe werd toegestaao.
'.ARDSEB Eli EEN AMDEIt "'. JONES

EXEC{;TEUBlI.
Deze was een appliedl" om de retlpondent.n

te belett.n un Adolpb MOI8nthal en Co. zeker
elpndom ia Karktetraat, Port Eh&abetb, te
...erkoopen en te transporteeren.

Sit Beary Jut&, Q.e., ...oor applicaoten.
Bet hof .tond een ride NU' toe.
aou EN EEN ANDER "'. IIITE'I BOEDEL.

Deze WUI een applicatie "oor een interdikt
om dea admu:.iatrateur nn den boedel te bele~
ten aebren weg t. m.ken.

Ad ...okaal :lon.. Q.e., ...oor apphcantea;
ad.okul Searle, Q.e., ...oor reepondent.

Bet bof .tond bet interd*t toe met k08ten.
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IS DICMIlOEDEL VAN WIJLEM JOHN KENNY.
Deze wu een apphcatia om een order om den

m_ter te geladeo een aekere lOm gelda uit te
betalea uu de .ti.f1t:1oderen ....n den o ...erledene,
lijnde er geen andere erfgeuamen 10 den boedel.

Ad ...okaat Searl., QC., ...oor petiUoaarÏl.
Bet bof weigerde de appIicdie &oe te .taan.
De boofdreobter zei . Bet ia oonoodig ...oor

het bof om t. hesh_D of ...ol,enl d. wet ftD
dit land de TrOOWkID optreden ala erfgeoum
in den boedel ....n baren mao. Indien .iJ eeuia'
soodanig recbt beeft, moet he' .lJn omdat sli
hur m.n heeft o"erleefd. Bet recht om op te
treden bn ui.t gelden ...oor ...rouwen dIe "ó6r
hnone IDUlDen '"toneu IUn, w.nt een man
mag "'Ier of "Iif TrOllwen gebllwd bebben, eli
men bn nooit aannem.n dat a! de .rfpnamen
der o"erleden TI'OU.. en later aanapraak kondeD
hebben op deD boedel ....u den teatator. Iu dit,.nJ .tierf de TI'OOWvoor deu teatator, ea bet
.. dnidelijk dat haar kiad pen erfgenum kan
ziln.

B~FrEL "•. B.EGI8TRATEURVAli AKTEN.
DeH w•• eeD .pp.Ubtie om eeu order ...oor de

regwtnatie na .. klfe handelamerken.
AdTOWt Moltelo ...encheen ...oor applibnt.
AdTOa.t Searl., Q.C., stond de .pplibtie

tegen t.n behoe.e "IJl Jam .. Jan .. , de jpregi.
treerde eigeDUl' ran "Rbeumaticoro" .elke
....,ward koo worden met "Rbeomatioo" ...an
applikant.

Bet bof .tond d. regiatrati" toe ...an de
woorden "coline", '1nao" en "diarrhol".

O'IuW "'. GRlEa.
Deae wu eeu applikatIe ...oor di~Dat bIJ IUh--

.titlltie in ,"rband meI een .pp1ikatIe ...oor ber-
1t.1 ftD buwelÓkarechten.

Toegeataan.
IMZAU DE PEl1TIE VAli :WOLYNDAJOIB.

Dese WD een applikalle ...oor een order om
applikank toe te I.t.n baar man bU citatie te
dailnarden voor belllt.1 .... n hllw.IUnreohteo.

'l'oegeataan.
KOCHt's. APDEEUNGIIU.ADVAMKAAPSTAD.
DeH wu een applikatie om "'erlof tot ...er-

hoor ....n een actie 'IOOreen j ary.
AdTOkaat 10_, Q.e, ...oor .pplikant; ad ...o-

kaa, BeajamiD ...oor I'8Ilpondent.
Applikatie toetrstaan en het ...erhoor OP jl

Maart bepaald.
IM ZUE DE PETlilE VANJOHAJlIltIIiOItBABDUI

,. UI .u.PHEN.

Dese WU eeD applikatie ...oor eeD order ter
eumioatie ....n den petitionalia ala eea geawo-
reil tranaUteur.

Ad.oWl Bllebanan ...oor applikant.
ApplikaU. toeseataaa.
1'1 Z...K.E DE PETlnE 'fAN HENDRIKJA(;011l8

KOTZE
Dese WUI een apphkatle om een order den

reptrateur ...an akt.en gelutend. een aek ..... er-
band te ....rmetï,ea.

Ad ...owt BIIGoan TODrappbkant.
ApplibUe toegestaan.

IN lAU DI PETITIE "AM JOH.tNNA JlE"DllIKA
LlJ:BSNB&IIO.

Due .. applikatie 'foor eeu order om
da maD appIibDte" dWiDPa hur 'fill

De..uboo' BIJ~ tlIftk, CHI W __
dapTCllld TWIbUi biIUIea liep. bnabt .. ..n.
bJadea 10& op den 21 .... eier 901'i8e IIIUDCL

ZUID ,&J'JU&4.
Er wordt IlOl beel Iwa& ~tie p-

.oent io Tencheiden. EagPclMi W.deD OTW
liet onrud_. TUI 'terJ.1iiMn, clie - te
lIIlIPIl reecIa.. _ Toet ál W ,rat ......
naar Zuid .Afrika te .. aden, 811 dullOl clikwUIl
lODder .. iddel... BH ill t. ItopeD CIa& MD ...
wjjM TUI b&Dde1eo eeD einde sal koma. D. eie
UDdadlt ftD het Britlelbe publiek er op ill ...

~_ SiTewrilbt werd bij &jjD...."..
ia Looden door eea ...... ".OOnIIPr .....
SalliA Africa op het lijf aUoopeD,"'" ~
de ueb door d ..n coraranlmaD t. lateD 1I1*JlOa1-
~~ .

Van de unko_t "U den heer lUIOdea in
Engobvd wordt met .leehtl w.inip woorden
meldinrr gemaakt. Geen kolommea Jaap be-
acbrjj.ingeu TlUI hoe bil _ .a! .tapte, WeIb
kleedereD bij ua bad, ea al die fruiilt.dea
meer, aOOaIa bi1 'ITOeIJere geleJeahecIeD_

Een Enj(tlleeb blad Wlia' er opdat lichte CaJe..
foruÏlChe wjja~n bU milliOlDen pJJoaa jurljjb
in ElIlJel.nd worden ioJ""oeM eu dat tD 1898
driekwart mlllioeo gallon. wiju ait AastnIii
werd geïmporteerd. Xllpeche wiiMa _IlijD
e6bt.r 100 ~ al. ooboJkeud iu de ")I}~
markt, hoewel er een bijna OIIbeperkte _kt ill
, oor on rAl roede lichte wij_ ïOOaJa Draken-
.teiD en Heraai.

III ESOELAND
dnolt -io .trUd t.gen de millhruiken io deataate-
kei k inlI... oerd OOi TOOrt met ateeCIa tOeDe-
me"dd kracbt ell beeliatheid. De Loaden Ti_
U'gt.-··Uet .. niet laDger moreljjk te VerbIOe·
mt'o of te erkleioeeren de erDItÏi" ariIIia io de
.taat.kerk, eroonaakt door de oo1dekki.n1 d.t
een lMlCtie an dol predibDteu &ioh ten doel
getiteld heen de 1UrTonnin, bepaliopD k
....root.chtsameu, door de leer eD ordeiaingen
...an de kerk ftD EuceIand. iD aekere beJullfijk.
oplichteu, lOO"eel mogelijk rad die TlUI de
Boo_he kerk te nneueJ"ia'e~" Het blad
gaat ...oort en wjjat er op. dU de lDeerderbeid
ftD bet 'I'Olk aich hOllch MD de Proteatanteohe
bepal8lea. eli de inTOeriDa' TUI !IOmmjp
Boo_he gelxaikeD io de Eagellche brit heelt
pdald, totdat ajj ua tot de OIItdeldtiutr i...-
~omen dai de RoomICh-geai.ndheid reeU diep
heeft wortel geacbot.n. .Eeu Inrud CIa& io deR
beKione gemakkelijk had kuuD811 geweerd lijn,
....rt DD moeilijk t. 'ferhelpen. "De kerk ill
geeauina, DUI' wij meeueD (ugt de Ti_),
aiek toi d~n dood, maar de geaee,heeren """'P-
deren rondom baar om ge~cleIeu toe te
dienen." 80mmiaen willeD dat de .e*PTÏDI
sicb met de lUit al iolaten; anderen _D
dat de beataande .etteD TOldoeude 1ÏiD, maar
dat ze niet behoorlijk toegeput .0rdeD. De
blllChovpen willen DIeIlWe wetprio~. maar de
naag • of liet Brileche parlement &ioh MD de
auk .. Iwillen '"Ieu.

In .taatkllDcllp kringen hondea de relatin
tUMCben Engeland ea Frankriik in TVbaad met
~ en Newfoandlaad OOi de u.ud1Cb~
beaia. De heer Cbamberlaita heeh aich laatlt
blerovllt laten hoorea, en Terklaarde da* akeD
niet op een beTred~'genden i SOlIdeD .... 11
...oord.t die IIweati .. ajjn 0 •

De Brileche-Am . Terbroederinl al
iD Joni u. "DlCboawelijk worden voorpaield
door de o"erk_t DUI' POrtamolltb TUI eeu
oit.gelaeu Amerikuu80h oorJop-eabder. dat
door een dunnede o"ereeukoaaend BritllChe
..I worden ont ....Dfen. Bet bnUI eabder sal
dali ook IOOlang in de bnurt blU"'en, OlDlID de
ootftDpt deel k nemeD, die een IIOhitterend
acbounpel belooft t. oileD opIeTerea.

De beTige .tormwinden die OP 12 en 131an.
o ...er de Bri...,h. eilanden bebbeu gewout. gin,
met I(root ...erbea "U le ...e .. gepaard. In Noord
Walli. werd eeD ,edeelte "'U deD ~"' ..
...enpoeld. Een pedereatrein .tortt. tD de IIM
en de machinist ea &jjDhelper kwameu OIO het
le...... N.bij 1IaDcbea&er dortt. eeD boose
acbool1lteen aeder en werden 4 penooea ledoocl.
Het nrlies "'IJI leYell8 ter _ yaa ook POOL

ANDERE L.UIDEN.
Emlle Zola, de welbekende rolDUlachrjj ...er,

die F rankrjïk heeft moeten rlateu w8lfeu sija
optreden a I kampTechter oor Dreytu" heeft
aan ann ad ..oWt, dea heer !.abDri, s-Jlre ...en
dat lijO ballingschap bem swaar ftIl, en hjj ODt-
zettend ...erlangt naar w.i hem io het 't1lderlalld
lief en dierbur ia. Hij lIChrjjft ...erder OIDVeat
de Dreyfus auk :-

"VIJl de onnrinuin, acbt ik mij thana seker.
Mur ik ben er ".a o"ertutgd. dat de partil der
bandieten tot op hel lulet. oopnblik all.. al
inlpannen OlDder gerecbtigheid hinderoi.eo ill
den weg te leggen. Zelf uo deo TooraTODd
der nU.pru.k. ..an Dreyfaa, lObt ik nog eene oa-
linaige en mooltenchn,e poging der tesen-
.tanden "an Dreyfa. of een kranluiooipD un-
alag mogelUk . .Ann land, - ik delik Iteeda aan
a met meer besorgdheid. Hoeveel rommel III
er DOf linea, deu dag ftn oa .... prul! zal
meD lIit a! d.t ...errott. _terIaaI ooit .eder _
beboorlbk hllll kunDen opboow,u?! Dat ia
mtin anpt ...oor de toeIto_t I "

In Dllileellland wordt bitter pklurd O'fer de
strllkelbloklEeu ia deD .... geplaat.t TUI dea
l>uitachen inYoerhanclel met de V_ip
.tatea ....0 Amerika.

Het OOIItelllljk-Boapanch parlement kwam
weder op den 17den J.nuari bijeen, !DUI' bet
werk werd dadeluk ,..tremd door obatl'1lOtie
taktiek.

BJUEVbBUS"

KERX EN SCHOOL.
pamntBEURTEN.

ZOllDAG, 12 FEBR'CARI I8~'

Groote Jterk.-·a)lorrena (HOIIao~ dr.
KoUé, ·.o.midd .... tea 5 ure (801 '~
da. Steytler kiDdeNieaat ten 3 ure n .. , ..
..... 0Dd. (~·).dL J P 'an 8"".- I

1AepaDt.-'.~da.8t.eytleren'I"0IidJ. :
CJr KoW. I

PaPeDaOrP. - '.Moqrena en IITOnda, da D.l
Beer.

IIaDov .... _UupeL-'alI0'ieneen .,,0IIti, I
dL Boome.
~ - '.Horpna eo "IYonde,en

lr Eerk, Breeat.nat.-'IMorgelll, t-,
.. ' 7 DV, da. C F J Muller
lied. Genf. Kerk. BaitenlwJtetraatJaal.-

EaPIaCbe clieasten. '.llorsens, 1030 Ilrt, ..
' •• YoDeI&, 7 are, da. D Boeman
st. 8tePIMaL '. )(orr-. 930, en ',1"

7 DV. da. Jl 0 Botha. '
EftDI. Latla. Kerk,Strandatrut -allo ....

lO-3C) are (BolJaDdaoh), en 'IOVOnda, 7 ..
(EapIIeh). CJr ZUlD. ZondapcboollelJ til
are ..:...sc-diIaariia dieat, 330, da A:1lI1n1p.-
Wooclatoek L1nbenche Zaal, Zo~
teo 8 are., en ' .. TODcia, 7 nDr (Eng_J."
AHnp.

GtoeIIepIlat.-'dlorpua, 9 45 (Ho~l
111~J ~), en '''TOW, 7 lire (~I
da. J!I 1Bra-. J.u, BO Zo~
tea a are LID•
~'dtlorgena, 1030,en '.....

7 av da JIarUancI.
z;id.A.frikaaMch Gesticbt, Langatrul-

" ~ en '..... ouda, eerw A J Pepierz-r~ Woodatock. - MO~tII ..
' •• YODCIa, eerw. De Vilhenm-- Zladiarkerk, Bo_trut-lla-
~ ,.10. _ '.. 'I'Onda, 6'30 eerw Ureyer.

Vrije FroteatuJtIChe Kerk, HoulKilaL-
AYVDddieae&., t. 7 lire, onderwerp " BeUiii
Pvpiory io t,", light of the Modefll IhllCljclDrre=,," _.....R. &lm!Drtb

WijD _-'. JIOrKeUa, ten lO ure (1!Gl-
Iulct.eIa)J eD, '''ToncIa, 7 are {EageI.clJ),do!
I L IlOJ1D81I'. BA..

8iJDOaIaW. - '.MOIlfeIIIl (BollandIeh) ...
Andre. Marray (WelliDftoD ). eD .....
(~), da. G ftII LiDgen.
JtUkbui.-'.~ t.n 1030 an, dL

Vu Liupa.
,

Da. Du p ...... 'faD ZutroD, 18 glltermorpl
hier MDpkomen eD dadeluk our VidW
Vert.rOkkeD eD al daar bljj"811 tot :!8 deur

De a1s-e ~Ie commlMle ral op"
19deu April La. tD Kupatad Y.rpllI'tIl ta
einde ~ met de coratoreo en prof_
'faD het TheoIoiiIIch Beminanom te SteJB.
boech .. Tierden hoogleerur roor dit imt-
tiDg t. 1deMu.

lIe* uamen 'foor godadleDstDndenru_ el
.. ndeli..... al op 21 en 22 liaan LA. t.e I\'é-
liDftOa wordea afpnomen.

De riDPOOaUaiIIje ftD deo flng ..... a..-
fort Weai sal op 12 April U. te S~otdeI
.,..,.....s- io ...erband m~t de lticbtlll("
_ llieuwe re_ute. De comDll_ al..s
til JtieTietafoatein ...ergaderen op 13 April •
de pusljjD '-hell CarnatYOD 1111F~
t. NPIea; .n te U piugton op U April 011 dl
JNnafjj- tUacJaea Upingtoo en Keobardtll
reeeJea·

Bet hjjbelkenDJll IIUlllea Btut geboadalt
worcln op den laatltea Zaterdag "'0 de lJlIIIi
A~ •••.• en .. I g.. n o ..er de zoadap-
IChool~ ftll 1 J.UDarl tot 30JDm (Ill-
didaten moeten aicb nnloegeo bU ds J C.
Re)'Dt!ke. Cradoek.

Eerw. proponent P. J Bnrger, dIe -.oor lIel
beroep DUI' W...8I1Idale beeft bedukt. beeft
d., DUr J __ TiIle ungenolDen

Da . .A. F. JlaJan. B.A., ....D Adelaide .eeIi·
bet beroep_ DUI' Franacbhoek aang8llOlllR el
dL J. F. JIaraia, ftII MolteDo, d.! our ~
rechL

Da J. F. BoUaa, TUI Ualondale. tal op del
s.tea April _ RIchmond be"Mtigd 1rOI'Iirn-
Hil deukt op den 19den Maart nn SDDt l:'
_nt. afICheid te nemeD.

Da. H. N.. ibliDII, TIll 8telleljboach. IJ l>lllI
daemOrIrn DUI' Pretoria ...ertrokken aJnII'
hil- op "VrifdaI, lO deser, de c:tieDatsaI.WIl&-
men lIii de ordenÏDf en be ..estlgtng ylll da
eerw. propaaeat Van Broekbul&eo tol hulpp'"
dibr &lcIaar. Op -Une terurreu boopt bV da
18c1u ook ....... oordig te auo bUd. ordwD(
....D den eerw. prvponen! J M HoflDeyr.1f
Wio_rs, *ot _deltng der V'1l"tutM:be lori
io Hidden·Afrika. Da. J. H Hofmeyr nJIt
, .. den jODpll broeder, ui alsdan d• .,m-aiD...,. nitlprek.n.-Kerkbod,.

Ge'l"fUld:-EeD8 - gOOTernanLe op ~ce bll1-
teuplaatl: éeDe onderwUaere. yoor de:'ied Go! I
leadiupobool k Beaoonafield oeoe UlII1etJ1I

te Bl'IIIldfort, O.V.S. eeue ,,18Lente te LatJ
hot', O.V.S ; een rondpande onderwllUr ,011
wijk Hiddeu'-Rlet-- en Grootnvler. 0 'I'!i \1f.
rOaCJ,rUade onderwuaen ...oor de wilir WepeM!.
O.V.B.; __ tente te BuIUODtetn. (I \ ~

Lo'lJE'I 111 FEBlt - (Reuur) - MaDila
" ru.tl~ maar de PhdlpPllncrt! trekken IICb weer
te.alllen tusse ben l'alOOC:lll en Dalaban Het
totale .\merlkann!ICbe verlle. tót op beden be
draagt :!tJ>!

Unuerbandeltngen "'ln aan den gang met bet
doel de En~elsche Fran'cbe grenzen van Babe·
el G h..zal vast te .tcllen

Het rapport ~an het comlte van de FranllCbe
kamer van afl{evaardlgden over de DreyfUllblll
"preekt du recbte" vrll ..an blaam

liet wordt bencht - dat de sultan van Oman
aan FranI.:r1l lt de huur beeft beloofd van een
~u8tst8tle op de :\Iuscat ku!t, waart"ien Enge
land geobJecteerd heeft-.......~

Een voorzorglunaatregel.
BLIlElIIt'ONTEIS, 10 FEB" - (&u4er.) -

Eeo proclamatIe 11 ul~Ta&rdlgd Chin~n,
Koelie., Arabieren, Indiëra eD .Qdere AsJawa
belettende den Vru.t .. , btDnen fe komen of er
door te reu.en zonder eeD ...... Iofbrief van den
gouvernementuecretu"i*. Dit wordt ,edaan
als een ..oorllOrgllmutTegel tegen de hllileapaat.

RHODESIA.
DROES BIJ PAARDEN.

DUAWAYO,!) FEBR - (&u4er). - De.;irOM
regeert bIer De regeenog doet aDo moelt.e om
de zIekte Uit te roeien, en .lle paarden moet.n
lDge~nt en gell!Oleerd worden.

EEN LA.STER·AKTIE.

Bt:LAWA\O, 10 FEBR.-(RetUer.)-De laeter-
u:1k aangebracbt door den heer Dyaaon tegen
de Bula,ca!l() Chrnnu'ld werd pteren "oor eea
stampend vol bof geopend, iDllluitende den
admlD18trateor, en men. Lawley. De aanspraak
wa" voor £5.000 acbade"ersoed1og ...oor be-
weerde belaett.nng ...an karakter. Ad ...oka.ten
Ward en Blgg Tenchenen ...oor dn klarer, en
advoka.ten Tllrner en ShlppaM ...oor ':oerweer
derM Ad vokaat W ard opend~ de IIIk, ~n laa
een artikel lO de Chrmucle,waann unmerlringen
gemaakt werd op de handelwuse ...an zekere
blaoke persooen, door hnn gun oaar de katlen
om onderzoek In te stellen tD .. kere beweerde
gneveo tegen de regeerIDg. De heer D~a
bleld ..ol dat bil Ilecbt! ter Wille ....n wett:e~llke
saken gmg, en niet 10 ...lItbaod met pobtieke
zaken. De recht.er nam exceptie tegen het
pleidOOI Ylln den Terweerder, aeggende d.t
hU het gebeele artIkel ea nIet eell Jredeelte
daarvan bO bet pleidooi moellt ..oegeu; lI~t bof
..erdaagde tot bedeD, zoodat bet pleidOOI Ter-
anderd kon word"n. AlhIer word, Teel beIan,
III de :.aak g8l!teld.=~~~

GOUDOPBRENGST.

!01

ELEKTlES.
DE HEERRUD, SEN.-Ha~j.. fODteiD.

diat. lUIy.aa.
.AlIA de_ EdiIItw.
Kjjoheer.-Ik Ju oniaDal eeD brief in u.ge.

e.d blad, pWekend Jl ....~rr, eD ~-
lICboon o .......bopt _t buipedea wil ik ~ In
der haaai hem banhY~. De acbrjj ..
achilDt lIOOtIft oo ...~· in Ijjne aitdnaklda-
gen. Dur· hjj .-heel 011 • end ~ omtrent mijD
pennon, aImMCle wat m politieke ge'foelene
.. acbt ik het aOOCliI hem t. raden lW bil

~ niet ..eter op aulke aabeaon_ wjj .. moei
lIitWeD Ofti' miJ aelTe. Dit ook TlUI deD heer
"Onpartijdig". Ik bn V(ID :Beaabal'l ....... b-
reo da, '". de ~ _rjjnr ugt
_ireD. de ..,.te oodeniteun!DJ die DliI O'feral
be1oo1d ill, de ~i"ere __ heid ja, daar ........ te
Uniondale eD in 't dia&rikt beloofd bebhen mi,'
te ouderateunfD bi} de ~e elettie. Bee
waanchiinliik heeft hij obk het.p~ ~ de
kieaera toch II"D ....,Irquwen ID mij _boonn
t. .t.llen daar i. Diet daDdYUQa af hliiTell hij
de ..urtb.acter perijj_ Juamerlii' toch dat mea
aohea 1RIIkegeruchten YOQI' -.narheid hoodeD.

Wacht u mur • .Afri~ de tijd al all..
uitwjjseu en de Weu not bet beate.

J. W. O. RIWl, Su.

PAS OP VOOR DEVENI8H.

Eeo COrrespondeDt dia soed met den h~
.Joha DeTeniall, wiem ~ p_md wordt 10
'ferbud .. de Terkie.u.g iD Prieab, bekend
is, waancha1rl de ~ 'faD Prieab t..- r.jjD
bndidalllV. Bij noed doh __ hieD eea
independeDt maar hij ill Dier. uden d.D een
aoogeuaamde ~f. Pat OP wat &lJ doet
ood .... teaot eerw. &hrOder. hij ill lIw ..enroll-
wen .aardig.

DE HEER READ TE 1l0SSELBAAI.

J(OIRLBAAI, l~ FED. - (~). - Ee!le
pablieke TerKMerIDf van: dorpeIiupa werd ....
teraTODd ill ae HuoDIC Ball phondeu.

De heer Read, Tan Ku,. .... _ ftn de badi·
daten ...oor deD cIerd., zetel aPrU de kiesen
toe.

De beer Vineent .erd gekoHD ala ...oorsitier
en legde het doel der .... rpderlDf bloot, WaanJa
hij de badidui ...~lde eD noeg dat m..
hem eeD billIik verhoor son geTeD. De kucH-
d.u PI sijn pyoeleo te 'kennen omtr ..... poor-
weg'D. t-proeiiDtr, op~iog, TOedaeI beJu..
tio,en en de Knyana boICbwerken ea Hi dat
indien hij pto_ wer4. hii siln beat sou doen
om .poonre,_ ...oor de allid.w_teJuke cliatrik-
ten te onden&euneD lie .....r du voor de biamllll-
landlIChe dilltriktea .... oora! de .poonreg OTV
George. Hij ... _a gUUaM TlUI de afIcIiaftiac
der belutlDf op TOIICbeI totdat onn-Ioed de
wederoplegrmg soo rech~Ta&rdipD, hete- hU
dacht nooit lOll gebelha. De k ... tie ftU
boach.erkera ... Diet TU 100 groot belur
Toor MoueIbui ala •• 1 "oor lUI,.... HDDDe
behoefteo _t.D meer in acbt genomen .or-
den. Bb trad op ala eeD anderaleDner der tepa-
woordige receeriDf. ,oo~biet aHn 'fert;roa-
.eD TerIOOr door sijDe urinr _ hare
_t.rePIea te 't"erbearelL

In anhroord OP eeD.1""" na dr. McNally.
wat aiju doel .U m.., teBU den beer Van
Hu)'llieen t. .t.-n. daar bllDne , .... oelena preci ..
o'fereeDlnranaeu, aei de &$ndidaat: ")(tjne denk-
beelden sija mtia eipq en niemand heeft miJ
de I.. seJeerd. Ik hen .. _jp maD die V..
Bnyuteen me'._ ko beatrjjden, iu4iea Iii
mij ondenteunl Net !wo nU al. ril mij DD
liet, aal ik in het parlemeut we__ Ii'ben eeu
_~IDUI."

ID anhYooM op eeu '"~ 'fID eIeu heer Dy.
mock -KUDde -aUae politieke h..-inaelen, eD
of bil eeD lIOndaaaaD dan wel een Indepen-
dent, Mi bil: "n: ben Bondmwa."

Verder p~ r.jjud4(of hij t .. en den Bood
..... met betre~J *ot dit belutiD(eD op ...oed-
.. ~ ut.oordde hiJ, dat ¥ieD bet ~rlMlch _
koop werd, de ~ weder Iron
.orden; maar bii PI niet dat tooit _
pheUleD. daar droogte t eD "-eerdet"ÏDf der
beTOlking a!tooe den ~ND goede PriJUD 100-
deu 'f_keren, die a1t.Qoa meer knifea, dan lij
Yel"WUhHen.
In utwoord ap den beer Jbtare sei hO: "Ik

hen ~n pdWODpD oJidenrjja eD alle dlfUlC-
_tieD.T Verder Mide ~ dat bjj .... objectie
bad teg.D eeD kWae *ii- belUUDI, op eeD
uder lyateem ClaD ~. toeD de kOlI:eD TUI
ioTOrd~ biI- 1elb1l:~ UIl de inkom-
aten. Bil Mide. "IDdielJde . WiI __
boe het t. doee cal ik ba&r ~_a."
De beer BJ'IlDII aield+ TOOr .. a motie TUI

duk .. n deu ~i~ ...oor &jjDOTerkolMt
eo oprechte Terltl.riDf'" &jja politiek. Keer
kOD lail thana nitit vool'lkllen.

Dit werd prlelxad_" door procareur Gil-
mOllr. en UIIP4OIDeD.

Hen ~ ...eeI ,!", pd*reode de Terricbt.iocea
0_ de ~ wD. wuro de budidUt
Iich iD he, EDfelaCh Dildnakte. _ tlv ~ da, hU
TMI beter ~ aPrUen bj 't BOIJ&adacIl, .aarop
ieDWJd utwooNd.: Wij moet... IlOl Hol-
land.ch leeren ; .. Tentiua het niet.

De 'foorsitter "1:t: Iden bndidaat, dia ook
de YerpderiDg .. Ine clat .. DUI' hem gelaia-
t.ercI.... Ilif pat ....u hier _ ~,eo
.. du - lUi,..., eD, Jat.er DUI' UDiOOdaIe
eD Terder door de Jri-ef!JeeIiDr.

Christelijke JongeliedenVer·
eenig-ing.

F Il A 8 E H B L B (,

De m,=,M 'bobe n~dennli va~ de ~
t.lgke jo . nnentglDg nn t r~
werd ~ iu de bofsaal, op Zaterdog
4dan februari, 1899, met acbttlen leden tegel
·oordia·

De ...oorsitter, da. Sypken., 0r:eude de,rer~
deriur met pbed en PaallD 2J Ten - •

~laa der ...onge TergadenDg gei'-
fOIdIeburd en ,eteekead al

De ..oIgeade perIODen werden opg€nomell
ledeD TUI d...... -lIftDg m~ Come YID
d... Ker • ., PloegfoatelD. en de beereD ~,.
~, 8. S. .ROOI, M. 8trobo. en
Loabaer.

Bet werk .... Ie yolgt -
1. x-ioc. milia J. Hougb, lletllelJ Inb:

Iten," beoordeeld door mIlIAMartba le RoeI
deo heer lob. SmIt.

2. Ilias .Amaie Er88ml1ll Ju eeD scer fftnt·
leeraamopltelgetiield wVneodscbap .n ..tri
beoordeeld door mUil Beatnx h Rou eD d.
heer Kooa Oti-rier. ,.....

S. ... Letty l~ Roex zong een leer p.-erd
til lied, ••AD the world II a Rtage eD d
beoordeeld door miu Ann,e Er .. mtU eD d

~. d~a
.. Bet debat: "Wat II beter een I"D

IUeo-geId of geleeNheid ?' .:.
Ope_ . de beer Xooe Oll..,er-Tno- ~
Opponent. . m_ KittJe le Boex--jfrl""rdbeJd.
Ná-HD lange en _r leename ...prderltg1~,::

beide kanteu .temmen 6 ..oor geld en I_
geleerd beid. Id "" I

De 'I'Olgende ...erpdenng werd btpu or
Maart e.k. 11a,r1i11

Bet werk zal ~lJa recttatle door ID1'"ed do<t
le JLoex en dea beer KOOI OlIVIer eeD lJ ~
miaa Annie En8IDDa en ..._hillende tOeJlP~
op 't'8I'ZOIk 'faD deD TOOftÏiter sloot de

taria de ......... -' J8DIII an gebed
IT STOJTBEJ(;,.11. ~

KAAPKOLONIE.
IEREN EN WALLIS ERS.

T'ol!r EII/\BErll 9 FtHR -(Rrnter)-Op
een 'ergaodrlng vao Ieren gIMteren avond ge
houden werd het beslottn om St Pill ncks feest
( ; 7 ~l~rt) te vler~n door een eetmaal In bet
gladbuI'

De 'VallI.ef' lUllen ::;t Dand. da~ vlCren
door eeu .\.t Home

KRIMlNEELE ZITTING.

Kl'llil 1;1 f.\ ~I FEl:!! -(Reuter )-De knlLl-
ne<:le ZlttJD"e'l -loten delen morsen Een
kleorlHl" werd Igevonrll.d tot dna Jaar eu twm·
tIg .Iag~n wegens verkraehttng op een klelD
kaffer mel'je, zeven Jaar oud, en een andere
kleurllng tflt twee Jur en vllftlen .Iagen
vo'" aanrandlDI!( met ...nornemen Bil bet
ont.ban van de Jurv. maakte recbter Hopley
""lwrpe a.,nmerklog~n op den .Iecbten ovloed
•an dranl.; "p l.:1eurll0l:en, en zelde dat al de
m,sdadll" '"n l{eweld tot dl" oor~aak konden
\lOorden tcru6gebra<.:bt

DANKBAARHEID!

g'K"" W~,I \) Ftllll-(ll,uter)-Op de
'er((adc r lIlg van den Barkly W e~t afdeehng.
raad !lp gISteren werd de volgende resolotte
"aO"'" ,men vuorge.teld door deJ heer Alfred
t <llt7ulng Deze vergadering wenllCbt bare
Jaukb" ..rheld te kennen te geven ann de leden
voor de WlfW waa-op 'lf begonnen 'UO bunoe
I.clofte ten ,"tu>er te brengen met betrekklDg
t"t het Ilart<nvlcr hef proeu ng. tICbema en w,,_t
'(,f'ler op de dnngende noodl&kellfkheld van
,fit werk UIt te vt*ren voor de weil aart van
dele .fdeellng en de Kolome IU het algemeen

B03CHBRANDEN.

'I"--f I I lAl IJJ FEl R -( R· uier )- Verleden
W'A us lag k"am een b~ambte vali bet bosch
Wdell bil'[ ~In om een onderboud te bebben
met don ma~l~tflut III zake beweerde verOleltng
vali ho,'chell door vuur Illl Hoel.( om hulp
nil de bereden rolttle. maar uaar dit ooprak
tl""h I-:cacht werd, zeI hIJ dat hlf langw den
VOt::t \ an den !terg zoa ga:J.n om voor z.Ichzelf
le "Ien

1.1' dpnzelfdcn namiddag vonden water-.pclen
plaat. aan de havenwerken I.t-r .tlivlng VaD het
rond, 'oor de ophanden zunde cr,cl""t "pelen
(Ingeveer .t:~ werd gemaakt

De schilderijen.

KW.\ \1> liP !lE . 1'1F.TER F.\.CRE

I"'R rtl II \I.Pril ItJ Frll - (Reuter )-Dc
En~el""hc eli ~.uro:>ee.che .chlldefllen kwamen
L!1:-itRren[lr'ulJd alhlt"r llan \,ln (,rahamsstad, en

worden olltpa~t In du ved~r"omarkt, alwaar '11
tentO'jngc.teld lullen ,",orden De opemng zal
w.,an.cblinlilk vul~enden lJlIl.dag gcschleden

()nder d .. ;:enen ~erb()nden aan de vlscb
Infillstrl( alhIer IS een "I('eht gevoel ontHtaan,
omdat Ut' j'/(./I r ,. flUI over bet vus( b terreIn
~aat ulnnen dil baal en hC><Jveelhedeo ".ch
In.hlltendA tOllgVI'ch 'erkoopt lIet 18 waar-
.ch'lnlqk dat men Zlcb III dezen tot d. regeertng
zal Wt',.df'd

De katTer die den politie man Sm1th 1;f>8token
heeft een klein t!ldJe geleden, waardoor hll
h,m ern.llg gewond heeft. werd heden ..oor
den UlI>:,"llaat I(cbracbt op drie andere be.chnl·
,h;w;;:en 'an Inuraak HU werd ter tereebllltel
IIDg verWl U'IJ

NATAL.
ALLERLEI NIEUWS.

DtHnl' 'I tUIl! -(Reuter)-De cd I.eer
n~le I-'",{url'ur J.:cneraal, .elde I(I"teren avond
III Le'l onderhoud In de .\ad dat de blleenkomlt
'an het p.nlemcnt I.•ter dan gewoonlllk dIt
J",~r .ou \Tezen De datum was nog D1et be-
,,"prnken ('IJ L{f'Ctl rr ..~ramm \ W4fi DO~ vutge
'leId hoe" cl cr maatregelen onder consideratie
waren

Il.· premier wordt beter ell ddet al ."n werk
EI J.!aLt een rel"'jU VRn een paar weken voor
"P" !;t'lOu<lhetd Ilaar de Kaap doen, en men
b""l't dat dit hem goed .al doen

!let b,znek van kolonel Hlme Daar do Kaap
\Ta .. e!lkd ~€'n gt:z;oodheld"-~relsJe

SY M PA T HIE.

T'II I I " I A R I III" 1,(, I" I fil R - (Roller) -
()") ~lt!flt k 't'UI tn:t nllIlIHtRrtc heeft de gou vcr
Otill" lt:: [I k dit J.:r UTI gezonrlcn aan den 81 creta-
rl~ \ Hl ...f:Jal \ p4.,r Kf)lonle~ vrag'pude dat een
JIl I ~ 1; Hl l' Illg (Jll'.iu~e\ )('J aa.n den hertog VUl

~ dl!dlllr..: 0\ ergel,rlt ht worde, In verband met
h'l ,. ril" Jllor "ID kOIllnklllke hoogheId gele
dell Jil Ir dttl uo(d 'fan pr")" Alfred

REPUBLIEK.Z·A.
DE BUILENPEST.

Id I I t I Hit -(RPI(I" )-Dc rCl{eeflug
o 1t\ I lj.! Il~zen m()rzt'1l een tcl(,~'T1lm dat de

Jil dit \\ rl1\~I~ df 'lik il..'ln de bndpnpe!'\t leed
\Id I, I' w' .1,," 1 I- 1:,,0 IlibchouwlDg
..., 1\ ,1.Il""""ordt.:o

VUlle koelles

1".1 ,KI\ IJ) lUIK - (Rtv.ta) - (".t"ren
I', r,I~1I llol?entlen rOD~ventenl elk met £1 be-
h,...t, omdat 'U 'Uf In een kamer haddea
IIP,lopen, wur ook de vrucbten waren dIe ZlJ
dcn ,olt,;unden dag &ooden rond ...enten.

JOHANNESBURG.
Reuter !Ietnt ons dat de goudDpbrcull"t ..an den

Rand voor Jaa. oftlcUJel werd ..erklaard te ZIJO
431,011 ons.

of ï79t ons meer dan hct ,.onge boogst.e cIjfer
bereikt In October Il.

1I1.-rowlcr volgen ,fe mRantiellJUcbe opga"eu van
af Jan 0....1 189.; tot heden
J ..nuarl . I ï7,~6~ 148,171 200,831 313,1126 .,~1,01l
Fehruarl Jti!l2!r, 167.01H 211.000 297,975
)Iaart 1Rt:9U 173,9H 232 0fl6 323,907
Aprd I~G..l2:j I H,H8 2.{o,698 353,243
;\Iel I!H.580 195,008 2.8,300 365.017
JUni 200,941 191,6.0 251,h29 365,()9l
Juli 199, •.'>.1 203,873 212,H9 382,007
Au,(u.tu. 20.1,5T! 212,42\1 259.603 389,286
Sept..mber 194. 7tH 202,~61 262,160 408,.;01
October 192,0[,2199.890 27!,IH U3,217
~ovember lf'''.2J11 201,112 297,124 .13,~18
Dc-<:embcr178.428 206,518 310.712 .19,601

TotaAl Toor 1888- 230,189.
188\1- 369,5.'01
1890- 49 ••810
1891- 729,233.
1892-1210,86-;.
1893-I,H8,HT.
l89~-2,02.,912.
189á-~ 217,635.
I R96-2,280.81I2.
lR97-3,03.,'178.

n"I.AWAYO, 9 Febr-{Per telegraaf.)-o.· op-
brenJ.:8l vnn de Selnkwc miJn w.. moleu liep 29
oal1en 2l uren crto gelltampt, 1861 toll. per .Iamper
! 11 per dAl[ bedrag g.. molten !fond, t398 oOien.
Ilcl'Jl.taande met een opb...mgot -.aD 1'1 dwlll per
Ion g.. -ssaYNlrdc w ......de ..an talhogl, 6 10 d"u
pcr ton

)<O~ 26 .tamrra eO cyanldetoeatel ZI)n ..oor de
Sel li"we bestel. De opbrengst tot beden II
~Iuk"e lIgt] 81. OeelDng 1071 75, HDnarch 68',
Uan""r 1911. Dnnraven 11111.

SPORT.

WIELRIJDEN.
lit; ItIlA~, g ~'ebr -{Per telegraaf )-De heeren J

r J"""tc l n A de Wct, die Pretoria op 18 Januari
verheten "P weg oaar Kaapstad, kwamen beden
hier met ,I. Hoor IUIn ZIJ ga&1l morgeo op een
rlJwlellocr na'r de Noordko.t,.en ua hunne terug-
komst durvan naar de Zuufku.t, en eindelijk
Durb&n 'erl.teu om na ... PretorIa terug t.e n)<kn.
ZI) ... !(gen dAt liJ naar Kaap"ta1 &1)11lIt'lla&lI lo 8
<l..gen eo 22 uren, omtrent t .. ee daaea otlder de
record. Vao PretDri. naar Kimberley b.. lden II)
k"""le we(!"n en li~eht .. eder, eD van Kimberley
n....r K.&apatad goed weder en lIechte wegen. ZIJ
kwamen b'Je ... 1UI honger 01\1 in het reIleU door de
K "rroo, en mQejJteQdne dagen lang onder doom-
booocben kampeereo.

ORIOKET.
lILT E2WELSCHE TEAM.

I'RHolllA,9 r'",br. - (Per tdcgraaf) - Loni
Hawke •• pall begon b..uen morgen bUD apcllegea
.le Preton. YIJfuen. Wll"r prachtig Toen mea
AdJourneenie fOor lunch W8!l de ICOreala "Diet -
\ Tanc""l, nil t Ilit . . ... .. 81
Brand, niet Uit 6
A B Taocred. c Board b Da'e"port... 3Il
T N TowtUlend, c Board b na ..enport 7

K~tr... 6

sa
PRETORIA,:O 'cbr -{Per telegraa.}-Het ape!

wenl bt-rvat om 2 H, en duw-de tot dat de eerate
InnlD~' ,aD Prctona oit was, teaen een to'-l ...an
207 roaa. Dc ..olie ItCOrew ... ala YOlgt.-
A B r"ocred, c Board b Da..enport ..
V }f Tancred, c Mltcbell b Daveuport
TownoeDd, c Board b Da...ellport
Braunrl. lb.. b TroU
Tlndall, c CuttelI b Trot ..
Wall.cb, b Cuttell
NIemever, c Board b Mllligan
~tortlmer ... and b Milhgao
Kotz" b W!l80n
!Ite veil&,h U Ilhgan
}!IImoo. c B....rd b Trol t
MeArthur, b naYeoport .
Ilraln. c Trott b na..enport
11 W.llach, not out
"eccull aboent

Eltr ...

BObken en Tijdschriften.
GEREEORMBERD MA.ANDBLA.D

Do Inhoud van bet Februan·nommer ... n c:tit
nuttig maaodblad 18 aiII ...olgt J(roDlek, de ge-
IICbledeDl8 onzer kerk, U lt de achrift;'Zoo, zoo
t:leo Wil bet Godaruk komen, De Beidelbert-
&cbe catecb,~maa, VerftiachÏJtg ftII __ , De
!DIeren en lw-e w8R'UJ, De bOer en de Iud-
!Deter en Xerk tD " baiL .

Het warm bad te Aliwal
Noord.

p.tru..,iIIe,
8 Febr. 1899.

tan dell Ed.kur.
Munheer.-Weea 100 roed oDd'l1Itunde in

IlW eelgeleuo blsd OP k nemen, waardoor ik
de Ie mende un bo ...eDlfeaoemde plaata wil
danken ...oor hllnne 'frieudeljjkheid IIn hartelijk.
heid, IDlj beweun gedarende mli 'ferbijjf aIdUr
ter wille ...an miJne gelOOdlleid. De nieDdeU
aIChar kunnen Iliob nlet TOOI1It.11eohoe ......
num hnnne harteljjke deelDemiDf iu mijn lot
mu wu; hei heeft mO ...eel roed lI8dUa, eo
wordl door mn hoog II"waardeerd. Vooral
wenecb ik de oude moeder Perold t. duken, TOOr
hare opbeanonde woordea. Bet apjjt mij eobter
dat Ik den plaateeljjken leeraar al«hta eeD Zon.
dag op den preekltoel psien heb; ...,.. had
ik met hili '"* ,eaproken. Verder wenach ik
ook den beer en lDeYr. BeklEer te duba TOOr
hOllDe patTrjjheid, en din heer SID1Ita, TOOr
al,ne kOilteliJke bllip un mij....,leead, harteJijk
te danken; ook d. wedawe O. Vonter .1_
Ik thui. ...... Ik bn eeDigeeD die _ IWakke
ge&Ondheid lijdt met 'fI'jjmoedirheid MDnadea.
....n het bad te Aliwal Noord ,ebl'llik k maba.
Betrekkeluk bei bad 161...., _ ik dat het
beter ia in de fon$eÏu te badeu dan iD bet hItd.
huia, omdat de fon$eÏu de natuurlijke _t. eD
kncht heeft.

Beer editenr, nOf ieta. Wij aympat.hiaeerea
diep met OUll8n gew_ leera&r da. P. J. A. de
Villiera met aba Il_ 'ferli.., door het &tater-
...eD 'fan .iJDe dierbare pele. MOeIa*hU kooet
eD akllD ...an den Beue oou.npD.

Ik beD".
P. J. V. D. W.u.T.

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!

sc.sUPV AABTBKlU08TJI •.
I..U.P8TA.D

U.G-..oMP
Febr. i-HawaNeu Caa~, Y&II 8oQthamptoo

9-Afrikaander. Uil Londen
9-E.ea, TIll Hambul'l CIDAAtwvpen

TmrrManr ...
Febr. 9-C.II8 Wrath, 11_ "_tie

9-Lad<Jre. naar GUIII
9-Lake 8upenor, _ Fon Lyit.JeIma
9-Goorkha, DUI' 8outbampwo

LO.NDBN
9 'eb~.-{Per t.ele!rTuf.)-DeGoc.h,..Uet w_

dagaacbt 0111 11 ure lladeIra op reb _ K,....wt.
9 r.,br-{Per teIetrrul}-De clan llacaab la

WoeDlllagmorgeD Y&II LiYerpOOI naar Zuld.A.frib
vertrokken.

BIJ DE Bl:IIAMDELINGVAJI TE.ING en .n.
uIttereode zlekten, of _ door overwerk,
heuiJ ventandelok of lichamelijk, bet .t.1ael
...err;wald IS, moet 8TxA"". WIJ!I VAJI LEVER-
TLU1( (be tknde !Jser) worden genomen.
De groolet. n alle ~Ille,." be....u.ade
bepaald .I-de noodige en Leilaaa. beataaddee-
len TUl v.illCholie. Bij alle apotheken in &wee
1NO"-·-ADv·
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DE heer JACOIJ PRIEM, die een aantal applicatien voor deelen van zijne
. I laats heefe gehad, heeft den Ondergeteekenden gelaat biJ publieke

veiling te vcrkoopen, op de plaats zelve,

Op Dinsdag, 21 e.k, ten 10,30 v.rn.
Z~n Kosthaar elg'~Ddolll, Vogelvlei, Rietvlei, en grond daaraan gran_
~ellde. De plaats IS nauwelijks een halve mijl gelegen van Kuils Rivier
. tatie, wordt begrensd door den Spoorweg lijn, de Sarepta Zendelings
Statie en de plaats van den beer Van Blerk. Het zal ID 4 perceeIen op-
geveild .worden, een van 104- Acres met het W oenhuis van 7 Kamers,
onder ~Ieuw~ IJzeren ~~k en BUItengebouwen, en drie andere perceelen
respectievelijk van 24, bb, en 01 Acres De plaats IS goed met wa.ter en
hout voorzien. De grond en welde IS van uitmuntende kwaliteit en da.&r
?et nabij d6. Sta~1O hgt, IS het ook Uitmuntend geschIkt voor 'Melk en
Zaal. Boerderij. Er zullen ook verkocht worden 2 Eerste·.kla.sse Kar
Paarden, 2 Koelen (m melk), Gegalvaniseerd IJzer, Draad, Bouw.
materiaal eu eenIg HUIsraad •

..J!E__ .a E PUBpIJ)IEK VFR ,:OOPING VAN

Publieke Verkooping .ene aats en' Levende Have,
LEWWENKOIL, ~~st. MoorreEsbnrg, TE KUILS RIVIER.

l!almesbuJ Atdeeling,
OP

DINSDAG, 7 Maart, 1899

jJtpartf ml~ll
K""p~'

Amerikaansche
(Verdeeli

f !ET wordt v
\ ~ forwatle bek

de volgentie schIk
zIJn voor de \'el'dee
kaansehe \\ IJnst,f)k
G..u\'t'I·nemeIJt PI·
het Salzo(.·n J b~19.

I. Alle aam rag
schnfte zIJn op
verkrIjgbaar vaIl d
mls~an::; en V dr!
.Afdeelmg, en mo
zIJn aan Je Plaats
'1'0 r VerdN:,IIn'S
dlstnk t.

CJ ppllcatieo
worden naar de
UlISSICIl vall Ver IlDg (gf>adrl:'s,

sef>rd olldf>r zorg iHn den l '1nelen
COmmISl-lans) llJet later dail ;1
Maart, !la welken atum geell aan·

\ ragl:'u meer z kn Ol1t\ al'gen
II orden.
,l~De pLLltseh ('OmIl1ISRlen

zullen daal'op de 'Lken verdeplen
volgens hpt bedr dat vermet'nd
wordt voorbandl to ZIJn, co de
apphkant('n uClarv Il keIl nIS (Teveu
ZIJ aan \llen zul stekken toege.
kend ZIJll, moet Il aarvoor betalen

--~----- - niet later Jan 1, MeI, en na dien

datum zullen alle (lkken waarvoor
Old betaalu IS, bi>ehouwd worden
ala DIl t !Jenoo(lIgdJ-en verbeurd ver.
klaard worden ein aan Iemand
anders toegekend ti worden.

4. De verdeelID1vun :::ltekken zal
beginnen zoodra ogelI.lk na den

KLIPVALLEI, D . jT 00 R RE~SBURG I "ten JIlDl. ZIJ, 'Ill II le stekken
toegekeod zIjn, z,Ul'n hunn(' btek·

ken direkt lan '" planta~e~ ont·

Op 1..4 Ma.a.I.'t 1..899. \'angen, en per Ptt kermIs out van·
ger. van de vcrzell! 'ng

's morgens fen 70 ure, 5. ~tekk('n DIet Illdt'r (lan R-t{j

__ E dUlln ID doorsnede~ullen berekend
! _) Heel' Plr_TLl~ J. (~I.OBnEI \ \1., d_ wor en tegen I.j' . ]Jer UVO dIe

die,,, n woonplaats gaat ver· d cl 110 d
d I f d I

lIlIll er all ~st Illm III door·
an eren lee t (' werell ",lU Oer d • I' & C I sne e, tpg'en JS 1. r r 1(100 , de YeI'·
~P1Ul'\" k] rnmelm

k
all ' Ob' ge ast deellIlg zal gelaten drden III handpn

PUt) le - te ver 'OOI)en Ol) oveli<re-l d d Ilt t') l'n aartoe aan;..;£' (en heamhte.
melde pll.lb cn datllill de lol· lj. BehoorlIjke '[Jill" zal \Iorden

gendl' gege\en als e('ni

1. LrlE'\lJI II\\L. kl'llo\'erblljft na

G Eer-tokl.t~ EZll_, (j }l,ll, g.1ed ling Dit b,dans
g,'dl'essl'erJ mISSIe toegrkend

1 Mei ric met Ezd Hul 1\ IJZt' al" IJlJ de
] HPII:.;-t 1'.1.11 ri, ; 1.1 Ir gl'"cbIed 1-.

~ O"l'll, "Jl~k \Lt CHAnL S CCH.REY,
1 \ aar", Onlh'r ~pcretMl!S Vdn L..ndbon\~

34 Aantpl'1 D()kkell - --- ---
2.ï \'arken-, vet

1 Bok 1\ ag,'n, hiJ k 111" lIIell \\'
2 Sp.n \'oor.Tulg,'Il. komplp!'t

2 Span Ploeg Tlllgell, komplt·t·t
1 P.lar Adlter TUIgeIl
,3 Dubhll·. OOI' Plot'gen, R,insI)UI"a
1])0 do. IIu\lurd",

SIlIJIl1,IClllI l, ,Johnstono
SlJtin ZWIngels en , ettlLJg,

1 Zamlan(ig Eg~e
1 Lot Zt'I,;ell

l BalIes, l Vaten, I ,lot Zlkkell, lEt kl " I I~'~se
Z S kk k

prs (' as '_ar I UJ
wee pen en to -en, PIk ('n, d ' 1 k

Vorken, en wat vel der zal wor- fO~ t'OUr ~n ge'c 11 t
dell a'lllgeboden. IJ - e Jl an en.

Irf GIL\.~rx. BERM \~l'~ F B()~\{ ,~.
Kerbtl'8at, 'lY t'llmgtoll

ÁllO. LOTTER,
&oretana.

om 9.30 uur '8 morgens,

BRIEVENBUS.

~ A....A..~x..... MENSCHEN DIE GIJ KENT STANFORD-(CALEDON.) eD hoop' dat Ijj ~llJk Hllea amea_ha
._ dAlweh· .. rt na diat.ikt en land.
Due ...ola'ie werd met algemeeDe stemmea

UIIpIIomtHI.
U. heer Belie... bedankte de yergaderilllt in

ps-te MwoordIDgcn TOOf de motie Yan ver-
trouW8ll.
De yooniUer bedaokte de yergadering voor

de orde, Iii. .ti be1l'lUlrd beeft, en men glng
uiMell.

MAG ISTRAA TSHOF. Xo V -DE DOKTER
( 1'" .. een correq>OlIlkat.)

Gewoonlijk leest men 1'1.11 YerllenDgen met
groen eli bloemen tegell K~ntrt'e.1 tud, haer
VODJ zulka pluta bU de tehu,.lmwat ..an den
onderwijzer van J!)n V8ClIIU.. die, tot .ila
"welkonl thui s " Zijn ..oordeur roudoea bekraaat
aanschou wde met heerljjk !r<scb groen, fraai.
bloemen en veracb ,ro&on DewIJl na roede
verst rudhou.Iing tusschen dezen, oud ...... a kID-
deren IV lan oor d,.nkbare erkennmg aan laatat·
!renoem,Jllll Dit aaugename werd oPf8 ..olgd
door d" "otvang.t van bet bedrae van .£3 [no
uit K ql>tad, al.I UIr gekolicOtet:rJ hoofdzake-
Ink van Sranforders, ten behoeve van gods
dienst en onderw Us, door een zeer wlUlnhgen
JongeR broeder van 81.&0 ford aan de spoor-
wq'werkcn ge employeerd Twee dagen na
ZIj,lt, terugkomst bad de onderwu&er alreeds de
droevige plicht te vervullen van een pDg ge-
sterven kindje van den beer en mejuffrouw Plet
I.rwee ter narde to moeten bestellen Ofschoon
do beer Hufstede alreeds ID bet zevende J... r
Iller werk"'\llm ,. had bIJ (dank Gods goedheid)
no,( !leen zll"er scholieren door den cood te
" ..rhezen

Met ,nn'g medegevoel vernam men bier bet
overijjden 'an mevrouw Roome te Caledon
Moze de God van vertroostang den beproefden
vader eu acbtergebleven kinderen sterken en
hunne tranen drogen door Zjjne kennelijke ns-
!.Uhe,d

Hoe vreemd het ook al E'" toch IS bet eene
onbet wistbare daadsaak dat de ontseteling van
.. an den w&anilgen beer Knge, ..an Stellen
bosch, hem geen oneer IS Eeniz LW V kon,
IIldt de duidelijk en enverbolen uitgesproken
'(evoclenR en UItspraken dor ..oornaamate rech
ter. voor bot puhliek, biJna naar eeDe ontzete,
hng op deze w!Jle ..erlangen De beer Knge
h{'dt ook ID de .. z!lak zlcb DIeuwe eer ver
won en Hoe ganscb verachilIend, Ja te~en
0\ erge.tbld drukten al de rechten llch tocb
n'e t u It ten OpllOb te van da t andere I,d voor
:--.tellenho.ch nltltLegenstaande al ZUD.ll'llCbap,
enz e'u

Dr T II lSllll'h n'J) al C•.I, •.• titute,
K~hrl!ft HeL doet mIJ s;roflt ,.., II li 1 van
Je HIl pprl(~ ire 8lJ.!cnscharpl:fl \ I I '\V \ I' .eoa
te getuigen, daar het t!el!' III ll'r e:'dul~ ..()orng
proparaat In den handel 0\ , , I t Ik {I," -l it
gcwdll~ en oDgevr.u~d, d t I Ik het 1.1.:-\ (I n
;;rooto weldaad voor bet ptt hl ,I, Lesehou I Ik
heb persoonlijk de Cocoa III d • handel ou J eJ,
en Vind dat de ~root~le tI:'fllll II r.{ 'au II II l~,

dat !IJ Diet xue l gepof"1.;' VI r , \ .., nl) l.ee n
scheidene hoednnizheiI 'an m " !,rt de
ver teer in { In 11\\ \ I cocoa n ie t diu I maar be-
spoedig ; ook d" vertee',nl( van uidc r voedsel,
dut met \', Cocoa ge[ll1ttl~d wordt Dit heb ik
persoonhik op dIl pro< f gesteld en kw dus van
Vlo' z e u l k c ou lt rolfHlll1-' ""prt kCIJ lqu merk
wa.:.lr\.li..{ herstulleud» kr icht na .. crruoerems 18

W()!ldlr1Ik I

(ree 1 :lflJ~d j\our ver bru ik t hl'l ft oOIL de
IUlltllk! p)jIUIUltt.lt van 1>r Ilbblt;!i \1
(I) 1 gCf v ( naard \\ lj ZOII fen denkt n ti lt er

lJ"llf we nu ...t.. huiz e n 1. ID, lOO er {t~fll.!H 711;],

""li het IIU nre t 'i' hru ik t word! 1>, IlhbltJ"
VI (t)C ...M heof t l )(ua wa.u ljk d~ \u(d~ .. ldrauk
r pulair ~~m:11kt ve len dro uoou bet cocoa
drink cn ee-n ..!~'i\'I. .nt e kouden make 1, ZIJIl nu
~I rt ~t Idu Jl"'WIH p. \ Ui l ocoa Dit IS onvc
tK feld een \'olldt.::t"'l Uit l ...n publiek gezofld
I1tll .. 1I0~puut I, ...tl!\)U\\ I dlar t hco, ho~ ver

t ..... lien I ligt c HI I ) ,l.: IIldicTl m 1tq ~~LnJ!kt
1\1 Jt I ki ~tJ\oJ:.{CIl htert ws uneer het te dik

\Ir I", \\ Ir it .:ebrulkr z. )tl.LI ... uien maar al tij
1 Lfl.,! :t \. 'Jil \\' , .... I~ d )eIl UP \ oorult!ï{Ung \ 11
Dr Ilhlllt:1 \ 1 (lJlUl 'f;).", I~t~ nfl!.(eJuHJrds over
he t ;t ~h e e I m I Dit t\_)()ot ddt pt"r!Soneu die
b' "~n, L;tJbru,kt"" het ~,dlJrrg dr.a!lIa wd
lu!1 heht t:rJ De I t dlH~ UI wurdt LUl elken

\ 1.1Jl) \ I , I' I Uil( l \ RI 1-' I

'llIlll\rll.l ZIr1I'd.

" "t-..!- ""Ii lt \!

llh ... I", III QUEENSTOWN.
II Hl ~dJreke ZC\ e n

(Vali UIl correspondent )

QaeeD8town, 6 Februari, 1899.
Maandag, den 30llen J auaari, werd een un

onze burgers ..oor bet malPstraats hof gebracbt,
omdat bU een tjjdje geleden per trem van Baily
reisde, en daar er geen tjjd w.. gewent een
tLcket te krugen, moest bIJ zonder ',cket insprm-
gen, en toen bU recht over aun buis kwam,
spronl( bIJ UIt het rIJtnIg met de meenmg later
er ..oor recht te mak6l1, maar Eooal8 bet dLk"'Vla
met een mensch gaat, bad hU vergeten er voor
reebt te makeo, waarom hli beboet werd met
£:.! lOs.
Later werd een arme Jongen opgebracht, een

IDwoner ..an on. dorp, d.e de druiven van 'UD
e ..en menseh begeerde TerwUI bU bIl den tuin
....n een zeker heer ..oorb]] &1nll',kou de stomme
man ZUDInst niet uitbouden, eo dUI gmg bn m
om aUD dorst met de drui ..en te lessehen P ....
WUI hO In of bU werd bespeurd ID den wlJn~
en bet werd lIerapporteerd waardoor bp. ID de
handen van den eIgenaar "Iel en spoedig naar
den tronk genomen werd De stomme jongen
kon d. boete DIet beteleo, en moest met harden
arbeid te ",eden wezen

Eene ongelDkk'lI moeder -Een stomme
vrODw die zeer arm II, en eiken dali bard moet
arbeIden om baar en hare klemc kinderen te
kleedeD en te voeden, w.. Eetlr beZIg geweest m
de aflJeloopene week, zoo lang al. een van
bare kmderen een klclD mel"Je, van omtreDt 4
Jaren oud spelende wal voor bare deur Docb
\.oen de arme moeder UIt kwam om acb ter bet
klDd te klIken, WI\IIde kielDe ..erd weneD Van
daag IJ! dIt al I; dagen en neg I~ge~n .poor gevon
den of leta gehoord lf ISLlCblen18 bei ge.toleu
De m<>eder L. u,t een edele en kDappe famlhe,
getrouwd met een man bIJ Dame Slater dIe al
voor de laabte paar JareD verdwenen I", nie
Illand weet waarhe~n

VflOrt" IS bet met I1roote billd.chap d.,t ,k
melden kan dat het 8chunt (Jf de koort! d,e al
erg begoDnen hteft, tot verminderlug kum t
(."durende de laat "tc pallr vi eken waron cr geen
'lleuwe ge ..aIlen In ons dorp of (!Jslnkt waarvan
meD 'Ireet.

In een deel van on~ dtstrlkt wordt bet recbt
droog, alhoewel kort, mur nocbtans 8Cb"nt het
ernstig te welen, wodat bet ml~8CllIeDmogeliJk
IS dat er Len dooie CCDm,sooglt, an mlehe. zal
kanDen we.en

Vleescb I. DUtocb wat goedkOQper en ook
meel. maar groenten I. hllwnderluk lIChaarsch

I Kapkar, hiJ kans metl\\
1 Water kar, III gopdc orde
1 :-\niJmaclJine (LosgoOIer) JohnstDne
1 Voermachine

2 Sp,m Wagt'n Tlllgen kompleet
(waarvan een span goeheel meuw)

2 Hpan Plopgtlligen, (JIl eerste·klas
order)

3 Trek Z\\ IDrrl'b met Kettln"" ('n
t') 0

Touwen

1 Zamlands Egg~, (Elawanl:,,)
2 Dubbt'le·voor Ploegpn, Ransomc>'l)
I Enkelo.voQI'Bl'aakploeg( lowards)
7 ZHlsen, 1 KnIlwagopn, I SIIJ?stet'n
4 (Twee ha!f.aum,,) \' aten
Graven, PIk ken, Vorken, Uaffels, en

wat verder tnt ecne Koorn.
boerderIJ hehoort.

De hoeren V A.N DER SPu r, IlillEL}IA~
& Co. behoorlijk gelast door

den heer JA~ M. DE Kor K, zullen
voor z~ne rekening de ondervol-
goende Goederen bij den heer ALll£RT

w. B. v.u. NIEKERK, die zich elders
ter Woon gaat begeven, publiek ver-
koopon, op bovengsmelde plaats en
datum:

1. Levende Have:
Span Eerste-klas Ezels (G jaar)
goed gedresseerd en aandacht van
koopers waardig

3 Ezels III goed conditie, 6 jaar
1 Paar Eerste·klas Kar Paarden. "Jaar (15 ha.nden)
1 Eerste·klas Ezel voor Paarden
1 MerrIe geschIkt III voor en .Achter·

tUIg

2 Gevoerde O"sen (spek vet)
2 Gemeste Varkens t,) jaar)VILLIERSDORP.

II. BOl'rderljgereedschap:
7 ~ebruaTl IS'I!J.

1ell puhl'eke .ergaderlng werd hedennalDld
dl.( geltuu,len In de ual van de C J vllreem
~,nl(

De bet'r M LoIter. voorzitter van den Bond,
werd tot vourutter en de beer A L..tter tot
"'et r(ltarJ~ g~koze[l

Lr was een goede OP!.:Olll.t De beer II P
Be) en, 1. WY, was ook t<'gell'\[' ,rdli:

!Je voorZItter maakte het doel der .ergade
TIng br kendo nl dat op I" JallUaTl I I be"loteD
\\ ('rJ duo, d,· Boud.vergadenng om 't pubhek
np Ic rocp' n ten e,nrle de wenschelllkheid ~
I, '''''pr~k(,11 Vfln II. t l{ourernement te vragen eeD
hard, n "eg t. II' .kt·" \an \ dl,e!1!dorp over
~IPII''')er~ naai PJlmlctnvlcr 1.1IndtJ de Ilaaste
"it .I.tJ~ v lil d~n ( dedon ~rH)l.)r" CJ fltl JJcotte
dtll htu lh:qcr~ wt.:lkom un ...roeg hem lets to
lt..::gell butl tt" t' rk tt: aaan

I)t ht l_ r Bl I ter~ ncd RAn om een
,t, rkc depulat,e .,an tJ .tellen orn de .aak
_)or!lt óllnriacht \ ln den COmmlt4Sal18 \" 10

publ,eke "erktu t.' l,ren~"n l'r"ato leden
krill« 11 I,d ZWM.r 'et. duur te krlll{en Zulke
J81deIIJL;( 'll!.;.efl rnOt;tt I Jour litt gouvernelnenl
\oorcit.:~tt'ld \\ur lcn II(·~ gouveruemt zal ook
zdf l..'~U I(J~I lilt ur zcnd~n om het welk te In

'pekIt urell \\ ~t h~1I1 eli '1111 coll-ga betrof
kun hiJ Zl g";CJl (L1t liJ nl t on!'!.~ameDgaan. maar
dan moet mell In OVl:TweglnJ;: nemen wat men
~ ,"t doe li ell of er rllet Id, 18 dat In de toe
kum ..t ':lIl meer "oordeel kau zIJn

De .ecretans la. een bnef vall den h~er II J
lJ.mp"r. I. W V, meldende dat bet hem door
()m~f llluI",heden onmogelilk \las tegenwoordig
te lIln maIlT hIJ lal doen wat 'n zIJn .ermogen
I< \ Jlher.durp te helpen eeu .om op de be
grout,ng J pLi.tst te krIJgen

De voortltter zeLde d ,t het sl"cbts IK mIJlen
,. VJLn \ dliOrsdorp [,a'LTPalmletn .. er waar Je
.tallt· moet" eIen en de I.erg 's geen berg mur
~Ierhts t:"~n boo!:[t~, en naar Botnvler, waar de
all lertJ ~tJ.tlC mOdt wezt:tl 20 miJlen of meer en
cl tIl I" men zouveeJ verder van de stad achter
I1,t lIet 'er~( hd zal "In tot P"lm.etnvler rUIlIl
j,) mijlen Er l'ln "ok goede ultapanDlDgen
I till(" dIen weg ecn weg die noeger veel ge·
bru,kt werd

Il" h"cr W Xeetbhng zelde dat bet pad een
~4 Pili) .al kosten en vroe;: of dIt pad ons DIet
lal h,nderen om een I'Jn naal Worce.ter te
krIlgeIl

LJe heer \I Ilou, '''lde hU geloofde DIet dat
er 'nuul"khe,d l.1 ViezeD. "ant Worcest.er IS
gc, n ~Iat,e ~oor on. naar de ~tad, eD de statIe
Le Il"trl\ ,cr" \\ eer acllterUlt Hoeveel goede
reil ll";~t Il .. nn:-i IJ1) de stR.tle te \Vorcc<o\ter die
'" t.:gcllM Ll~ll \0 t.;rrCD af~tand niet vervoerd kun
[ un 11. nr leo

IJc !teer \ L t ter le,de dat het beste pad
li \ llJIl 0\ er ~ Jeu \\ ber g er l~ goede ultKpa~

1l111gt.:ll til Pdlmwll1vler zal de nru\!~te ~t3tlU
Z'I" \ "or \ ,Iher.dorp bil hoe\'eel vruchlen
liJ lrJderl produkten 'erg'lan er nll niet, omdat
mp II te ver \ an JplI spoorwe{ H\ J HIl wenschte
l,t ") bet l"d zullen kT! :>en Wu moeten
~ll(h' .. " Ilndzll

Ilc I"cr Ut) ers lelde Ir" hoopte dat \\ II teD
!BU ~ e epn"'~Pllnrl lullen %nn
IJ. bee, .'"" dl, I ·)Jt wa. tegen Iret p"d,

,nd,en het pad OHr "O'euwberg ons zal hlOde
ren een Ilin t" krIJgen van Caledon naar WOl
l ~ter

Ilc heer P \' d "erwe verwollderde z,cb dat
fr lcmand k.n l jl. dlO te,,6n t pad over NIeuw
1" rl.(" \(en kon • morgens Va.DVllhef!\dorp
I(l:ln nret vruchteD en andere produkten en nog
tlcll7.elftlcl! dag op do markt te Kaap.tad ZjJn
"I, "wl,cr~ "." nJet een pad rdoor het gou ver
nement ~ema.,kt ilia ,r door de boeren zelve
een bcw'I" dat !ret Dlet veel lal kooteD

Ile h, (r Ze, man lelde dat de heer Du TOlt
me""de Jat al. "II een pad !rebbel! dIe Jn den
wel( ui .taan leen 'P lDr"egllJn lo krIlgen maar
l aled >n zal ons tllet tegenwerken en bet gou
\elllCme.t lal nIet zeigen gU bebt eun pad
lJe ~lr Lor"r)s Pas kostte dUlZeDden van
pOlItIen. en Idat was geen bIDder ~oor Caledon
O{l];e~n "p0t)rweg tu krw;en

IJl' Ireer Barnar j WIde w'J hel,hen nooIt ge
lAl.i.! Inm ecn ~poorwll;{ to vragen n:lar Vtlhers
d ..rp ma,r n,ar (altdon \\'I] hebben .Iecbt.
!' t rila~d de (aledun Il)n f Id Franschhoek en
\ ril .. r-dorp te bouwelI mUlr al. de spoorweg
'cr-t khar ",I.m ""I l aledon gew""r worden

I I 0 dat de tre,n nr een .""k.·erde plek loopt HIJ
I U (I w" Idliltu dat lOen u,tkomt met ZIIDgevoeleD,

I> 0 en hl! boopte dat met een zal.tllbl"ven die tegen
,iJ t P" I ,- W"" t dan kon meD bem 'an t tegen

() 1)\ l~r,,!,eRtelde lJH rtuigen
U I),. beeren IV "uethhng en P v d Merwe

" 0 lP ,den dat JD,hen er !reen .tru,kelblok In den weg

: - ~Ol ~~~~~~c~~~J.~~~~~t~~~:~ Z'J volkomen met de
12I' ti Uaarop .telde de hr, A L ..tt ..r \'oor
I. U Hq.pdermg be.lu,t bet gouvernement te vra

I ~en eCIl .om op de begrootIng te plaatl!eD bIJ
,Il ,I du l'er't k.Huende .ellSle vlLn bet parlement, om

eCll b,rden pad te m~ken vaD Vdllersdorp naar '" Ar t~ En IS I ES S.lAw·'-Onlangs hielden
Palm,etnvler. en dat een d~putatle lI&ngeflteld de men8Cbelllko CUrJCOItelten, dIe thaDs ,n den
warde om met den comm'.llar,s van pubheke AmerJkaan8CbeD c,rcu. van Barnum en Bade)
"" ken le oDderbandelen te LODden te Zien ZIJDee.e proteflt.vergaderlDg

liet ~0t)r8~1 werd met algemeene stemmeD Deze was blleeDgerodpen op ..ooratel van mISs
lanl(enomen Anr le Jone., "de vrouw met deD baard ., om op

I , I) .arop ,telde de heer BarMrd voor, dat de te komen tegeD bet cp wlke personen toege·
leplltat'e lal bestaan UIt de heeren H P BelJers, pute woord "freak' Inatuur wonderen of gnl

I :~ ~ L \\ V Il J Dempen, LW V, Jac Kriel len,' mOD.tra) Billy Weil., . de bardhoofd'ge
, I I " lo,,", du To,t R \ an der ~lerwe, A Lutter en maD" .telde voor Lew Grabam, bebe ..rder vaD
() 1 - 'I I) II.f1l ml bet 4 freak departemerrt tot voorzItter te kiezen

) IJ lJe he,' Dil To,t trok terug eD de IlDderell en deze lu de volgende resoluties voor, d,e, na
,j (I wcrdell aangenomen bespreking, eenstemmig aaDgenomen werden

De h" r B van der Merwe vroeg den heer .•AangeZleD de pen en bet pubhek VaD belde
Be'I'''' of er ,et. I(eda,n 18 In bet parlement, om wereldeeien, wDder QlIlUke redent!D, Jarenlang
c' 11 !'rug te krUIl'en over de rtVler bU VIIIten· w!llens en weten" me' den term "freak" aaDge
dorp dUld bebbeD allo m,Qsch~luke wezen. die I[J

\ntwoord Xeen eemg opZlcbt vaD ge..-one .wrveh"ien vel'llCbtl
Il" heN A L. tter vroeg den heer Be,'en leD &angelleD lie terll "freak boneDd IS, ZOD

",a"rom de <':aledon .poorwe~brll lOgedIend 18 der buzondere beteekeDl" lo ru.atomlecben I'D
"11 "',r L.. wr)s Pl.'18 naar Ualedon en n,et Tan te bebbeD aanguLeD WIJgevoeleD, dat deze zoo
K lapmu tR 1'11 Fran"cbhoek en Vrlheradorp Dallr onblIlllk en zoDder onze toestemmlOg op ODS
G dedon en "aarom de heereD Beuen en Dem t&egepute term eene verDedenoi IJ! aangeZIeD
per< nJet .aamgowerkt bebben om een ODder ...u, gelukkIg of &DderuID., lo bet beElt zIJn
zoek te laten ltl.telle.n door een geko,en comité vaD m~er of mmder ledematen, meer of m,n
Il,t het parlemeDt zelve der b¥-r, meer of mIDder lichamen, meer of mID

Ile beer BelJer. antwoordde met eeD HlUke der pbY.leke of zedeluke etgeD8Chapl'en dan
t ""pralk en ze,de dat de ,.aak reeds bil de vo aDdere penonen, ec c,e kondeD betlcbouwd wor·
r'lo(e regeenu!.: beslou,n was, dIe een bill opge deD al. bu,~ngewoue gaven of hulpmiddelen
,tcld t.ad o'er ,tT Low')s PaM dat de !MgeD aangcloleD WlI, hoewel van l1ewoneeD geregelde
\\ oonJI,;e regeerJng be.loteD bad deze bill In Le .terveltngen veraebIllende lo zooverre, dat wIJ
d,enen en dat ZI) geen ameDdemeD~n zoo aaD Juere b'lzonderbed8D aan g_t of bcbaam beb·
nelll,'n, dil. betetJkende het de SlT I.,owry" PlISII ben daanD Dog hoegenaamd geeD red eD ZIeDom
I 'Il of I?een .poorweg ell daarum heeft bU ge "freak.' te 'il'L)rdODgenoemd zll bet d&arom
le"d d il een 'mendement vooreen Ilin door beslo:.en dat Wll .ene meerderheld Van de
I railS<Irlloek geeD IUn beteckende HII werd levend, men!'oCbelllk{ CunO!!lte,~en ~ban. bIl
,."k ve rkH, rd gerapporteerd en lag een gedeelle Barnum eD Batley te IItD pro~.leereo tegen de
vlln "'I" toe'pTlLale 10 het parlement toepl\ll8wg vali dJen term op on~ en bet alge

,huo!, 'praken verocbe,dene beereD en be meeDe gebrUIk daarvao veroordeeIen voor ben
t, 'I' lt 'j ~l,lkom~1l tevM'den W .un met <le 'er dIe, voor bl\D voo.rdeel ",I. Ilndef!\'ID., ~Ddel1l
Id lTlnl( ,an den beer Be'ler' gescbapeu werden qan de gewone tbans lovende

!Je Lecr I., t'er ,telde toeD voqr Deze ~er menscben en vaorts besloteo, dat Daar veler
ga I, .'nl:( te' ~etien llJnde rr,et dell u,lIeg van me~nlOW eenigeD van on" werkeiIIk de ont ....lk
<i.n L,er He'Ier' dankt hem \oor zIJne i,en.ten lIellng van een hooger t)pe en booger begufde
In het verledene en voor ZIJn overk"mst nur meDscheD zIJn, 10 looverre alA somm'gen VaD
'J1her.dorp en .telt ten volle bur vertrouwen ons burondere etgenacb.appen bebben. die hU ge
10 bem en den beer Dempofli'Toor de toekomat, 'WODe melllCh811 Diet pvoud811 worden.'

NoodzakellJkheld
derwIJs.

van on·

I:Jlcrkrtd IIir'''' "")
1 ctJru \ ~I 1'" f I

I,

AFRIKAANDER BOND.
I I SUTHERLA~D.

I \

Dl.trlktbe.~uun vergadermg, gebouden 10
JanuaT) 1~9!l

Tegenwoordig vaD tak Sutberla ..d A J
VIS"er en J J Mara,s tak V'lICbrlv,er .T A
du Ple8ll18 en S EaterbulJ.en al •• cundu. vaD J
Goosen, tak Rletnvler H. de Waal en G X
V1Mer

Notulen van \'orlge vergaderIDg gelezeD en
goed"ekeurd, daarna ga ven de heeren A J \' 'HlIer
en H de Waal ..erslag van bun comrn,.s,e werk
omtreDt de Verlateokloof u't"pannLng, hetwelk
DIet ..olled'g WWI Toen werd, op voorstel vao
dcn heer J du PlM"., eo gCl!econdeerd door
den beer H de Waal, eeu andere comml~'e
heDoemJ namelIJk de heeren J J MaraIS en (,
~ Vllwer, 001 d., afdeehngsraad te ..er.oek,!D
om bet b6llte te doen met do Verlatenkloof u,t
.panDlng ..oor bet publtek en ook VODr ons d".
tnkt, zoudat de reIzIgers en trekkers geen
scbade Inden

Up vOOf!\tel "aD deo beer B de Waal Ilese
eondeerd door J Marai., wt'rd be,l.,teD om ~e
notulen voortaan alleD In On. Land te plaatsen
De heer S Esterbuu~en .temde ID de mIDder·
beid

Rapporten der wuntakkcD werdeD toen IDge
leverd

rak SutherlaDd beloofde bl) eerstkomeDde
vergadering verslag te geven, en de naamlIJst en
geldellJke uken b'DDen een week aan den seere
tarls te overbaDdlgen hetzelfde he loofde ook
tak Vu.ebnvler Tak RLetrlVler leverde de
..ere,,-hte ~er~lagen ,n, ook het geld, 14 leden
I. ,j per !rd, "p,de £ I 3. 4d

Ua.rna vroeg J du Ple'"ls verlof aan de
vergadering het w.lk hem toogestaar: werd

Toen kWllrnen de v"lgende bc.cbruvlOg.pun
ten ter tafel -

( Brand"ekt.<lwet
Il Hooger belastmg op IDgcvoerde rutUJgeD

en ook TIJwIeleD
I II SpoorweglIIn naar het noord westen
I V Balutlng op lu~ev", r I vleeseb on brood
V Om onze elcene fRhnt ken te krllgen
Op voorstel J lil.. l,,-lj " \ ", I werd

besloten de yolgeDde dne punten naar het pro
vlDclaal bestuur te zenden -

I HerroepLng der brandflektewet
2 De spoor"e~llJn
3 Hooger bela.twg op het mvoaren van

Amenkaaul<Cbe rlltu'lI~D en ook op rJlwleien
Amenllement S Esterbu)zeD-H de Waal

om '[I plaats van brandzlCkLewet, fabneken bU
te VOrlgen, hetwelk In de nllDderheld ble"f

Tocn aan H de Waal gevr.lagd werd of b'l
op het ..olgend congreR tegen de hrandzJektew, t
.ou stemmeD, bedanktQ bIJ al. afgevaardigde
naar het congres, hetwelk door de \ ergaderlDg
....Dgenomen werd en A J VIsser JD plaats VlLD
hem gekoten werd door de Tolle \ ergadeung,
eo G N Vl"er al" secundus

Toen werden '>eDoemd S EsLerbuy.eD en H
de 'Vaal om de n,-,tulen na te gaaD van het
vonge Ja.,r, en te flen of dIe In orde waren

1)aarna werd de vergadenDg met gel,ed ge
.Ioton eentl<omendr vergadenng eersten Zater
dag ID ~(el II. liol K!lUd It,r,IH:r,!lSt 1111.

I - II. IIf.-( ~l'anen, ab .

100 Mudden GernE'g Voer
1.) ,. Rog.

] V -Hl1J~raad :

u I l I \\

Hct gewolle A""ol'tlrnent IIIllsraad,
G la~· en .Aarde" erk en Ke u ken·
gereed seLa p,
Rul:n1 Credlet..

Van der Spuy, Immelman &: CO, Afslagers.
,I I \1 I.
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Venda.kantoor, MalmeBbnr~I'
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IJJ U • SDap.hot \erdcd'gt op fl,uke wil"e een

Jonge dame die ID een Cradock.cbe blad door
{'ltkUk III aangevallen Unze plaat"rUlmte IS

t.<lheperkt om bneven van de.en aard op te
Demen, maar wv !(e.,n de Jonge "ame de ver
teken Dg dat "Il m "Sn"pohot eeR "arme ver
dedlger beeft go vODden 'Vat de motIeven vaD
{',tklJk 001< mOieD zIJn geweest ,n t pcbru·

~en vaD zlIn ecbeDdert&al, het I. eD bluft .chen
derta.1

IJ

\
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I I
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400 Mudden EeJ'stekla:-; Zflad 11,11'('1
jO do. Baard KOJrn
44) do. Garst
1 'I do. Rogge
1 do. Erwten
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PIETER J. GROBBEI ..AAR.

Van der Spuy, Immelman &: Co., Afslagers.
\·endu.Kantoor, Malmesbu7'

, I

I) 0
Il j

ti I)

II I,

, " ll! I \ PII I

~t >\k~IH.:ll"
lj r ."trJ,..Jt., , '

WEGGELOOPEN
\T AN Weil Jllgton, op Maandag.

den ~den JanuarI 18~1'). l'en
W lt SchImmel Paard, van !, Tot 8
Jaar oud, hreed ,an heupen, laatst
gezien te Huutb,u\l, op DlllSd,lg, 1(,
JanuarI.

Eenlg leillanrl die het paard \ In,
den mag, gl h..:'I"L' daarvdll kenniS te
geven aan (len Ondergf>teekenue, of
t'_'n kanton ,all J. S, ~Iarab ,\: ('0,
WelllDgton, .tJor WJe alle bdhJkl
onko<;ten zulleH worden vergoed

E. J. CILLIE, D. Zoon,

Wellington.

, ,

I d I

IL \_ I. .1.1 k ...dl 1 I! I' \ \! I ~" rllll

! J 1 Ir Lft it;: \ I(lr U I haoJ a.angt h Id"" rl
t.:l'" mt:n iL' t 11\ r~ 't.:n~(;b!JntH1J~ ~}S van Lvl~btrg

... 0..: \lU J_u ~t,;l..,;rt.:t.lr ol. tlC

Jl
lu Lt ~tl! ~h)ort Wl rJt.:Il Uit dd
.I 'or den !.et'r 0 II du Ples
Bu.onderbooen III adverten

J. J. Hofmeyr &
t) WIL \tOT & Co .• Juta's Gebouwen,

.Agenten voor Verkoopcl.

Afslagers.Zoon,

GOU\'~RNEMEN'lf! KENNIS.'

GEVING :\0 ~2 1~!)9. I DOODBERICHTEN.
n Lillldwlil\\.

17 Jl1nll~r. IR9'1 [ \ AN oloeJvt'r\' anten eD vrielu!sn
ijnstokken I £-t. 'WIorut bekend !lemaalct dat het deD

I Heer vau leveu en dood behBlllld heeft
van.) tot ll?h te nt'men op Maandag, den áden
,,Jgemt'ent' In. dt'zer. Ii WOl'lleUM \.eo elf nre, miJne teeder
rl g'l'rndakt, dat gt·ll~rde echtgenoo\.e. SARAH \1AGDALEI!I'~

\'lLJOK~, lU uen oud ..rJow van 2! jaren
n\!,en gt'lllaakt en Il maanden na ... ne korte en g81uk.
g van Amen· klge echtvertllnkDls vaD elecht8 één jaar

'n van af de ml] nalatende wet 81t'cht.s &'n hulp8l~
t d kindJe, om d,t onherstelbaar verliee te
:1ges gl' uren· be'l't'uren

Tevens bn'ng Ik wgnen hBTtehJkfln daak
111 ge· toe a-~n all .. det'lnt'rn ..nde vrier:.den die

drukte \"orml'n Ill'] I!t'dn'l'nd· h;ia[ lijden zoo trouw'heb-

e I l' I Lt''' bIJ~~~t.a.an
1\1" en om· 0 k" den ~..ne"8heer, Dr. v d. Merwe,

l'nt'tten van de "()Nl! hartelijk ~dankt voor tljn on'ler.
n geadre,;sl'erd ru,,., clen IJver en vl'JI aan haar ~toond ge-
jke CommlsRle dnrEnde h,ar lIjden

or het Iwdoelde, De bedroefde Echtgenoot,

HARHY \'ILJOEN J Zoon.

De Doorns,
\chter Hex Hll'ler

\" orCt'Sler
.. Ik b,'n stom, pn

"Il"rrduen, Want gIJ
d",.u '

e eer,te yerdee·

zal d"or de Com
ordell ol' dezel ve
eer,te \erd,.ellDg

zal mIJn mond niet
Heere he-bt het ge-

PAARL

MUNICIPALE KENNISGEVING.
Heffing van een Belasting.

KENNISlTEVINGgeschiedt hier-
bIJ dat CommIssarissen over.

eenkom~tlg de voorzieDIngen van
.Acte 13 van 1864 eene belaating
van Een pHnn)' 10 het £stg hebben
gc beven op alle onroerende eigen-
dommen bIDnen de grenzen dezer
MUDlclpahtelt gelegen, welke belas-
tmg betaalbaar lal zijn ten Stads.
kantore op Woensdag den eersten
dag van :!Ihart, Iti99 aanstaande.

Op last,

G. H. F. E~SLIN,
::)ecretaris,

.\fullJclpaal Kantoor,
Sta.dhUlb, Paarl,

lu FebruarI, Ib99,

Uitmtlntende Plaats te Koop
I~ HET DI ST RIKT VAN

Phi 1i P lil t 0 '1lIl' n.

-, '. E OndprgeteekeIlde daartoe ge-
last door den beer G. du

Ple'sls biedt hiJ dezen UIt de ha.nd
1p koop aan: de laats RUJgtepoort
Jl1 het Distrikt van PhilIpstown,
omtrent eell lIur van Phtlip"town,
groot :J,.5ïO mogen; meer dan de
Lelft van de plaats IS omheind.
Er zIJn t\\ee Woonhuizen op het

DE OlJderg'r tepkenue IJlpdt hIJ I~Ig'endorn, Stal, 'Vagen hUlS en
l andt're BUItenhUIzen, Kra.len, en
([('Z(' to !lIllIr ,lIlIl zIJn Olld en L

l
anden toegemaakt voor 5 mudden

1\ e hekPIId Slachtlltll!i, ()"plegen III
de Kerkstraat, te Wr'lltngtc,n. Za.ad, en besproeId dOOI' eene goede

sterke Font€lD. Het veld is ge.
HE1L\IA~LS r. BOg~L\N. schikt voor alle soorten vee.

- --- I Termen bIllIJk I Doet met eens
Aardappel Moeren te Koop a,mzoek bIJ den ondergeteekende

M. J. COETSEE,

SlachterR Bezigheid.

Phtllpstown,
H FehruarI, ]~99,('n K JOg-,,'

(Jill ebde·

"[ENDER::;
\\ ()rden d

t n AudIteur (te

st aande dIensten

1. LeverIng v'

SchJ1Jtbeb
I (I-t· Kanto
1~£I9.

Volle bIJzon
,( rkregoen "ord
\ Uil l'ubhf'ke
Srillare, Kaapi'ta

I)e laag"ie Df
noodzakehJk aan

erheden, kunnen
bij het Kantoor

erken, Caledoll

In tlen In~oll clItt'n B'H'rlel \ all A
H J'l T ('n F. e . .J I'r \\'11, Iraii'
deldnJ\'cllue .dt. (j 111.1 J IJLJ - l'E
WEI" van DurhanvIlll

ontvangen
r den Controleur
raaI voor onder.

Il gezegden datum,

twee K88ten voor
{ten, Generaal

16 Februan,KennisQevinQ aan Debiteuren
i y E'\~I:-; \\orot l)loblJ g'l'g, It'n
1\ ,laII ,tilt· pCt -OIl( n dil It'l- .I.an

..,"enlt'ldeu boedel Il r ...·dlllldigd ZIJn,
rilt ZIJ d,!delqk Ilunne ,clrllldell moe·
tt II komf>n Iwtall n .Ian den t \\ <'eden
OnJerg-i'tt'l ktllde, III glIm kc 1\ ,ldr·

\an wpttellJke ,.t"P!Jl'Ó ZlIlleo llJt:e·

,teld \\ orrleo t( .!t'll b, 11, en zulke
11t1,OI1LII l\t)Idto hIerbIj ge\\aar·
"ch\l\\ cl rilt ID t( rmt'n \ an ~<\.rt ~2

UI'QOnn,llltll '\0.

ondl'rhl \"Ig' ZIJn
I an DublJele

I'" j. l, ZIJ
d, h, Ltlillg

Proceskosten
J II. ~ rrOO:-i,
~ .L ('HIAPJ 1\]
Gezame1lIIJke ('Ilr,l;'>h:n

~lE

V IER WIed g'em('i]bIl. erck bUIzen
te hUI.! I u"r ril maaoden

\hart • n A Pril, bl] dtn onder-

get('t k,.[1( le.

G. C S. JY KOCK
Somerset Strand.

!\:ant"or ,an ï,. hnw,l"'R tlfL\PI'I:"I,
NillUnala Bank ~amel8

St. George's bLra.at.
Kaapstad, :J FebllUarl, 1899.
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BéioOdfga" lê
1 :Bultfontein.1_

APrT.~c+TlJn vo:or, bovenge-
noe!ld~ betrek kl.ng.,verge~d

vnn do b; de_:wet vemscbte getuIg-
ach rif ten I van bekwaamheid, go8d

Publieke Verkooping ~g erp~!~~::~
vAN waar ~plicante werksaam was, En

E Kl van hdIllaatlohap eener Protea-
erste as tantsehe I Kerk, sullen dool' den

-L EVE N DE HAVE, ~~:;t~:=:a:~wordeD
TEN DORPE WerkUamheden te beginnen zoo

CALEDON, spoedig mogelijk. ,
Salaris· £' 00 per jaar,

OP nillijk~ reiskosten, gestaafd door
kwitanties zullen vergoed wordenL,'Zaterdag, 4 Maart, 1899. N.B.-Oe geslaagde applioánt
moet zich voorzien van een onder-
wijzers 2de klas spoorwe~ certitlc8.at
om tegen half-prijs te reizen.

Da. J. A. PIENAAR,
Seo. Sch. Com.

Bultfontein, O.V.S.
3 Februari. 1899.

Twee Rondgaande Onderwij-
zers benoodigd, te Holywell
en te Radley, Wijk Wepe-
ner

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekkingen verge-

zeld un de bij de wet vereischte ge-
tuigschriften van bekwaamheid en
goed gedrag, van de laatste School-
commissie en Predikant. der ge-
meente, waar Applicant werkzaam
was, en van lidmaatschap eener
Protestantsche Kerk, zullen door
den Ondergeteekende ingewacht
worden tot op den 4 Maart, e.k.

Werkzaamheden te beginnen zoo
spoedig mogelijk.

Salaris £120 per jaar en de
schoolgelden,

Billijke reiskosten, gestaafd
door kwitanties, zullen vergoed
worden.

N.B.-De geslaagde applicant
moet zich voorsien van een onder-
wijzers 2de klas spoorweg certifi-
caat om tegen halfprijs te
reizen.

L. JOUBERT,
Voorz. Sch. COlD.

Fairydalc, Wepener,
30 Januari, 1809.
_--_._----
Earste Assistent of Assistente benoodigd Joor

de GouY8l'1ementsScbool te Brandforl

A PPLIC.ATIES voor bovenge-
noemde betrekkingen verge-

zeld van de bij de wet vereischte
getuigschriften van bekwaamheid,
goedgedrag, van de laatste school-
commissie ea predikant der gemeen-
te waar applicant of applicante werk-
zaam was, en van lidmaatschap eener
Protestsntsohe Kerk, zullen door den
Ondergeteekende ingewacht worden
tot op den 4den Maart, e.k.

Werkzaamheden te beginnen zoo
spoedig mogelijk.

8alaria £185 per jaar
Grondige, kennis van muziek eene

aanbeveling.
Billijke reiskosten, gestaafd door

kwitanties, zullen vergoed worden.
N.B.-De igeslaa.gde applicant

of applicante moet zich voorzien
van een onderwijzers 2de klas spoor-
weg certificaat om tegen half-prijs te
reizen. .

Ds. JOHAN G. DE BRUYN,
Voorz. Sch. Com.

Brand£ort,O.V.S.
4 Februál'i, 1899.

BE?iOODIGD.
Ongebuwd ODderw1jzer Joor Ro,dgwde

scbool te Yllsthfonte1l1, WIJl 1 lidde.
, Rtet"81l Groot RIner.

.,.. ..... , ••• ,,'.H-

t> Snlari.lt.I!.e.i:~""'.""
tt ............ .10 O',,=.~ 190~ .100....~., ..

H~~ ... n.IIl.
... cluiQD;. ... ~ '1 0 0 0 468 " 1

" Kakeo, ·tr~
a.'__" ~ Ver-beteriDr waaMdeel.

iJiPWePa - Dam· . '. teil lO ure,"'durop ... 00018110118110 1 , '.
. \j Aua.... l1i......t.w, • "'_'bliek t.1at.en·Yerlr.ooDela.. ','':0,,.de.plaata zeIn. :-.Aëh.rte.rell eD '"~ -:.. I

S.,hrijfb.lioeften ~ I' J 13 11 1 -tO 18 3' I I VASTGOE-no\J.... huar Be- ':.. IJ ~

;"''"'!....w.r.;;.: " I • lIS J 8 86_8 ~ Do~ =~ OII-"'~"-.~
iapa ... ... 29 9 0 U 141 ~ " 8 " nlIei,' bea: i....... ~~ Onder 13~dv~I~" gelegen ala boYeD.
Reate 16 ~ 0 8 i 6 tU 7 6 _cl. publiebl1 weg tu~ WOJ'C88tMen Vdtiendorp.

.. ~ PlaatAl • 1,719 ~ in uitgé8trektbeid, D begrensd aau de
., RalaMetl op Hoofd 720 9 3 0 0 0 0 0 0 eeue sijc1e door iie Breedej Bi'!'el', ~ ~ een. groot gedeelte v~.de

eu udere Wogen... lt 2 6 0 0 0 0 0 0 alombekende ~tige VtAllelen, die Jaa~lVbdoor do Breed.e RlVler
onder water wOrkien gelet; ook zijD f>l' uitgestrekte Zaailaudeo, waarvau

... £731 11 91028 3 Il mBIS 2 ~~ d~ het WIl~r van de Warme Brol1JleD kunnen besproeid

-------:---:---:-::~-:-:-:---:----:;---;;~::=:-:::--;n.:=:;:::::rr:~=_::::d.:_"'::ï;.=~~ Het Weiveld is m~UDt8Dd, inzonderheid voor Groot Vee; ook
W" certifleeeren mits d_n (a)dat wij boveu.taande RekenUag .ftIl O.ntvanpten en Uitgaven vaa deo A~DpIUd ftB levert de Planta iau~b ~.n goed, aantal Vette V'arkeu.

C lJ het half . geêindigd 31 December laD8 hebbeD DapIleo j \"1 dM (onderworpeD aan p&l'aKl'Uf. hienu) daei" f ..., .
d=Sbe~:~liïte he"i]::kbD geetaaid is; ("i)da~in ~ ver al. ~j nuell !erumen,d'ODtv~ta. duriil zarA'le ...blldclu.u~ ] T. Lovende Have, eoz : .
sommen Ei' n ~nrende lUIde tijdperk ontYangen; (HJ) dat de uttpaf wettag eo overeeo~tig Stem__ , ""u" en ~ ,
ten van ~ kaad is;. (!)dat wij niet hebben ~aten de.am Y!,:n--:-om redeneD gemeld .!n D.~d :a.pport; (ft.) Debet 24 Merries ivan goed! ras, 2 Jonge Paarden, 2 jaar oud, 2 Jonge
balanJ van £742 ISB. 6d. iu de Standard Bank te Cerea, en (""1 WIJ cerWioeena -rez:der dM WIl eie opgaaf 'rUl BIt.ta era ~ ... Paarden, 1jaar ~lld), Uit het ingevoerde Cleveland paard, .. Bellrioger."
gemelden Raad v~r het laatak ~.If.jll&l'hebben OIIdersocht dat d_lve met het.Orooïboek ~t, era, voor wo ver wij n...... 34.Aanteel Beesten, 400 ~ngora Bokken, 30 Scbapen (Zwartkoppiee,)
uitvindeu, ten aUe deele correct 18. A. BERGJlANN, } ." 30 StruisYogels,! Een aaD~ Varkens,l ...Bokwagen, 1 do. met Kap, I

, H.,8. WHITING, Aadi~ Span Trekgoed, 1 Kuipb.alies, 1 Bran.dew:Qna Ketel, 1 Dubbeleloop
Ik, H~)iRT C:~N, ~rtificeer mits desen, onder de voors~uiplC'8'Van Sectie ~ Van Wet. ftIl 1888, dat ~~ eeu Geweer, en wat verder UDkeboden zal worden.

waar eli nauwkeurig opgaaf is van mijne rekening aJ. Th ... anes:_~_~ A~clee~T:l ~&D0-, "fOOl' h.t. half-JUl" ~ '. ,P. D. DE WET. Sr.
al December 18118,en dat de bal&lll ill aoeals geapecificeerd op DeY~_en ono • Ó l Worcester, 18 Januari, 18~,. . ' ,

HENRY OARSON, Theeaaner. q,

. J. J. THE:QO:N.Afslager.
. ,

.. "'''''BOOIa~ W... , ....
I, •• a. I, .. a.'. '.....

Aaa BeJ..,.._la ~... ' 0 0.0 0 0 0 o. Q 0
" ..1-men. It,lu-
~AAsh~.' 1fT 18. I; 68 19 6 lfl 'lO I

" ' 'S3718 • 11819 I NG 17. 6
" Toelaag Tall v- <'vemement 100 0 0 0 0 100 0 0
" Tollen op Hoofd en
MdeeliDgswepa ... 178 lj 0 0 0 0 178 li 0

" ADdere BrODD ••
YO IDkom.tea :-

~~ng, Haar. 86 s 0 91 10 0 17115 0
Ten gbe tali ~g
Hoofdwegen Bekg 1 0 0 0 O· 0 1 0 0

o 0 0 2i4 ~ Il 1005 17 8
" O-..ertroltkenBalan-

M1i op Hoofd en
andere Wp ... na 18 0 742 15 6

---------
Totaal ... £731 Il 9 10'.!S 3 11 1748 la :? Totaal

CURRENT

o.d8l1ptA!"ke~ae h~ bealuteD om op

2 Maart

" PPLIC.ATIES voor bovenge-
L~ noemde betrekking verge-
zeld van de bij de wet vereischte
getuigschriften van bekwaamheid,

G te Benoodl' C1d goed ~edrag, van de laatste Schoolouvernan 0 • commIssie en Predikant der, ge-
meente, waar Applicant werkzaam
was, en van lidmaatschap eeuer
Proteetantsche Kerk, zullen door
den Ondergeteekende ingewacht
worden ~~ den 7denlfaart, 1899.

Werkz eden te beginnen
met begin van het van het aan-
staande kwartaal.

Indien Applicant niet dan' kan
beginnen, zoo melde hij welke de
vroegstEf datum lis wa.nnoor hij kan
beginnen.

Bekwaamheid om onderwij8 in
het zingen te geven zal eene aanbe-
veling zijn.

Salaris £120 per jaar en de
Sehoo~lden.

BilliJke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B. - oe geslaagde applicant
moet zich voorzien van Onder-
wijzers 2de klas spoorweg certifi-
caat om tegen halfprijs te reizen.

E. G. MALHERBE, V.D.M.

EEN Onderwijll r of Onder-I B.A. B.D.
'.J wijzeres. SalariS £72 pa. lUet Sec. Sch. Collllllissie.

slaap vertrek. Wt'rkzaarnheden le Luckhoff,O.V.S.
beginnen 1 April. .A pplicatie@ niet ;3 Februari, 1899.
later dan 13 Maart. De Onderi'e-
toekende is gereed verdere infor-
'matie te geven.

W. F. P. MARAIS', V.D.M.

:
f!l

:~,~apenlOoien lOssen I

.. DE ondergeteekenden, behoorlijk
gelast door den heer GABRIEL

P. DE WET, die zijne plaats Haar-
wegs Rivier uit de hand heeft ver-
koent, zullen publiek verkoopen :-
810 Eerste klas Schaap Ooien.
10 ,,, Rammen.
7 " Slacht Oseen.
De Ooien zijn jong en good, en

de Ossen geschikt voor den Slachter.

Xomt dus en Xoopt.
DEMPERS, MOORE ~ KRIGE,

AjItlagers.
Caledon, 8 Februari, 1809.

Publieke Verkooping
TER PLAATSE

BAKENSKLOOF,
Afdeeling Caledon,

OP

DOHDERDAG 23 FEBRUARI, 1899.

DE ondergeteekonden, .bchoorl!~k
Kola~t door den Curator.m

den Insolvcnten Boedol van
HENDRIK P. A. Ror s, zullen publiek
verkoepen :-

1.Levende Have.
4: Eerste Klas Ezels
2 do do Paarden
2. Boerderijgereedschap.

1Bok Wagen
2 Ploegen
lOpen Kar
1 Span Tuigen
2 paar Achter Tuigen

3. Graan.
]70 Mudden Haver
30 do Garst

4. Bet Gewone Assortiment
Huisraad.

ALLES lOET VERKOCHT WORDER.
Dempers, Moore & Kriee.

A tstarers-
Caledon, 6 Februari, 1809.

------_. ..._------
Total £731 11 "9 1028 3 11 1748 13 la £731 11 10 1028' slu 1'1'48}.3 t

We hereby certify U) that we bave examined the above &COOUllt o~ the Receipta and pac::,te o! ~e ~ Councrilof
Cerea for the half-year Inded 31st December, 1898; (i,) that (.abJect to paragraph. '. ). It 18 npporled by proper
voachel"lll (iii) that, 80 far as. we can ascertain, the receipts thenin.entered are. the ~Y.1lDl8 w~lJ.,h ha,.., beeo ~.,ed !luriD,
the period lltated; (iv) that tbe expenditure is ""fwud acoordanoe w.th Votea. B-olutlc;ma ,and C.-.tnet. of t~ C01lDCil ; (e)
of a debit balaace of £742 1511. 6d., in tbe Standard Bank at Cerea., ... d (lIi&") ~e fad.her c:ertiJy that", ha,..,. eummed the &.te.
IDen" of Aue .. anrl Liabilities of the .. id Couacil for the laat balf-year, that lt agrees wIth the ledg'Jr. _d la, 110 ~ar u ". can
88CerlaiD, ~ la enry rellpect. . ,

A. BJmGKANN,) dl'~-
8. WH.lTINO, ( A, \ ....,..

I, Ullnt C.l&liON,dq hereby certify, ander the pra'Vi.ion8 oE Sectiull ~ ol Act 3:! of 1:;SS;__~ the &bo.,. ~ • n~~
correct .tatement of my Account as Treasurer of the DiYisloual Council of Cerea, for t • uau·YII&r ended 3 ... t ~,
1898, &Ddthat the balance is .. deta,Hed 00 the anuaxed Form C,A. 4iJ A. HENRY CARSON,

Tnuurer.

Divisional Council of Ceres w08nSdag;·d:-8st;nzal~rt, aanst.,
For the Half-Year ended Slit December. 1898. . 's l'tIorgens ten' 10 Uur,

ACCOUNT
OF THE

• b__ Other
Main noada Roada, &C. Total.

...

Total.

e I, d.
o 0 0

£ II. d.
o 0 0

~ •. d. £ •. d. £ •. d
By BaI&1Illê-... ... 16 3 8 723 13 2 739 16 10
t> SaIariaa of 8ecret&ry,

Andi~andaU other
,0therI ... 110 0 0 55 0 0 165 0 0

" P.,lDeat.ato llembers
of the OoDllCil ... 19 0 0 9 10_ 0 28 10 0

" KaiDteance and Be·
pair of Kain &ad.
aad DaIDa thereoa ~ '1 0 0 0 -&sIJ 41 1

" Oonatnctioa, lIaiate-
aance, Repair' aDd
ImpNftlDentof Din.
.ional &.da \ and
D... thareoa 0 0 0 181 10 1 181 10 1

" Otb .. Papaeata, va..:
Adurti.ingaud
8tationery ... •..
Out.apuJ, :r-.e a:o
Loan. repaid
Interest

'l:1 2 la
OW 5 4.
29 9 0
16 6 0

13 11 1
22 2 8
14 14 (J
l:S 2 t

40 13 3
66 8 0
4.. 3 5
2' 7 6

aanst,

puntIEKEl VERKOOPING VAN

KO'STBAAR VASTGOED,
i 1

Gelegen _ de ,.Nuy Sidfnlt," 1

C»v-elP "'e~ a'l.'Ve., 1
IN DE AJ!DBELINU WORCESTER. ~

Publiek laten Verkoopen voor zijn Kantoor iu STOCKENSTRmr .
STRAAT, WORCESTER:- ,

Het koetbaar BigendQm bekend als de II :r\UY UITSPANNI~G"
met ~cI.n Grond, ~metende tezamen circa 345 Morgen.

J)~gebeele rlaatl is behoorlijk en de~olijk ingesloten met draad •
lAD IJI8I'8D PalëD en in twee groote KlLDlptll verdeeld, dus uiter..t
JrelChikt v~r Vee en ,Struisvogels. Er is ('rn ..tr't'klf etandhoudende
fontein, die nog ~eel sterker gemaakt kau worden en gedurende dd
WiJlter maanden bn een groot deel VeLD don Grond b~nat worden uit
d. Wi1ge-Ririer; ook is er een WijDg.tard van oogeveer 30,000
8tokbD. . 1

..- 25 of 80 Struiarogels .alle:l mede met de Plaats verkocht
word8D. . .
, Dur deze een der Vrucbtbaarste Plekken is in hot geheele DisLra4,

zou nrdere aanbeveling onnoodig w~.eJ.
J. W. H. MEIRING,

.Agent voor de Verkoopiog.--~-------------
J..J. THERON, Afslager.

WOl'C8Bter, 24 J~uari, 1889. .'

Aan Wijn en Koornboeren.

•

Kennisgeving.

DE Ondergeteekende geeft hier-
bij kennis t;Jat tenz~ geldige

objectiea worden ;ingebracht binnen
drie maanden van datum, het zijn
plan is om den ouden weg te sluiten
die van Stand ford naal' Helderfon-
tem gaat door "Gats Bosch"; die
welke thans gewoonlijk door bet
~bliek wordt gebruikt, zal open
J>lijven.

W. A. MORTON.
WeiteTreden, 8tandford,
. Di8t. Caledon, 9 Feb., 1899.

To Balaoce-
" General Rate-

Arre.", ... 127 13 5 63 16 !) 191 10 2
Current '" 237 18 4 HS 19 ~ 356 17 ti

"Contribution from
Government ... 100 0 0 0 0 0 100 0 0

"Contributions fralD
other Coa.cil., Y~II.:-

TQU. on Main and ,
Di,iaional Roada .. , 178 15 0 0 0 0 178 15 0

"Other Sourcell of
Bennue, ya. :-
OatspanLvaaeRents 86 6 0 91 10 0 177 15 0
Refund Main Road
Contributioh aje 1 0 o o 0 0 1 0 0

--------
720 9 3

" Baluacea OIl Main and-
other Road. ..; 11 2 li

o 0 0

o 0 0

o 0 0

o 0 0

--------
Q,erdra'll'a n..tanCt'1 on

Mr.ia and otber Road.

o 0 0 274 5 Il 1006 17 ft

o 0 0 753 18 0 7'2 15 6

OOK DI 'uVBBITY" DUBBIL-VOOB PLOEG.
:;~

Gekrimpte Staal DraM Heining.
né Ooec1k~pate en eenige volmaakte Heining.

52 DUIM HOOG. 165 YDS. IN BBN ROL. ,

~~~""_'~~""'L
_........__~..._~~- t

SCHRIJF OK PBUDN, BY OOI[ 0)[ ONn ALGDIIDB O.lTAL0GU8.

Eenige Agenten:, WOODHEAD. PLANT " CO.,.u.s 4.

.. ... "'-"'l"_"'" ._ ~ •.. ", .... _ .• 4 ...

BENOODIGD'.. _
Ass/sfBllt,•. Do,~ssc",'UJ1Is ~ De ~ergeteek8nden on~gen nu h_ javlibchea voorr:l:lll vau

LlJckltolf.O.V.B., Druiven )JoleDS,~. $wee \,rootten.
lPPLIOATIBS 'fOOI' . ·WijBpoD;l:PeD. laatste verbeterde.
_~~_ ' Qome~ke ~.~:en, yoor opzui 1'en en !.' .
IOhriften ftIl bekwua:ahei .: erpmg.
gedng ft1l. de Jaatae .' . ;. At800K
miaaie en PredibDt der rl S_. .. . i .' . c

nar Applicant werbuDl ..... ell Heining Df8.8.d ~D Staanders.
ftIl lid""Mblohap eener Prot.. Tegen ide LaCSte Prijzen voor kon 'ant.
tant.che Kerk, nIlen doór CL111 .

OnderpteebDde m~ 1fOl~
daD tot op daD 7deD.llaart, 1899.,

Werkuambeden te ~ met
bePa VUl IS aan-gde knrtu1.
.' ladien ApplicaDu. m. aWHn
ba 1:JeSiDDeD, soo melde si nJb
de'~ ~u" is "..,.. sij
bD begiDneu.

Bek1raamheicl OlD HarmODiam of
piaao t. ~D, ft om ~ iD~ftJfiaaie haDdnrbD tep,.
aal e.e' iIaDbentiDg ..Tb.own.. • Ve.··i:••• , ..... £lJO·perjMr. "

TE KOOP. RIJrinO KAml (lWfI)D "m>, ~=-~:
. 1 PAARL CC N.D.-De paJusd. appIicat.EEN Stoommolen kompleat, maa t .• • moet Doh 'fOOnien ftD eeD <>ader-

30 Mudden KOOrDper ds.g. . . " ... 2de lC1U 8poo~ Oertil-
Pate~~ Ebsse~_'~fetel, daggebruikt DlRECTB Invoerdera van. Rijtuig-materieël, dat wij tegen LAGER ~tOlD tAIPD half-prijatereis&

zeer W61Dlg r6nW5W per. dan Kaa~be pril'I8!l' verkoepen. I,VD
Machinerie in goede order. Met een r~ l'OOl'I'8ai UITGEZOCHT DROOG hout, sijn wij B. G. VAI,H?!... &h..~r....~.d.;i:..bij Kaotoor 0.. imo_ I~ oI®r pmaMt .. ~ LIIaIdOaI OU

; "B.tI maD.... IOOn ol'''' ..... "',.d. LaM; lén•.,

n OUVEBNANTE benoodigd om'.:r Onderwijs te geven aan 4
(jonge) kinderen op een buiten-
plaats, in het Hollandsch, ~oge1sch,
'.Muziek, HanJ werkeo, e~ Bijbel-
gescheidenis. "

Certificaten van Bekwaamheid,
Goed Gedrag, en Lidmaatschap
eener Protestansche Kerk vereischt.

Salaris £·10 per ja:lr en vrije
inwoniog. Doo aanzoek bij

J. H. CLA.ASENS,

Tweefontein,
1', K. IIammoIJia,

Ficksburg,O,V.S.

lEO. GEH. ZENDING SCHOO~
BEACONSFIELD.

BENOODIGD

Beaconsfield, 8 Feb. 1809.

Te .. "&11. 'u.lP

V lEB Goed Gemeubilee.rd.~
Huizen.-Doe aaDJOek bIJ

~ ... boLD, SomtrlJ8t StrucL
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