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PUBLIEKE VERKÓOPING O"JlZ:eo:."-':=i;..a~e ..
VAN DEEL DD PLAATS , IN DB AFIiBBLING WOWESTER;

Kostbaar Vastgoed, Levende Have, HOL LED R-KFT,. . D!>~~~P' .. ;
Boerd eriigereedsehap enz Af"d.•• Untt Br.d.·""i-P.. ~ "'". ,.iWoensdag den ':88.:te..n~:~:waari1.a.an.s.t,, ,!.J.n., ALSDDB VAN --~- - _': - - - - '-_ ,_, _, ,_'., , .pLi , , __ ~_, _J

:R <>Z E --,I "u :R. G. Levende Have en Huisraad. KTV1\t;}~'Wo~a;;=::'UM<ij::"'X:W::'Stt/CKBNST~M.
Het kostbaar Eigendom bekend als de "~NUY UITSPANNING "

In den Insolventen Boedel van GERHARDUSPETRUSSWABT,op met aangrenzenden Grond, metende tezamen circa 3<{5,Morgen.

VRIJDAG, 24 FBBRUARI, 1899,' D~ geheele Plaats is behoorlijk en degelijk inges;1oten met draad
aan IJzeren Palen en in twee groote Kampen verdeeld, dus uiterst
geschikt voor Vee en Struisvogels. Er is een sterké standhoudende
fontein, die nog veel sterker gemaakt kan worden an gedurende de
Winter maanden kan een groot deel van den Grond J>enat worden nit
de Wilge-RiTier; ook is er een Wijngaard van ongeveer 30,000
Stokken.Ill'" 25 of 30 Struisvogels zullen mede met de. Plaats verkocht
worden. '

Daar deze een der Vruchtbaarste Plekken is in het.geheele Distrikt,
zou verdere aanbeveling onnoodig wezen. .

, J. W. H. MEIRING,
.Agent v~r de Verkooping.

--------~------
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DEEL No. 11-6,7151

Eene Zeldzame Kans.
PUBLIEKE VEB,KOOPING

-VAll-

DE heer J. J. SLABBER,JAC. zoon na herhaalde aanzoeken, eindelijk
besloten hebbende, zijne Prachtige en Kostbare Woonplaats

" ROZ E~ BGRG," het publiek aan te bieden, heeft de Ondergeteekenden
gejast om op

Dinsdag, den 28sten Februari, 1899,
TE 10 URE V.M.,

Pl!blll'~ tt' verkoepen ondervolgende Vastgoed, Levende Have en
Boerderij gereedschap, enz.:-

1. Vastgoed, als: De Plaats ROZENBURG, groot in zijn
gehl'l'] ('I rea 1 ,'j ~O morgen, gelegen t uur rijdens van de Malmesbury
::ipoonYL'(!' Statit" bekend alii een der beste Zaai, V~e- en TU~DpJaatsen in
bet dlstnkt, hebbende overvloed van water, prachtige vallei voor het
welden van vee het gehcele jaar door, uitgestrekte landderijen. met nog
een c;not C'<:'oerlteonbewerkte gronden. De Tuinen op de Plaats zijn
rrachr::..:, 7.00 ook de Vrucht-boomen en er is nog een groot gedeelte
Tlli'n.:l'u:111 onbewerkt. daal' dl" Eigenaar zich meest op do Graanboerde-
rii r,,,-,,!,,Ip:..:d lux-ft. Het Spoorweg Departement en de Plaats Schoon-
~pr\llt IVul'lll'lldoor water van Rozenburg voorzien sedert 18S~ en in de
OrOt):..:..;(Azomers was water no~ altijd volop. Voor Paarden-fokkerij is
ril' l'hat~ allel' uitnemendst, De Gebouwen zijn ruim en hecht, be-
~Ul:lnd,. lilt Woonhuis, Stallen en andere Buitengebouwen. Muur Kralen,
Kaf\;IIK,I'nz. Dool' deszelfs nabijheid bij den Spoorweg is het vervoer
van Grun-n, enz., zeer gcmakkel'jlc en gauw, en de Tuinen en Melkerij
voorz i..» dagelijk:l in do behoefte van menig huisgezin ta Malmesbury.
Het l:l zelden d.it een Eigendom :J.I~ Hozenburg in de markt komt, en een
ed-r Jll' 7.:chv.m l'en Eersteklas Plaats wenscht te voorzien, behoort deze
ver~ooping bU te wonen,

2. Levende
Gl'(:rl':i:lcerde Ezels,
J:lrcll oud.

Paar Ka rpaarden, :1 jaar oud.
,j E71I~ (voor puurden).
: Rij Paarden.
1 Pony, Rij en Buggy Paard.
1 J o[J~ Paard, :! JHJlr oud.
1 Merrie met Veulen.
3. Boerderijgereed.ohap. als:-
~ Bok Wagens. 2 Span Wagen Tuigen, corn-
1 ::-'101 Wagen. pleet.
lOpen Kar op Veeren. 1 Paar Kar Tuigen.
1 Tweeplaat.s Kapkar op Veeren I' 4 Span Ploeg Tuigen.
2 ~nij Machines (Zelf.biuder en , 4 " Zwingels en Kettings.

Reaper). I 2 Lands Kribben.
1~ Zeisen. 1 Lange Ladder.
1 Voer Machine. 1 Lot Beestenvellen
~)Dubbele-voor Ploegen. 2 Zeil Kribben
:2 Enkelc-voor Ploegen. 4 Wiju Vaten
1 Braakland>! Egge. 1 Varken Trog
1 l'lol'ghodti " 1 Lot Graven, Pikken, en
1 Sclltlu en Gewichten. Vorken, enz.
1 Zadel en Tourn .
4.Granen, als.-

~0()~Illdden Gemengde Voer
,jl) " Tweede Klas Koorn

Have, als:-
4. tot G 25 Aanteel Beesten van goed Ras

1 Paar Gemeste ( Issen.
400 Merino Schapen in goede con-

ditio.
a Merino Rammen.

50 Aanteel Bokken.
1:!0 Varkens.

:3 Mudden Zaad Rog

5.Huisraad. in .oorten.
En wat vcrder rol worden aangeboden.

M. J. J. SLABBER, JAC. ZOON.

--------
J, W. Moorrees, Jr. & Co., Afslagers.

\. onrlu Kuntoor. Malmesbury,
J~) January, 1800.

Somerset West Strand.

Erven 1 Erven! Erven!
D1-.: On(lcr!;c:et:kcnJen daartoo behoorlijk geautoriseerd, zullen publiek

vcrkoopeu op de

'Stoep van he"t "NATIONALF_H9TEL,'
OP

Maandag, 20sten Februari, aanat.,

36 GROOTE ERVEN
I)" F1'ITll r,!jll alll'T';I,angenaatn5t ~Clegl'll aan den harden weg

"'1':1' "k I'all " :)tra!J,j Ualt" na,:\r het ~tran(i. Deze is eene zeer zeld-
lam" k~l1l' en p('r~oncn \'erLlll?!enclC1 .'cne veiligo geldbelegging, hehooren
Van dl'le ).(cl'_'';t.:l\ht'i,lgebruik te maken, uaar grond zeer 8chaarsch is en
dil;;c::jks io \\~l:lr,lL- rijst.

let wel op plaats en datum,
\"rrbC1illi'g k [,('gillnen om 10.:10 v.m" (1addiJk na aankomst van den

morgen trl'iu van Kanpstu(l.

P. J, BOSM \ N & ZOOS, Afslngers,
$tellinboich, 31 Juuari, 1899.

mKAMER,
8L!!PKA.DR

TI

OE Ondergeteekende,
, daal'toe gelast, door

HuOGO RUST, die zijn Bon8l'i:
gaat opgvren, zal publiek
koopen op

Woensdag, 1 Maart,'

Zeker 2/18 deel en aandeel in de Vrije Plaats genaamd Holledrift, gele-
g?n in de Afdeeling Bredasdorp, groot in geheel 2263 morgen en 270
VIerkante roeden.

De grond is uitnemend geschi~t voor landbouw, en voor het grazen
van allerl~i 800rt vee, en er is een Woonhuis op de plaats, zoowel als een
aantal buitengebouwen,

ANYSKO~, ..
Malmesbury Afdeeli~g,;_:'

OOginnende ten 10 ure des
m1ddags,

DE VOLGENDE,

Levende Have:
20 Gedresseerde Ezels, geschikt .

hard werk .
6 Gedresseerde Merries,

bi] Ezels
1 Paar Kar Merries
1 ,. Ruin Paar deo,

voor rij en kar
20 Aanteel Beesten, waaronder.

groote Ossen, geschikt .
waterkar of slachter.

Goede Melk Koeien, in zeer '
conditie

400 Schapen, in zeer goede OOlIditlie
80 Varketl8, waaronder ziju 1n'00IIJ

en vette Burgen

Boerd erijgercedsohap •.
2 Extra Bokwageos
1 Vier plaats Kapker
1 Twee" "
1 Scbotsche Kar-
2 W&ter Karren
6 Dubbele- Voor Ploegen
3 Enkele" "
1 Braakland Eg~
2 Ploegland Eggen
4 Span Wagen Tuigen, compleet
4 "Ploeg" "
2 Paar Kar Tuigen
3 Kruiwagens
3 Ladders
3 Snij Machines, bijna nieu lV
Zw'ngeIs, Kettings, U81'lHlllo

&Jes verder tot de lJÓj.~
behoorende.

Grunen •.
SOOMudden Zaad Haver
200 " Koom
100 " Garst
30 " &g

Huisraad.
Het gewone

staande uit Tafels, Stoelen, Helidea. :
Keukengereedschap, ens., eu.,
wat nog verder &al
worden.

RU 114 OREDIET.
G. W. KOTZE,

• Secretaris.
Vali der 8fJllv ""me/mall "CD .

Af·Wfm. "

Levende Have.
lO Ossen en Koeien
2 Paarden (gelijk paar)

200 Schapen ,
lOpen Kar
1Kap Kar
1Wagen
1 Span Jukken
1 Kruiwagen
2 Snijmachines, in goede orde
~ Paar Tuigen
J Mud Koorn
I) Mud Garst

1 Zadel
.. 1 Water Kar
1Pomp
3 Wolzakken
2 Floegen
1 Paar Voortuigen

10 Mudden Haver
1 Geweer
1 Schaap Diptank

10 Graanzakken
1 IJzeren Egge

J. J. THERON, Afslager.
Worcester, 24 Januari, 1899.

PUBLIEKE VER KOOPJNG; VAN

Eene Plaats en Levende Have,
TE KUILS RIVIER.

Huisraad,
Bestaande uit Tafels, Stoelen, Bedden, Schilderijen, Lampen, Klee·· DE heer JACOIJ PRIEM,die een aantal applicatien voor deelen van zijne

derkast en een aantal kleinere Artikelen. Plaats heeft gehad, beeft den Ondergeteckenden gelast bij publieke
Verkooping plaats te vinden te Holledrift, Afdeeling Bred.&Sdorp, veiling te verkoopen, op de plaats zelve, •

om 10 a.m. HG.• WR•• DSTUEyPRMBZfTL1nJ:~f,~C'u",rato're'n'k•. Op Dinsdag, 21 e.k., ten 10,30 v.m..
"'....,l ZijD Kostbaareigen4im. '~.~~:,lei, Rietvlei, en~, nd dsarasn gren-

H R DU R E
zende. De plaats f~' 11 ..., .• - . een halve mijl gelegen van KuiIs Rivier.. P E Z, A·fslager. Statie, wordt begrensd dOOi( én Spoorweg lijn. de S.repta Zen delings

Kamersgebeuwen, 4, Kerkplein, Statie en de plaats van deu heer Van Blerk, . Het zal jin 4 pereeelen op-
Kaapstad, 9 Februari, 1899. geveild worden, een van 104 Acres met \let Woonb*is van 7 Káinérs,

onder nieuwe IJzeren Dak en Buitengebouwen, en drie andere perceelen
respectievelijk van 24, 66, en 91 Acre8. De plaats is goed met water eh
hout voorzien. De grond en weide is van uitmuntende kwaliteit, en daar
het nabij de Statie ligt, is het ook uitmuntend geschikt voor Melk en
Zaai-Boerder:ii Er, zullen ook verkocht wCi)rden 2 {Eerste-kla.sse Kar
Pa&rd~n, 2 K~en (in melk), Gegalvaniseerd IJ%~r, Draad, Bouw-
materiaal en eeDlg Huisraad. 1 •

J. J. Hofmeyr & Zoon, ,Afslagers.
WILMOT & Co., Juta's Gebouwen,

.Agenten voor Verkooper.

PUBLIEKE VEBKOOPING
v,ur

Zeer Vastgoed,
Have, enz.,

LevendeKostbaar
Til

VOORLOOPIGE KENNISGEVING
VAN

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

Kostbaren, BOUWG BOND,
... "ONDER BRANDVALLEI,"'_

Omtrent 5 mijlen van de Stad, Worcester.

, De Ondergeteekende heeft besloten om op

t Gelegen ta Glen L.ily (8 mijlen van de Stad tegenover Elsie'saans r, Halt (langs den Hoofdspoorlijn.)

DE Rearen J. eb M. VANNIEKERK,aangespoord zijnde door een aantal
vrienden om nog meer van bunne kostbare Bouwperceeleu op hunne

iIostbare plaats, op de markt te zetten, hebben den ondergeteekende be-

Igunstigd met instructies om eene publieke verkooping van omtrent 300
perceelen meer te houden, welke verkooping ter plaatse zelve zal gehou-

De plaats "14atjeskloof" en eene gedeelte van II Papenkuils. den worden o~ Zate~ag, ~5s~~mdezer. ' ..
vallei," beter bekend als" Onder Brandvallei," gelegen als boven, Een specu~e vn]e trem 18 bestel~ voor aIl~ belanghebbende:yartl]en.
aan den publieken weg tussohen Worcester en Villiersdorp. Verdere bIJ~nderhed~n zul~n binnen e6Illge ~g~n verschijnen.

De Plaats is 1,719 morgen in uitgestrektheid, is begrensd aan de Plan en alle informatie vereiselit door gegadigd~ koopers kunnen
eeue zijde door de Breede Rivier, en bevat een groot gedeelte 'Van de verkregen word~ van den Weled. He~I' B. Marats, Gouvernements
alombekende prachtige Valleien, die jaarlijks door de iBreede Rivier Landmeter, Colonial Mutual Assurance Kantoor, Ad~erleystraat, of van
onder water worden gezet; ook zijn er uitgestrekte Zaailanden, waarvan den ondergeteekende.
een gedeelte door het water van de Warme Bronnen kunnen besproeid E~rILE H• VAN NOORDEN Afslaeer
worden. .!JIJ.' ~.

Het Weiveld is uitmuntend, inzonderheid voor Groot Vee; ook 72 Loopstraat, Kaapstad.
levert de Plaats jaarlijks een goed aantal Vette v'arkens. .,

II. Levende Have, enz : :R.c:»~lEC~"'~&iO~.

Donderdag, 2 Maart
.Malmesbury,

19 Januari, 1899.

&0
GOED GETEELDE PAARDEN .

zullen publiek verkocht worden
te

TULBAGH,
OP

VRIJDAG, 3 MAART, 1899.
ten IJ ure v.m.

24 Merries van goed ras, 2 Jonge Paarden, 2 jaar oud, 2 Jonge
Paarden, 1 jaar oud), Uit het ingevoerde Cleveland paard, " Bell ringer."
34 Aanteel Beesten, 400 Angora. Bokken, 30 Schapen (Zwartkoppies,)
30 Struisvogels, Een aantal Varkens,l Bokwagen, 1 do. met Kap, 1
Span Trekgoed, 1 Kuipbalies, 1 Bnmdewijns Ketel, 1 Dubbeleloop
Geweer, en wat verder aangeboden zal worden.

P. D. DE WET. Sr.
Worcester, 18 Januari, 1899.

J. J, THERON. Afslager.
DEZ E Paarden komen uit de

Orange Vrij Staat, en zijn
speciaal uitgezocht door den heer .•
M. \'A~ WIJK (de beroemde Paarde
KeDDer). Er zijn alle klassen en
v€rsche:dene Egaal klaar Paren; ze
zijn in extra conditie en de aandaebt
van koopers dub'hel waardig.

II. A. FAG AN,
Ageot voor de Verkooping.

P. J. P. MARAIS, Afslager.

--De Groot Zuid-Westelijke i Landbou w Ten-
toonstelling.

R.OBERTSON-MONTAGU. .
(Open voor de geheele Kolonie) .

ZAL GEHOUDEN WORDEN TE ROBERTSON, OP

Dinsdag, 21sten Februari, 1899.
Rosebank Landbouw Tentoonstelling, Retourkaartje~ tegen de helft der enkele prijs zullen worden ui

gege ven door de KlN'psche Gouvernement en Kaapsche Centrale Spoo
wegt lU. .

Een Speciale 'frein ml Kaapstad verlaten op den morgen der
Tent oonstellings.dag om 6 a.m.~ ~tilboudeDde. ~ij ~lle staties behalve
Kuif lersylei, Klapmuts, Breede Riner en GoUdiDl; "tertrek van WOJ'CeS-
ter 10.45 a.m.; 181 denzeHden avond, na oJloop van het Promenade
éonc ~rt, Robertsou verlaten. '

Het Muzielroorps van de 2d.t? Kings Rifles, zal op de Ten-
tocm stelling spelen, en op het Promenade OOJllcert. deu avond te wor-
deu : I{egeveo. .Een Specials Trein zal naar na a1:loop
nu ~het Concert.

Prijslist4a in Jm~~lD
hedIt 1moeJá op, .....,.,". __ ... 0I'WhIa.

Kennisgeving aan Boeren en anderen.

WEGNNS dru\te van bezigheid zijn de Ondergeteekenden niet in
staat hunne gewone vertooning te maken vau Landbouw

)Iacbinerie en Gereedschappen op de aRnstaande La.ndbouw Tentoon-
stelling te Rosebank.

Bezo~kers aan Kaap8tad worden hartelijk verzocht om oozen voor·
raad MachinE'rie te komen ~zichtigen bij onze pakhuizen in Strand·
straat.

BENOODIGD
L'" EH eCTEte-klas boeren Knecht.
J:.J Men VCI'Vocgezich tot

H. C. DREY
Driefontein, Phibadell~

R. M.
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Verkooping
TE

De hoeren V.\~ nF.R Srr v, 1)D!E['}(D'
& Co. helworlijk gela"t door

den heer Jc.; .M. [J!:: K.., x, zullen
voor zijne rekening .le ondervol-
~ende Goederen hij Jen h cer A[.r,un
w. B. YA:'> NIHI-:I\K, die z ich elders
ter woon gnat lwgl'\'t'n, publiek ver-
koopen, op bovengemelde plaats en
datum:

PUBLIEKE VERKOOPING Publieke
TE

ReD1hoo"te
NABIJ

LlBUWENKUJL, dist. Moorreesburg, Klein
lalmesbIll'] Afdeeling,

OP
Afdeeling Malmesbury,

OP

VrijdaQ den 17den Maart, t899
Om half tien uir 's morgens.

STATIE,KLIPHEUVEL

DINSDAG, 7 ~Iaart, 1899
om !J.30 uur 's morgens.

De heer M.\THIJS ~l. Lorw, die
zich riders te woon ga.at, begeven,
heeft dIJ hoereu Van der SPil)',
Imrnelman & Co', gdast publiek te
vei-koopen op hovengemelde Plaats
en datum, (le volgende:-

1. levende Have, als:
a Eersteklas Ezels, 6 jaar,5 Rij

en' Trek Paarden, ;l Eersteklas
lIIl'rrie::-:, ti jaar, 8 Vaarzen die .op
kalven "taan uit goed Ras, .~ Koelen
met kalveren in volle melk, 2U Var-
kens (1 tilt:.! jaar).

2. Boerdertigereedschap:
~ Bokwagens. waaronder. l'en

hij kans nienw~. 1 Af~laan Kapkar
("ier plaats) bijkans n1;UW, lOpen
Kur op Veeren. 1. \\ ater Kar, }
Zelf Binder Machine (Massey), .3
Dubhel-voor Ploegen "RaD80mes,"
t Drif'\"oo!'" "
:2 Enkel voor " .,
~ II oward- Eggen,:; span ~Wagen
Tuigt'n Kompleet, waarvan 1 sp~n
nieuw 1 l.la.1r Achtet' Tuigen ID

goedc'orch'l", 2,,;pan Ploeg Tuig.en
in ~oede order,:\ Trekken ., ZWlfl-
"l,l,; en Kptting-,;,":2 Landsk ribben,
T Water Kril;, 2 Zeil Kribben, 8
Zeisen, (;raven, Pikken, Vorken,
nafTel", en z., Pil wat verder tot een
K oorn hoertler ij IJl'hoort. .

3. Granen als :
;·)tl mudden Koorn, :;U() mudden

Gemengde Voer .
4. Huisraad:

Het O'('WOOl' nssort irnent Huis-
"raad, (; las en Aardewerk en Keu-

keu-gcreeo,.:chap.

1. Levende II a Yl' :

J Span Eer:it,'·kh" Ezels (G jaar)
ooed "edres~-;L'l'r,l en aanducht van,., '"'
koopers wallrdl~

3 Ezels in goede conditie, G jaar
1 Paar Eerste-k las Kar PaarUl'l!, G

jaar ( 1'-) h.mdcn ]
1 Eerste-klas Eld voor Paarden
1 Merrie geschikt in Vooren Achter-

tuig
2 Gevoerde 0"3l'l1 (spek vet)
2 Gemest ~ Varkens (:3 jaar)

II. UUé'l"llerijgl'recdschap:

1Kapkar, hijkans nieuw
1Waterkar, in gopde orde
1 Snijmachiuc (Losgooier) Jolinstone
1 Voermachine
2 Span \Vagen Tlligen kO!!l pleet

(waarv:l'l een span g-ehf'l'1 nieuw)
2 Span Ploegtuigen. (in ecrste-k las

order)
3 Trek Z",ing"l,b met Kct t ings en

Touwen
1 Zaailands Egge, (Tl owurrls)
2 Dubbele-voor Ploegr-n, (RlIr:,.:onw3)
1 Enkele-voor Braak plocgf'! owards)
7 Zeisen, 1 Kruiwagen, 1 Slij?steen
4. (Twee half-aurns) Vaten

. Graven, Pik ken, Vorken, (; affcls, en
wat verder tot eenc Koorn-
boerderij behoort.

1Ir.-Grane'D, ab:

100 Mudden (~emencr(l Veer
I")

15 ,. Hog.

ly'-Huisraad:

om 10 's morgens,

r.E heer H. L. DIPPENAAR,die zijne
,v !~ot'c1erij gaat verkleinen, wegens
1.Iekelijke omstandigheden zijner
ecbtgenoote, heeft de heeren VAN
DEH. Sr-r v, lMM[>;[.)(AN & Co., gelast
publiek te verkoepen op bovenge-
melde plaats het volgende :-

1. Levende Have, als;
5 Eerste-klas Ezels, 3 tot (; jaar
1 paar Karpaarden, 4 jaar

:jO Spek-vette Aanteel Sch~pen,
(Merinos) -

10 Varkens, in Eerste.klas Conditie

Il. Boerderijgereedschap, als:

1 Bokwagen, bijkans nieuw
I Dpenkar, op veeren
2 Dubbele-voor Ploegen, "Howards'
1 Enkele-vo:r do. do.
2 Zaailands Egge
2 span Voor Tuigen, in goede orde
1 paar Achter Tuigen, geheel nieuw
1 " Ezel 4.chter 'ruigen, geheel

Dleuw
~ span Zwingels en Kettings
1 Losgooier ~nijmachine( Johnstone)
Graven, Vorken, Pikken, Gaffels,
enz.,' en wat verder tot eenu koren
boerderij behoort.

H. L~ DIPPENAAR.

Van derSpuy. Imme/man & Co..
Als/a; ers.

xr. M. LOUW.
rall Ilt'l' Spuy, Iunuelmau & Co.,

Afslagers.
lIet gewone As."ortinwnt I l uisraad, Vendu Kantoor,

Glas- en Aardewerk en Keuken- Malmesbury.
gereedschap,

Ruim Credleti.

Van der Spny, Immelman & Ca., Afslagers·
Venda.kantoor, ::\!nlrnes !J(: ry.

EENE B'
Licentie

worden in de
op Woensdag,
\YIluneer de
voor Licentie
bandelJ, te we

VAPft·...,wingen.
blau, Kleinhandel

Dia.
• Walter,Klei_eh!
4, Calvini&~ ,
I, lIott.elaklr'e op &I .

nkomst VaD bet
of zal gehouden
fzaal te C~l1vinia,
n 1sten Maart e.k., ~
1gende appl\katiëa
sullen worden be- .

Tak : " Hoofd Strutl P.E. BIIIW
port BJiabetb. IMjItad

LO-~B_
KleÏll handel, BrIIld.

en G. BernstAliJJ, KleiD. l
vlei. 1InsUtlDl~

18 Eersteklas E.r.els (stront en Sterk)
.; Kar Paarden (goed gedresseerd
in Voor en Aohtertuilr), 30 Aan-
teel Beesten, .aaronder 2s Melk
Koeien die op kalveren gaan, 200
Spekvette Merino Hamels en
Lammeren.

BBP~RXT,
Ulster Kamen, G.-oentemarktplein

Publieke Verkooping
TE

~I.e.ga,'ê~
IN DEZE AFDEELING.

Vendu Kantoor,

ii' JiL,at!verk~
Pu blieke Verkooping TE .

TE "DIIst 1I1t1t. lP e.

Verrotte Taaden ~pt in tot hun
vroeger natnurlijk! gebruik hersteld.
Tanden Zonder Pijn 't'OIgene
jeder bekerade metiaode uitgetroibn
Goud RtoJ-la. '
Kunatmatip Taadeu, JIIIB8IDd po

maakt dool- lnclku·· ,aIaóok
mndsr PIatal. ~~ ateJ.el
bekend alt Bridge, Bar eD
OroW'll w8rk. i '

55 Jaren Gevestigd.
lalmesbury Exocuteafskamer en Voogdij eo

Bmd Assur:m::e ll1alt5CJappij. DE Reflr ADRL\_I,X VA~ DEl: BIJL
Nn:TH LIXr. heeft den onder-

geteekende gelast om op Leeuweunllei, nabij bitbeek West,
VRIJDAG, 2i FEBRUARI, E.K.DE Ontkrgt:tt'l'kenrlL', als Execu-

trice Testamentair in den
BO€del van wijlen den heer ~IATTI1 l'S

M. BA:'s"x, zal publiek doen ver-
koopen, tl'

Mr1eeling MALMESBURY,

Op Dinsdaq, 2~ Feb., t899,

KANONBE R G,

aan zijne woonplaats Kleigat, ge-
legen als bovengemeld, Publiek te
Verkoopen, de ondervolgende
Levende Have, Lossegoederen, en
Granen, a.ls.volgt
I. Levende Have: a.ls
ti Extra Rij en Tr~k Paarden
-~V ctte Slacht Ossen

20 " Varkens
1~0 " Kapater en Ooi Bokken
100 " Merino Hamels 3 jaar

0:)(1
~ prachtige Hans SChapen

~OO Vette Merino Schapen 2 jaar
oud. (Indien niet tevoren uit
de hand verkocht)

II. LosBegoederen: als
I Tweeplaats openkar op veeren
2 Stllfbinder Machines (Cham-
pions)
I Span nieuwe tuizcn, compleet
I Span half sluit tuigen
2 Watcr kribben, 18 voet lang'
~ Zeil kribben
~ Z<:dels en toornen, Compleet
,'j Dubbele voor Ploegen
1 lot Zakken
1 ,. Graven, Pikken enz.,
III Granen: ala

'-/00 \Illllden Extra Za.ad Haver
] !jl) " n arst
2()11 Koren
En wat nng verder zal worden

v}ortg-ebracht.
Ruim Crediet

KOST EN DRANK VOLOP
.A Y.!>. BYL NEETHLING,

Vend II Kantoor,
Malmesbury,

18 Janu~ri, 18:10.

J. W. Moorrees & Co,
Afslager.

Afdceliuc ~IA.L~IESB[ RY.
,:')

Op DONDERDAG 23 FEBRUARI, 1899
beginnende tea 10 nre 's voormiddajs,

Levende Hauë :':
5!)0 Schapen, groot ('JJ klein, ge-

schikt voor d'~ll slachter,
13 Beesten, al hn in een goede

conditie
11 Paarden, (Trek en Rijpaarden)
22 Ezels, allen gt'le~rd
35 Varkens, klein en groot.

Boerderijgereedschap :-
I

3 Wagens, -i Knrl"l'n,:) .'pa.n Tllig-l'll",
5 span Ploeg-tlligen, {) Dubhele-
voor Ploegen, :3 Enkel.voor.Ploegen,
3 Reaper,;, en el'n Zelf-hinder,
G.raven, Pikken, l( l'ttingi', Ga.vels,
enz., enz., 1 lot Zensen.

Granen :-
200 Mud Zaad Haver
10" ,. (;an;t
3H " Gal·~t
42 " Rog

100 " Koom,
100 " Gcrnen;_;llo Yocr (GiLl"st en

HanI')
7 Mild ErwtCl1.
En w~t nog \l'nler zal nangc-

boden worden.

Ruim

KENNISGEVING.

Credieti. LET WEL.
(;. , .... KOTZ E, Secl"('tHri".

(
"' EDROST den 18den Januari,
J een jongen met name Galand

Pieters omtrent 40 jaar oud, heeft
een bottel merk voor den kop, en
l'en bal kop, en draagt altoos een
dock, hij had een nieuwe fluweel
broek a..-LO. Die hem achter houdt
zal vervolgd worden.

A. J. VAN NIEKERK,
Januarie kraal, Darling,

.J. JV .. \1" ..,,.,.,, , .1,., ,I' ('''., .11>1":1""'"
MalmesLll':. ~.-,J"ll 1,'.1:'

'VEGGE1.00!)E:{. ~- PORTeRVILLE EN PJKETBERG

1. Een VOo ~r,'rrll' Paart! bralld
merk 0(' hout en Illtlt' ~til'llPl,; op
rug tewlllcn ml't \'aal Elll Hld(,!). ,~,' IJ geven kennis dat alle

., f acbterstallige en uitstaandeIl. :E1'1l Yo,.. :'!"rJï(' I';tal'd Illt't
rekeningen en bill" verschuldigdgrO?w kol (~Il1,1e~!,' ol-' ~elJ" 1;J;lt"t aan ])Ii. F. 'V. "\VEnKR, betaald

~e2aen lil' dl' jll:lab \ I",d \-alll'l, cl f "
T Ih I . L' I 1 .~ 'rllrwtC'n wor en aan ons op 0 vooru 81J 1 i'.,t;. r~I' "'Wt I" '...,,'1 .,., , .' ',. . . Ikn :2·jsten Febnmrl, 1899, en wordt

H ...-erc:m SciJUlruIT.'kl" "11 :\IJtll't'.'n liet niet ~~('dn.an zullen wettelijke
hij wiell ZjJ !llr'g":1 ;Ullk''!l.t':l, ~". slUrpl'1l ~('uomen wonlen tegen alle
J.ieyf'D keDDIl:; " ':,·v, II ;, III "t'1l acht'\htalligl'n.
•oodergl.t"l'k','rlll,: dr" .IIi' 1..,q"11
r.al betalen.

Kennisgeving.

HET word bekend gesteld dat
van af 3 Februari tot 31

Maart geen be - kers zullen toe~
laten l\"ord~~ in de gronden te
Groot CODSru.O , tenzij met speciaal
verlof verkrege van het Landbouw
Departement.
Landbouw De ,ement,

Kaapstad, ~eb., J899.

F,\CRE, VAN EIJK & Co,
Solicitanten.

P. C. Dl': CLUth:, Standard Bank Gebouwen,
fJ.O. J)iquetb<Jrg Road. Polarl, 1 }o·ebr1:.!'ri, 1899.

2. BOERDERIJGEREEDSCIUl'
2 Bokwagens, 1 Open Kar op vee-

ren, 2 span W~ntnigen kom.
pleet, 3 span Ploegtnigen kom-
pleet (nieuw>, 4 Trek ZwingeJa
met Kettings, 1- pear Kartnigf'D,
3 Dubbel-voor Hontbalk Ploegen,
1 Braklaada Egge, 1 Zaailaild.
.Egge, 1 Self-binder Macbine
(Champion), 1 Reaper ?dacbine
(Daisy), 1 Voer Machine,2 Zeil
Kribben, 8 Zeisen.

Publiek Verlroopen de onde!,VoJgen-' Kruiwagens, Gaffels, Vorken, Pik-
de Levende Have, Boerderijgereed- ken, en wat verder tot een wel.
schap, Granen eu~. enz., bestaan- ingerichte Boerderij behooren.

de uit : RUIM .YREDIET.
I. Levende Have, als, V I K t Drank .

7 Gedresseerde Etels 0 op os en 1'oor met.
P rd JACOBU8 P. DB KOCK.3 " aa en

13 Aanteel Beesten
ti Varkena
1 Lot Pluimvee, enz., enz.

Vendu-kantooor,
II. Boerderijgereedschap, Malmeshury.

1 Bokwagen, eompleet
lOpenkar op Vest-en
2 Dubbele-voor Ploegen
1 Enkele" "
1Hotom" "
(; Nieuwe Zensen

12 Zikkels
3 Twee haHaoms Vaten
3 Half Ankers
1 Vlecsch Bálie
1 Spa.n nieuwo Tuigen
1 Paar K ar T~i'ten
4 Zeiltjes .;
1 Lot Ploe~ Z~ilti08
1 Span ZWIngels met Kettings
2 Zeil Kribben
2 Zadels ml Toomén
1 Howards. Egge
1 Nieuwe Venster enz. enz.

III Granen, als

DE Ondergeteekenden behoorlijk
gelaat door AllOLF SAllUIL

HARDENBBBG,die zich meer bepaald
bij zijn wink,.l bezigheid gaat be-
palen, zullen voor zijne rekening

OP VRIJDAG, to IAART E.K,

100 Mudden Zaad Haver
10 " Rog
10 tt Garst
10 " Erwten

VUDER:
Huisraad en Negotie waren.

Rubn Cradlet,
A. S. HARDESBERG,

J. W. Moorrees Jr. & (Jo•.
Af slae ers·

Vendu KantoQr,
Ma.lmesbury ,

24 Januari, 1899.

Zuid - Afrikaansche Marmer
Maatschappij ,

KAAPSTAD" JOHANItE88URO.
LUll'OOa .. lJIt'STKL1UXD:

28, K.asieel strut, Kaapstad.
Ge-1enuteenen Op,erlcbt In 'Mlnlg Deel

van Afrika

JIllTWI D ilTISTIlK.l PJ.TB.OIU•

Darter en lonen
PIANOFORTE GALLERY.

OVKR 100 Piano's om uit te
kiezen. Eenige agenten en

in1'oerdel'l van de beste Kngelsche,
.; Fransohe, Dnitache en Amerikaan-

Allee~ h~ ~ materiaal p- ache Piano's, Harmoniums, 0rgeJa.
~ en alle 100_ sijn gebaae8rd en alle Muziek en Muziek lnstluo
op de ~ ! ~ 0'etee1l. menteD.
kornatig .. 8'oed Irerk. Amerikaanscbe Orgels van £8

BViJt.arl DIGBY tot £100.
L.P~ ao.&. . Bekend .~ het hPste. en goed.

• ~. , koopste hW8 10 de Kolonie.
'"ere ..011 de I-a W~.. h~ a-~ Bezie tiging beleefd verzocht.

iB~ ...
100, Adderley Straat, Kaapstad.

BBNOqDIGD. ..
! It. . N.B.-Nwuwe M}1z1ek met elke

EIN ~j f r of Onderwij- JIail.8toomboot.
l8I'eI qp eeno plaate Jl UUI' ~ -- - -

van Aliwal !iP9rd r,oor een Derde- PASTOIII TB IIEUlOlJDTYILLk,
:: Pnblw~ srmoo1 te Hou~ CA LVI N IA.

Applikaat 1$Ioet. be.iv. sij~....TJBDB.B8 1rordengevraagd voor
een . Derde • ,~ OnderW1J~., ~ . . oprichten van en gtIIoutr
CertiAcaat 811!.~ bekwaam aI'. ~,. .. '. -1d . d h',t• to.. H' .. ~. IDI em e, geac I ...
~~ ~_._~ P,I ,UandaclJ, ~êI .~" '~, Nieuw-oudt .V ilia, dis-
- DUe:.... .. Pf1i'D. •• tritt. IYIDj "YOlle bijr.oDderDeden,

Salaris ~. J»tf ~nm, VnJ .... eD aPeomllatie n+-an be-
Kost eD In ... mg~ Lid~· iCliDia"udeD worden.nn:den on.
eener Ned. ~r. ~arIC moet 0.,.. - ....... 11__ of VaD Q8. J. H.
ge\?! wordeD,. ;. Ne8tlWng te 8tellenboech.

erkzaauthedeD foe beginnen 7dea T8Daan sullen ingewacht worden
April. Doe .. uoek bij tot c1en 15 Kaart, 1899.

Mo P. POT~Ifi,TIR,. 'ne ~ of ~nige tender
tBo~thaI. Biet DOOdwaaclig te worden aange-
1 Aliwal Nocri. IIODIeD.

VAl DER SPUY,llIl[lL)UI I;CO.,
, .AFSLAGERS.

KENN SGEVING.

BENOODI
nements

Elsenburg.
Plaatsbestuu
kennis van
moot ondervi
Zaaiboerderi
ten-teelt.

De'plichte
zullen sijn:
de plaats, en
over te voe
de goedk:euri
en het steIl
werk der lee

Het salaris
bonden is £
kwartier en
aangesteld z
zijne plicbte
aanvaarden.

Applicatiën
moeten gazon
Onder Kolon'
later dan J5

Verdere bij
de plichten
bonden kunne
op aanvraag bi
gemelde Schoo

1'oor de Gouver.
andbouw : School te
ulders Vlei, een
rt met degelijke

Koloniale boerderij j
ing bebben VBn Vea,
en Wijn- en Vrnch.

van de betrekking
zicht te hebben oyer
erder het bestnur er

. ,v!n~~Prinm.aanal."". ' ..... "I~
van belang in bet
geD.
n de betrekking ver-
per jaar, met vrij

tIoen. De persoon
verwacht worden

met 1 Mei, a.s. té

N. H. MOSTERT.
Sec. Bouw;Com.

Nien woudtvillc,
OVBRBDK ~t UAP8TAD. 3 Februari, 1899.

OPG.~ 1886.
Be400digd aan de Gou

vernements School, Ger-
miatoD, Z.A.R.

et getuigschriften
n worden aan den
en Secretaris, niet

1899.
nderheden Omtrent
de betrekking ver-
verkregen worden
den Principaal VaD

___.
• .. 111.··.... +<....... )

Jlat.ricnJMie,: i

UDÏTerliteite, Béhdol Hooger,
" ." J ~tair, EBN Zesde Aaaiatente tegen £144-
tt )fn~ 'BU"lJn8; per jaar in bezit van de bij de

• ..... .....,...-f{J ... lo...) wet v6l'eÏ8chte certificaten van he-
.8tudauda Vi IV~UI, n. I .. Inraambeid, goed gedrag en lidmaat-

~ ~hoOl 1'oor klem. IIChap eener Christelijk ProWs-
Kinderea ~ 41811 8 jaar. oud. tantlche Kerk.

8peGiaJe .'JOsinn in de x.u..: OnderrindingvanZondag!;·school
Let.ter-aohrift, ~ en Dree- werk eD kennis van muziek strekken
makerij. , tot; UDbe'Veling.

Kevr. W •.B. JtBBOIV.AL, Applicatie. linllen worden iDge-. . PriDOiPale. wacht tot 1Maart, a.s.
---------+~ .:___Werbaambeden beginnen 3 Apn1.
Z. A. Bij,*~. JOH: NAUDE,

Aardappe

Juist aange' omen eeue lleine
bezending van de volgende Ee1'8te-
klas, met de hand uit.gezocbte ..Aard.
appelen. .

White Hebron, Red Hebroa,
Early Puritan.

Daar de voorraad gering is, be-
hoort spoedige a.pplicatie gemaakt
e worden aan '

• •Combrinck ~ Co.,
Dok,....ltM]"~l



e VeldJtor,.
3D tof; 'ft

rER, cc,

-----lA.
. VII9 het
gelrouden
Coliinia,

Maart e.k.'
applikatiën
forden be.
• ?

en.
Kleinhandel

Kleinhandti,
~.

>~ op Erf

.l8tore op Erf

~r;e op Erf 2

'ot telstore op

>Ottelatore op

k>Uelstore op

tore op Erf

alias.
ndel, Brand-

nstein, KleiIl.

)TT,
R. M.

9.

onen
...LKRY.

igd.

om uit te
agenten en
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iek Inatru.

Is van £8

lie.
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Kaapstad.

c met elke
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geechik\
Ville, dis-
Merlieden,
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,n~den on-
DS. J. H.
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len aange-

ERT,
~uw;Com.

e. Gou
001, Ger-

gen £144-
1 de bij a~
I van be--
nli~
k FroWs-

a.gs-school
estrekken

len inge-

PUBLIEKE
'i- '..

VEBKOOPING tI
t '.' , - - ' ~

I. De Huur der Plaats il Slot van de Paarl," voor 3. 4, of ,) jaren.
0, lt' plaats is gele~en omtrent een i uur van het midden der Paul en is
t ,'Tl Jer beste Plaatsen in den omtrek en geséhikt voor alle doeleinden.
r.:r I~ Braakland voor 42 mudden KOOrD, Stopland 2de dregt voor ISO
llllldde.n Haver, hebbende voloploopend water in het buiten veld en'dam.
men. Beplant met Wijngaard en 1\11esoorten Vruohtboomen. De Ge-
b'l\IWellbestaan uit ~root Welingerichte Woonhuis, Stallen, Wegenhuis,
Bt,dlcnden Vertrekken en '"afhokken. Bij de Huur der Plaats zal
gCl't.'H'nworden Kafhok in zolder met Kaf. De Plaats is te voren ten
f't'~i~en tijd te bezien en de Huur zal niet te voren uit de band worden
verkocht.

1 I. Vee:-4 Span uitgezochte Ezels waaronder een span van over
Ik, 1 ~ handen hoog; 2 Paar goed gedresseerde Kar Paarden, 16 handen
III lOg; .1, Voorpaarden voor Ezels, 1 uitmuntende Rij Paard; 300 .Aan·
t<'l'l <cbapen en Bokken, [> Koeien en Kalvers, t oaea Vet.. .... ---------------.....,..----

Vark~'ftBoerderijQereedschap':-4 Paarden Wagens waarvan 3 PuBLIEKE
hijkans nieuw, 1 Scbotsche Kar, 1 Water Kar, 2 Afslaan Kap Karren,
ol dm' voor Ploegen, Ransoms, 2 Dubbelvoor do., do., -4 Enkelvoor do .•
do, :; l!oward's Eggen, 1 Braaklande Eg~, 2 Zelfbinders, 2 Reapers, 2
Vo,.drr Machines, 2 Land Kribben, 2 Sleepsteenen, 15 Zeizen, I lot voor
en Al'bter Stokken, 1 lot Hout, 1 Blaasbelg.B Aanbeelden, tlot Macbine
GOt.'dl'ft!ll, 1~ tans Koelen, 250 Ibs. Machine Touw, Graven, Pikken,
\' orkens, Bijlen, Zagen, een groot lot mest.

I\'. Vaatwerk: -3 Stuk Vaten, 6 Kuipen, 1 Trap en Onder Bali ..,
Ll'£:~t"·'.'l'rechters, Hogsheads, Balies, Emmers, 1 Brandewijns Ketel
met toeoehooren, 20 Leggers Wijn, 2 do. Brandewijn.

V. Losse Goederen :-4 Span Ploeg Tuigen. 3 do. Pronk Tuigen,
~ do.. \chtcr Tuigen;'? Zet Kettings, 1 Naaibank, 2 Zadels en Toomen,
,:i)11 Zakken, 18 ton Guano, 1 lot Bakstelnen, 2 Wagen Zijlen, 3 Land
.K ribhen, 1 groote Schaal.

Vl. Graan :-50 mudden KOOrD, 200 do. Voeder, Garst, Kaf,
~tIOO. :3l, Vrachten Kaffer Watermeloenen.

\' I I. Het gewone assortiment Huisraad, als Klavier, Harmonium,
Stlnkbollten en andere Stoelen, Mahoniehouten en andere Kasten, Katels,
Ledikanten, Bedden, Spiegels, Aanzet en andere Taf~J.g,Glas, Porcelein,
.\ardewerk, l\eukengereodschap en een menigte andere goederen te veel
om te melden.

n'E OnJergetookende eich voor eeu en tijd van zijne Boerderij wen-
schende te onttrekken; . heeft besloten publiek te doen verkoopen

dezer,Op Dinsdag, den 21sten

~ t',!.!' Il 1l1H:\nde n Krediet en ververschi ugen
zu lleueegcvcn worden.

(lp hovenstaande Vendutie zal' made worden verkocht.
:2.-,I) :'tIlalden Wit Caladons Baard Zaad Koorn, van de beste quali-

lnl voor rekening van A. Z. Grobbelaar.

A. s
JOBS. J. CILLIERS.

Vil/iers &, Do.) Ats/agar!..De
P;wr\, 2 Februari, ] 800.

~lallllc~hl1"y Executeurs Kamer en Voogdij
.-n Brand Assurantie Muntschappij.

---------
BELANGRIJKE VERKOOPING

VAN

LOS EN ·VAST GOED.
D 1<: ondcrgeteckende, als Executeur Testamentair, in den Boedel van

wijlen WtLHr:LlIINAANNA BESTER,geboren Blanckenberg, en nage-
latenen echtgenoot, JAC'OBUS MIJ~J;;RT AYDBIESBESTER,zal publiek doen
verkoepen op

Woensdag, Beten Maart aanst.,
'JE

Springfontein, Saldanaha Baai,
Ma.l:rn.eBbury Afdeelinlt,

.1)0 '.::nnl'nde ten l O ure des voormiddags, het volgende i-«

Va..tatoecl:
I)" Plaats bekend als "Springfontein,'; gelegen te Saldanha Baai

In Mdt'cllng' Malmesbury, bestaande uit deelen van" Springfontein,"
., Kr-rsbosch," "Langverwacht,"" Kleinberg " en " Langeberg"; groot
iIIJ~dll~~,HIH) morgen.

Ile Plaats IS welbekende als et'n uitmunted Vee en ZaaiPlaala; vol·
O\' Y""rzil'n van water, .

Dl' gebouwen bestaande uit Woonhuis, Wagenhuis, en Buitenge-
i"Jli\H'fl zijn allen in een goed~n staat van reparatie.

Levende Have.
II; Bokken en 118 Lammers, in goede conditie, 282 Scbapen,

gr'''t "Il klein, in goede conditie, 13 Ossen allen vet, 12 jonge Ossen,
b ,dl"11 vet, ,; Vaarsen 1 Bul, 6 Koeien met kalvers, 2 Koeien, 5 Merries,
:', Paart\t'n (Ruinen), 1 Ezel, i Varkens.

BoerderiJltereed.ahap.
1 l\'nt Wagen, 1Bokwagen, lOpen Kar, 1 Schots Kar, 1 Áfslaan

Kar, 1 Zadel en Toom, 3 Span Tuigen, 8 Jukken,. 8 Zwingels, 3 Lad
dm, 1 I\miwagen, 1 Waterkrib. 1 Reaper. 2 H_'faums, 2 Ankers,
Vaten, Pikken. Graven, Gaffels, enz., enz_, 1Lot Zensen.

G.ra.ne~•.
~OOMud Koren, 150 Mud Rog, 150 Gars~. 30 Mud Haver.

Hui.raacl. '
Bestaanue uit het gewone assortement, r.ooals Tafels, Stoelen, Bed·

deo, Kleed&rkasten, enz" enz. En wat nog verder zal aangeboden wor.
den. .

RUIM CREDIET~
G. W. KOTZE,

Secretaris.
Executeur TeetameDtair.

J. W. MOORREES, JU!!." & Co" Afslagers,
Malm8l1bw)-,26 .Januari, 1$99.

~
In den In.olveD~D Boedel VaD de J8 Eersteklas '

Geb~era De WE'r.' -t

Vendu.KantOor, Malmesbury,
7 Febr'uari, 1899.

VERKOOPING
VAN

Kostbaar ·Vast Eigendom,
Machinerie, Molenaa.rs- en Wagen-

makersgereedschap, ena,
TI

DE Curatoren in de zen Boedel zullen doen verkoopen per publieke veil.
ing op de plaats, op .

Maandag, 27 Februari, 1899,
De welbekende Stooueel 10181, gelegen in het midden v.n het Dorp

Durbanville, tegen over en front makende naar 'de Publieke Uitspanning.
De Gehouwen bevatten een groote Schuur- en ZoMer, EngiDekamer, en
Woonhws; de uitgebreide Gronden grensen UD den Publieken Weter·
stroom, en zijn zeer gescbikt voor Bouw I'ereeelen. '

De lacldurie is in eerste-klasae werkende orde, en beeJtaat uit een I
PurtoUa~t " Stltlolll'l" E_e met banden' kompleet,. , .... ~ met. DrJa
Zage. en Plou lole. die in staat is 40 zakken Koorn per dag te vermalen,
De En~e drijft beide de Stoom zaag en de FloUr Molen.

BetIua.abn &ene4Klltp a ,..rrUd bestaat uit Blaubalgen, aanbeel·
den, Smeltkroezen en ander Smids en TillUllel'lD&ns Gereedachap, 30
Stinkhout Balken, 140 Geschaafde Vellinp, 200 HickOl'1 Speken, eeue
hoeveelheid Wagenmakerahout, Patente AlS86n,Veeren, Handen, N~}s,
"ettings, Schroeven, Bou~n. Verf, enz.,. een' Afslaan Kap~, bij na
voltooid; Een set WagenwIelen. 2 Karwielen,l lot Galvanisch IJzer,
ook I uitstekende Veerwagen, 3 setten TuigeD, 1 Zadel en Toom" 1.
Waterkar, Schaal en Gewiohten, een Perspomp, Naaimachine, Egge~ '~.

Do St... Plou Iolel waarmede op het oogen~lik bestellingen worde~
uit gevoerd, heeft de Monopolie van den handel in het Distrikt, en de,.,...uen But&hetdwordt goed begunstigd door de Boeren en anderen
in de geheeie Westelijke Provincie en in het" Noorden." .' i

Bezigheids ~nen moeten ~ez.e zeldzame kans, o~ sich een goed~
~,in een. vooruItgaande Localiteit te verzekeren, met laten voorbIJ
gaán. De Plaats wordt met rasse schreden een voorstad van Kaapstad
en men kan aldaar met een klein kapitaal en takt, een fortuin maken.

Verkoopl .. ., .. be.,lnnell1 O:ID10 uur Y.:IDe

J. H. N. ROOS, }Gezamelijke
A. J. CHIAPPINI, Trustees.

J. J. Hofmeyr & Zoon, Afs~agers.
io Feb., 1899.

. IN gemeld getal Vee' in
goede Conditie, ook geschikt
den Slachter en vaa goed ru,

worden verkocht te ]{up.

W EL geen aangebracbte
Vea Paarden of Ezels zal ver-
kocht worden tenzij tevoren
geaa verteerd.

.Ruin Paarden,
OP ,

! Donderdag, 23 Feb., 1899,
ULLEN gemelde gelal Paarden

publiek worden verkocbt te

KLAPMUTS STATIE, <

aaronder DlE'e8t alIen prachtille
ren, groot, 8terk, in mtste'iende.

nditie en geschikt voor dadelijk
brnik; zoo als maar zeldeD in de
t komt. Nu is er taBS om te

It pen.
A. B. BAA.RTMAN.

A. 8. DE VILLIERS" Co., Af./agen.
, 13 Februari, 1899.

r.
VERKOOPING

E Ondergeteekenden lIullen uit de
Kraal van de Wed. VAR .AnDI,

II de Paarl publiek Verkoopen,
!~ rekening van den heer A. J.
lfULLEB, op
Z~TEBDAG, 18 FEBRUARI, e.k,

180 Eersteklas Vette
Varkens.

Fanre, Van Eyk cf' Co., .Jfaln,gerl.

PUBLIEKE VERKOOPllG

BAZAAR I BAZAAR 'I
~ .... ~..A.. "WV:EI~lNI"B, B· IJ p'egenheid van de : JR&I'.

. .•. lijksche Buaal' in verband. K A A PST AD, met de Ned. Geref. Kerk, te

IlEEFT pal het beroemde ltfa1l88r eD 8POrtiDg M'apaiit! Geweor PH/LADE LPH/A (Koebe,"}, '
ontTangen. Het laatste en best.e wapeu voor het aohieten van OP

allerlei IOOrten Bokk~ vooral Springbokken. Prijs R.7 lOa. nett: . M F8BRU1RI aautRnde
ll--l Geweren, Ria... BevoInn, en Patronen "Q~,beste kwaliteit. . P bli-'L.- V !1:_' 1;.. d-,,- , . .. eene u tJJUJ ewug geuou en

Dynamiet., Detonaoors, en Lont. . . o"':n::n,~ ::: 3~

Bicycles, Hicycles, Bicycles I uiterst geschikt voor

8OHB.lJJ' OK P.R.LJ8. LUSTU.

Aan AfgevaardigdenJ naar het
gress te Victoria West.

17ENNIS wordt mits ~dezen ~even dat het Diit. Bes~ur, VictO~
A West, schikkingen gemaakt ~ft om alle AfgevaardiJtden gratia
bij het StatiOD aftehalen; mite de .Afgevaardigden 1O"P.l dat ~ DoD·
derdag morgen deD 9den Maart., met ~ Op OIl' .Af 'freiDe~.hIer aan-
komen •.

Vruchtén

H. J. Ii~\CLAAS8EN" .
. 8ec. Diat. Bestuur,

~ viCtoria W..t.

Huur zal loopen oyer een
H.....n'~.. van vijf jaren, en vangt

op den !sten Aprill900. _
.op last van den Kerkeraad.
der SpIJ,.IuelIiU a Co•• Ifslag.rs.

A.I!IUIUlaliJke .Saksilehe Hof Piano-
forte Fabriek, :
el 8T. PETERSBURG,

Dinsdag, 2t Februari,
goed ge- beginnende ten 10 ure, des

middag&. de volgeude :

Levende Have:
l) Rij en Trek Paarden, 3 tot 6
6 Merries; 2 met 2 fraie .uU.I ....

Veulens
4 JODge Paarden, waaronder

Merrie* van 2 tot 6 jaar .:
1 Hengst (4 jaar oud), Bj.'

Schiet Paard .
16 Ezels, waaronder 8 Jonge J .

van 3 en 4 jaar, alleD
leerd

400 Schapen
100 Varkens van 1 en 2 jaar
14 Beesten, waaronder 2 Kooi.

met Kal vers.

OHDIIIIIZBRES BEROODIGD

APPLIC1 ..TIEN - ~orden ge-
. vraagd. voor eeDé onderwijze-

res in eene private familie nabij PAUL DB VILLIERS, ProcuWu.
Matjesfontein Statie. ; Salaris £40 Voourkn.
per jaar met kost en inwoning. IU .. , BoLei. F. W. UlLIA.

Moet iutaat zijn gondig onder- H. ~: ~~I.&J), u.c.~:~:::.*'"
wijs te gev. in mt1ZÏf'kalsmede in owulbu die b.o weJlflOhen .~t, tAt «el .....
Engelseh en Hollalodscb. Aan· (tIl .•nu beD te llomi_,....o .~ k IJ.
zoekeD ve~ld van : ~etuigsohn.'f. lol~ w... __ ~~ ea TrUL MM&,.
teD sullen door den oildergeteeken. '-ppsj.

Ord' i de pon. lUOI""" Tak lfOI'dl .......de w en ~tvangen tot nlsten. -Juar de. 8eantMi8. _ .iG. d..d.l -.
:Maart. . u.•••......,..]y... t.woonl.hjk alJ• ...a.

"merinos"
(

50 Vette Ooi.
40 Spek ".,tte aanteel Bokken
50 Varkens van 1 Jot 2 jaar
2 ~~!;~~. BuneD, met

·'Peu.igrves" j
B~e~.,e ••• d..

"ba.,:·
. 3 Bo~ ~W",BS. ~van 2 bijkana

meuw: :
1Bak ~r op v~ren
1Open x:.r op v~n
5 Dubbel voor ploegen "Ran.

somes' f

4 Enkel voor d~ "Howards"
2 Span "agen t*igen "bijkans

nieuw" !

4 Span p~g tui~n ']0.
4 Span ,ariogflla sp kettings
2 Self Binder ¥achinas "Mc .

Oormick" van 'r1 voet breedte
2 Braakla.nds Fg~n "Howards"

1000 Graan lakken to goedo orde.
Gravep, pikk~, wijnvaten,
en w~t verder 'tot eene wel

"ingerichte bOerderij be-
boeren, .

SIR LO~RItS' PAS,
STElJ.ENBoScH, .

Publieke Verkooping.
,---I

I)EOndergeteeken4e, begunstigd
r door :instrnkti~n van denr heer F. N. WIllEELIR, die sijn

vau de Hand: beeft ~t, zal Ver·
koepen op 1

IOBRSDAG, il FEBRUARI,' 1899,
TEN to URE, IA.M.,,

te Sir Lowry's ras, BJ r.ijne Kost-
bare roerende Goederen, bestaande
uit:- .

Varkens,P .. rden, ~n,Pluim.
vee, Pauwen; een hoeveelheid hout,
oude ijzeren ipompen;i groote Mar·
qué Tent, Schaal e~ Gewichten.
'!'euis set jcOmplee~ een aantal
leege zakken! (Il00 ~ als nieuw)
en groot aan~ ande~ Artikelen. te
veel om op te Doemen~

J!luisraa4.
j i

Voorkamet Zet, co~leet; Prach,
tig Piano (Allison), '. Overmantel
Bruasels Tapijt, oocasie-tafe18, Gor-
dijnen- en ~len. Ee*amer Tafel,
Buffet (met glazen rug), K08tkas,
hangende en 8t.a&4de lampen,
schuiflade; ~e inhoudj van 7 Slaap-
kamers compleet, Linoleums, m~t-
ten, glu- en] .Aardewerk, Kombu18-
tafeb, Ko~rak, I deksels, en
Keukengereedschap. ~ .

Zie n,ar den datUm,
lOEISDAG,: U FEBlUARI, 1899.

Paul D. Clay.r, Afslager,
8teU8D~h,' ,
11 Fr: 'ls99;

Belangrijke

Egbert's Vle~
J " '.

MALMESBURY
--or--

BoerderijQereedschap :
2 W&gens, zoo goed als nien". .
1Bak Kar, op veeren, in - .......

orde
1Twee-plaats Kar; open
1 Nieuwe Span Tuigen
3 Span Tuigen, zoo goed als ft........ ;

3 " Ploeg Tuigen,
Zwengels. ,.:

8 Zenseo, Graven, Pikken, Gaffels,'
Varken, enz.

2 Howard's Eggen
2 Braakland Eggen
1Lot Fellin~, Speken, Naven.,

Lot Smidsijzer en Wagen •
makers gereedscbap.

Granen:, ,
1000 Mud Zaad Haver, et'rsteklal;

115 lb. per mud .
Monster Kan na 1Februari bij den.:

heer James Kenuedy, Jr., W~.
maker, Malme8bury, gesien ~
den .

200 Mud Getrapte Baard .Koren-·
záa.d-extra .. :

6 . " Vroege Garst - ...a.......'
getrap~

1 " Barley Wheat
50 " Rog
50 " Garat

En wat nog verder zal a&I!.@1tKJd."
worden.

Rul:ID C•• d.iet.;

Kostl en Drank Volop.
G. W. KOTZ!,'

J. W. Moorrees, jr. &

lllalale leabmer
MAATSCHAPPIJ. ' .:~,~ ~~~:.

No. 4, Kerkplein, Kaaps&,.cL,.
~oe%lll17. 1....

!IlIPUt. 1aW·14ra I ..J'IDJLl'l't.
!t1dIII Jo. 18G. ."""-

Opqerloht 31 ~aart, t(48! '.,
Kapltaal ............J'oa4a ...

DmEKT.ÉU R.E!r :



Surplus Voorraad tegen] buitengewone
Lage Prijzen.

BOHBUP OK PBLJDN ... OOI[ 0)( ONZI ALGJUlpN.'CA'l'ALOGU8.

10 percent of 2s. in het £ afslag Eenige Agenten1 WOODHEAD. PLANT &, 00.,
gedurende de ~.=.=~~.=n~4---...~.-&~t~mt~.~.-~~-..t'-·~----...--

Aan Wijn en Koemboeren.

D. JONES, & .CO.
Zomer

I

Verkooping
..op Heden en eIken ,rolllend.n DAtt,"InIOD

4 ., .

,-.--vels en Schoenen, Mans en
"Jongens Pakken Kleederen.

,

op alle Nieuwe Goederen
verkooping.

J. D. JONES&Co.,
~Ie:lI1_1:;:.:_.a,a,~,

en 5 Korte Marktetraat.

JAIIE! WILEY&Co
Hebben thans ontvangen hun seizoens

voorraad van

." ,

Druiven Molens, in twee grootten, Oven
Deuren en Fornuis Haarden, Omheinipg
Staanders (" rail" patroon), Steakdraad.
Gladde Galvanischo eli Zwart Draad, Hoek-
polen, Opwind Boute u, Net Draad, 2 voet
tot 7 voet, Kemphekken.

OOE.:

Bijzonder Sterke Netdraad voor Varkens-
Hokken.

__ Schrijf om onze Prijslijsten.

10 en 12 Darlingstraat,
KAAPSTAD.

DBOC. • ••,

KAAPSTAD,
'Voor

Sproeipompen KARNS,

KaCsnJjders,

NetDraad

VOOR

TUINEN.
Keuken Stoves, Keukengereedschap.

Ledikanten, Matrassen, Trommels, Reiazakken

volle bijzonderheden op Aoplicatie.
KLEEDEREN I !KLEEDEREN!

GJlMAAKT VOLGENS :a4.A..A.TNJI .. :rXG

PRUm LAAG I PASSEN GEWAARBORGD I I
J. DE VILLIERSJ.

KLEEDERMAKER, WORCESTER.
Zendt replr voor selfmaatneming en monsters, op aan~. per poet

lIIl ..qachw iD Zuicl Afrig.

/

I i
I .'

Afdeelinsraad Calvinia,
V.erlegging, van Weg.

KOOP,
'TI::a
>-zo
o.

VUUR-

ZAUI.

White;,Ryan & CO.,
16 EN 18 BURGSTRAAT, KAAPSTAn.

•Nederlandsehe Zuid-Afrjk83Dsche
SPOORWEGMAA TScH.\PPIJ':

Romte en Coedkoopste Route voor R.lzl ..... en
:JOederen van de Zee naar Johanneaburv, Pretorlá
en andere pl,aatsel"In de Transvaal.

Daselljksche per80nendlenst van LoU'renco
Marque\ (Delqobaai) In 24 uren naar Johan",.bur.
en 21uur naar pretori... '.' ~i' i •

Tarief 'OIr R_ -1tIIIuIMr& Jl t"-tI t71
~ ~ ft "Pntorla' J4 ILli dl.

r •

Daaelljksche personendienat van Duiiian (Natal)
naar Johanne.burs. Pretoria en anden " ..... ", 1ft
dl TranavaaI.n OranJevrU..... ~ .5 _ .



tRD,

JZEB.
,ofdonder.
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k, No. 1

Graszaad,
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19.

;HI

DIIlfWl'
ta~11

tin nrt;rek·
~ndeD OlD
~ n.JD", DUI'
, Helena eJl

&pulde"

,-
l>IU8T,
~l

\
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~..........
••ti
LAlfD.:IO.~
ria.... WIll'
~0IDd ftII

rolLdD
-da.1Iiir.
10"""

linlS
Iti t'OCII' ..

oruU"
II~
111 ....... •

~ ....
:-;~•• .'

.....

, IOPSDIC, ;JI.IWti·J•.
'D- Oad~kendén behoorlijk, ~

., .. , d09~ ,~~y.r. ".VL.,; '>.".~~~=~~~~>

t." ......".,..., z~n, f~Jjek, yer~OBpen!" ,
.Tolgf: . . . '. ' !._ .,--........"..;.+- _ __,....,.;----:-- --'- _

, 'I.~md& lIaVu': '
4 EersteklasblauwfOhirmnelBzels I
6. .do, Bij en Trekpaarden." ! i .
2 'paarao., Kar ~aardén. "A L de JJOIUls14M1en ~ Welling~, :worden driDgend u~jgd tef,
4/ . do. :Memes. ,hij ef!n~r Ver~rmg. te word-ell ~houden op Zaterdag'

2S~. do, ~mers. ! den 25sten 4es Damiddags. om 4 uur.,ten ein4e:- " .
.SO do. Bokken. I 1 Verslag hooren . van bet. Comite .aaogesteld op de laatste·
60 do. Varkens.. •

ll.-Beerderijgareedachap:
1Eersteklas Transport wltgen

(bijkans nieuw).
do .• lichter do. op Veeren.
do. open Karren.
do. klein :Mol en Water

.Wagen.
2 00. dubbel-voor Ploegen.'AAN bloedyerwanten en vrienderi 2 do. liohte do.

De droogte il al, _r -iiir betloDllen te wordt hiermede bekend gemaakt da 1 do.e k 1 (Dri 1 d) i
..ordea i ill bet dorp ea naar aea \aut nu onse teederbemlnde moeder, HZLD.A o. en e e voor es an L' EDEN k.m het P~fsclt8 Dil$trikta-Bestuur, worde~
!ib=ielenda~~:i:,o~~ii :=t~deC; ~!t~~~B:!A:U~~U:',1.~~: 2 :~: ~i~:~ ~~r ~es~a bjjw~ning e8net, speciale' vergadering, op W08IUCIa£!

POSTWEZEN. mielie oo,-t, docb al Iapp de Zwarte Kei .... ed 1 de 26 J . I_"'_ ,~ F br . 22 ten Haff Tieri Ure 19 30 v to) in de A. B JOl''nOlratiOft
__ bet IlOO dat de '-reo al bégoDJieD~iDg voor en I. op n .~ anaan, UI - ~ do. spannen tuigen met e uarl !' ."9 iT: , " l.' " " . .'

DUlBAS', 16 Pua.-(Revtu.) - Rea petitie hou .. k soeken ; maar '1'&11 due hebbéD wij ouderdom ftIl 88 jaren 8 ~den en lt Zwingels. compleet. gebouwen. '~i 'd b#angri "k
• _A __ t. d ..1._- I d bt L_J.. .__. b"'.-1...I De .t"'-o. Haar leven WBB om wel te doen B

""_- aa ,_1In UUUI' a e - eaareu ..aa..- .. u ........ eli aeer pnc ..,. regeD .....-. ' .... " 3 do. naR.'" ac"hter tnige' n.· eZlg el , reer'
l

, IJ '0(iKAH.HI~AD, 16 FI':BR.- (&uter). -._.. Ourbu poe'-.o kl .... f-deplrtemeui, v_ boi daurde omtnllï eea half nr,.o l. Itntea "D haar heeugaan wal vrede. ,--. - 'las
'I'&lI de .arm.t., '-~Td~n.!~~_~t hieplaarbe~b'! kaadl dat ._ aaDftenea ".lUeu poe*-_- wveu bedekt mei _ter,dool! d."'Ien Irnm Uit naam der geam.~ ldnderen, ~~U krjbben...Bok ....zei1en.. Dam' p t,
,oDd glsU-ren... oDU IU"" ._.... •• mer ..., U geueraal ai~ EllIeland opDieo.. in Oftl'wetriDc ... 11dID kan~ al ...... h.$_ ~jjk droog Bch 81" 84-~ V S DB VI 'nc..
g<>legeDheld'an de jaarlljbcbe bjjnokomilt nn za) .. ordeu geDomen. ..u ge..eut! eu wij hopeu da~ ook salke deeleu J. P. ROSSOUW. rapers, lJPsteen, -~., orD;l8" : : D..' LL:rE.a.d, '.
IDteelcenarenvoor het Albeny algemeeue hoapi. puoteu hebbeU VaD dieu laHrIU\en repD. Lot Rekken, 2 eersï~. '''oom I ,I Sec.) r.l DiBtrikts Best.Qur•..
lUL!)., beer John E. Wood, L.W.V., bekJwlde KINIST'I:n>I BEDANKT. De oo....luklti .... DIOed ... ier IUndJ'1".Ionu i. ,. Bch le 1 t T'" I

I N d .._- d L_·. .DA 1"- .. - A'~,""w. «0..." ...' .•n'.'·e.~~."_,.rienden-ordtbe"'end a n, ze, lIBmll .~ --_,;..--!---__.+----.---;-------~--__.--__!'d.n .oorllttdrl't.oe . a e .00ra'lI_n e ....Sl,,' ja ge ..wat, .... klct. 800 ~Jakkia' h.' arme _ •., ~ .,£,... "T .. .. • '., I
bedeo, trok ad'olnat T.mplin, L. \V.V., in 'IOID Pn;TEUAIlITZBURO, lG FI!BIL.- (&UUr)- k.iD.djekrill ~ "indeD, Zij. ~P de Jto_ui ~ gelDaU:&·,.·d!lt' het den Heer VaD schap compleet, 2 Z~t1*.eIb óo.~·ROlddliDdai OoderllJ".r BenoodiddI BELANGRIJKS
Ic:rachuge&an'l)raalc de aaDdacht tot eeu brief De heer Johnstone, miDi.ter TaUlandbou .. , "."ler, d ... leude, door eeD .kleDrJI11I,e'l'Ond.u, leftá ;eai.<4004 ',WBIB_l heeft vau mil'De 1 groote Schroef. Z~,.·ND~.J "& lij Mil '6p' bl· kV'
dJe dien dag ..~rtlCheDen.... in de ui~_1 ~l d haa het te h b ft. "'6>4 , ...... "._..,.,., Atoht' ti le e er I,
G,·~·"It, D"'/'I JIll. I, geleekend door dra. Bays, ~~~tt~~~~r:;;~:~i!:;:b:'d~~aa~~m~~:: l~oorr :rent u::-da,;.aa ~~ me:. of j38~~ nemen mijaen ·,~nrknen.SeCnhQllPl..fen.p,~,~~~,o"~.·l~~~.~;.u.u, ~lf:. • II t.e hib. ~rlasl! onteiD, ' Ilr,.Z.Uumlef. . v ..v..l\.
&ande.. , F'L'ICerald8ll Lewin, .. aariDge.ra.aJ(d lid nn het minis erie. De heer H. D. Wiukr minder, .. e.rdeo twee kwuddoen~ genugeu ...... ... G. v~~ vv ;qp ......, .....,
....rd of het recbt en rc'cbhurdi" wae, DIet U in z!J"nepl.. t.:. IIlupeatelJ. pno,ut'u die .teeueu ~p het; trei';JBpoor ge- rt lf . ij, . ,,U.,t;. , r·· .~ . nl. '. , ..
llle.!a voor de geneesKundigen, maar ook voor lO plaaut h.dden. GelDlWg .. "rdeu di. door deu ~a aU~"i'n/.ep A~,.e";,,,~ i i. ;. ~ . A 'PPLlua TIES voor boven.gu-. Zeer v-'bare Vaste
bel liroote dPudbhek, ~~t het .\dlblny hOl!lpiUAél Dood van een ouden koloni8t. beer Fiucbam oatdeld. ea nD hei -poor geuo- is . . .m.~ffti&ll·:, ..."\., noel'{de .• betreltking v.erge-:., . 1\.VX

1
.... DE AFDEELI~...iC,•. G)8Itlenlll.

...erd <eraD ,'r en g""re ..en oor een comll meu juil~ toeD eeu trem leer aDel ... k..am ea koon ..' ;r: d l isab.t a ..,
w ...n privaa.t hOllpltaalu-n voordeeie uu dr. PlI'lTt:RMARI1'1.'HJK-G,-l&-FEBR'-iReutel'.)-reedlJdalicbD&~bij tWd.' Toeubebjjd~.iboo.dplu08Dt.knetrer. iD mtar"nlet .I;lltaande moeite "a 1 lot Haver, Koorn and Garst. zeld van ~blJ e '!)6t vere . "e ".'
'·re.the.d. Ile "oo"ltter onlk"nde dezen aaD· . . kl" eeu me oorn·u ~l - , r 'ill h 1--" ! getUtg8C' hr' n van \.l~k .. ,,,,ambel·d CAL ED 0 N
u 0 h D ..be (; • v v IOra nIl am II en -eee eeroll over _. 111.-RU18·~.ftA . ,'. '.....,..•.~ I "fC, n ..... , '. ' .'. . ..1ti1~tng.,uarop andere voorname maDneD,wau' . e eer.DU rt umln~! e!,llzee! on. e. oonl8, bij den eon _ I~ nib ~ .. ..-- , 1~· li...~.ft '-l_l.' 1
ooder .d'·uko..t MaMdorp (eI IIOliciteur'lfeDe' ."erd g~atereD doi>d Ir zo~ubOIB ~J!udC:~.Ie.Dl· ;:;le", of • daD .ea ireiD DlO~..,.,U....,.. '9p3\) Jaá'lW'l, 1899. DeH~r 8Che~lrll . '. ". '.. . . n ' goed gedrag, van de ~iK' ouuOO
rul,. Je be" Arthur UGlI!!• ., L.W,V''r~ gMolge, .... ,c)eD 1IB.ove.", . ~ ,1':.: Diéf. >..U.u·~t'fOOrd "III: "Wy ..... den ~.ll'~"J;.t{el't6dáC1k8D.·,· 1" Be~ ,v~Uedig ~~rlfi#nt~.~~":~commissie ien Predi~Dt der ge- D'E onderge.~kende .. zal pnblie'-
ad.okaaISamp&On,LWV,huflneimicfRenteft : ...~!CIitId dal _.uon!; u treloeu wareu ui(.u.... ierig dieu te si_om- .. 'né ~Wed'a.",e-, L' raad, béiJtAlande-',r1UIi:--Mahome-.::Jmeente, w.r ApplioantwerkY.aam ..1__ _T :..
alerlme ulupraken Jn o..ereenstemming met de ce. 'falIep." Beideo .. erden ter rerecbt.ltellilll Ter- houten ro.nde Tafels., Stoe..leo, Sofa's, Iwas. en. vkI u )idmaa~, cháp eeoer \WI:Jn :V~OOp8D . aan lijne ba·'
bewenn; In den bn6f .er ..at, dat l'en derde --ENAAR. wezeu. " H.~. VISAGIE, S h l~ I' toren ten dor pe .CaledoD".op, .
o!\icler behoorde aangeatulfi k "ordeu o~ der;. ZELFMOORD T---- Maandag, de, &bIu Febrofi".pbearde er l' geboren Louw, set C 1 Uer1]en, aanzet I Protestantsphe Kerk, j ~lilleD door.
geo,,,,,,kuodl;en stat II plu.ls 'faU dr. vbeWj , . . --- t' E\' eeu tr~rillo $ëi De tIC~' , ~ deu DI I Cal . . . • en d 0 dA.. te ken~"'" m' gewae'bt Z•• !DD1G 81 "F1fHDI1)f" .IMd,e bedankI heeft. 0. ~trut ..8I1l...,.. ..., 'lEl t.Rll!-~J1qR6,/16 FEU ï ( '<lT .T .• .a.;:. ,iD 'e, utbij . ta~ WJ"t-. s. VIQla.,r=-- .•! , '\.,.~' ,.' , . . . 1 en D ~lcge .e u,v Ill, D ,liU aua aau,' ""
h.p hoog, MI penonaliWitea ,er&n( ..rt ~i ~ heer L+htlg~hpaD, eeu ,0;. ", lo'" W~ li b f. i~n, ~iJl' •ecll\lreDoot _ rt ~~,£.~~;' . worden tot lop den ~1l4én Maart e.k.
bruJll1,Io~omtrent Il are, toen op .... dtW 1'kJ1". ~. gd-oiden, ts~getolge ..~ "".. . b'! 'Toor"'''t1' l!e r "U'I mei eeD kodoaimer iu ~pl~e.~ en een groote eo EerstekJ88 Werkzaatl heden te ,:beginne:n JY1 ten 11 ure precies..
d.n beer DoaglUII, het be.loten werd ~t er .r';'llDwum. HU he~. eeo bnef n:l, .. aanu U baar band waU'Vlll sjj reedII geseteu bed, eo BLOEDVERWANTEN, vrienden áS80rhment Glas en Aarde Werk. d A'I ..Dti'e" i '. . De volgende Kostbare Vaate Er;
roortaAn ni"t minder J.~ dne geu_kuudlgeD Mide ~eyen.!D08tc! .00• ',: " r i :piq~ h.* 19CI:.bitkr WIl. 2;ij 'ÏDI iDbe, belangstellenden worden L_.~ e APrl. V.. , !. del' ~_ ..LI_' .
,Judeo 'Uo bebu'e de hniadokter.' ,; flaill 'ltiarhetn IiU baar~ III! YJ'OOf d~.btkeilemaakt dat het ~)'~d 8alar~ ~120· pel' i Jaar .'en de o~en, g ~ lil uu. _,_ rag

Belangrijke pas wet zaak. ORANJE VRIJSTAAT. ~~e:- ~u,:,ooHjj tenk .::..~~ Gbc!.~ '~De ~jde te de'\Ji a 8choo~ld~n. f ~~ed~ Ve dkometBeh.ap ,..

O td kk.1 P tteb&kke- d.t aij pt l[eDOIIteD bed ol ,ekrelren lad. ten' IIChl. 811 en OD D. -IBL . . .••. en , heeft de BilliJke ~kosten, ptAWd door 1 en . • .'
D e ng van 0 .... DI mau woo baar ieb ÏDfenn, iloch .u mO.t,lnteedergel~~f~!D Bchtg"_oo$ - ...... BOerden) op te geven en dus ~lles kwitanties izullen ve...nn..tf worden. I. D 9 fraaie K.1aat •. "P~ieaylei,'"aarde. ..... de eeoir' teieumiddel in te De~eu en HBARDUS .JII...:u.AlJ, P. ZOOD, iD Q- 1 k . D d l.~ P ,J;;,- • ~:-~- ... -or .

.tierf oogeublikbljjk, DIClat aU eeu YNMditkeu OQcler4o.m .... 048 ~en.16 dllflDl' za v,ef ?O~./! '!lV.,., le ~r, , ~. N.B..- pe ~e applicant.. ,groot J;7. 5 mo... 'lij
BLQKJlYOlnI:I!{,tG FEBR.- (Reuler.)-MeD •• 1_\ ouderlllD, WIIl'IIoor hur hoofd,.. ~; flleile'. en; f."iH'" ~iD8" .:VIL,4~~., zet, ,.r 4p,~. ntle B"" moet Zloh TOOl'Zlen ,va,n een Onder- roeden. .'. "

HIt dat eeu kostbare l.&agterra·cotta (fijne molld .. ercJ,Yoorda~Ijj hur Idl~ aiibli-. De wd bedailk h:r ~laogatelli t .st Iitëri \1 .V cl cl t ,r "_.......:. II Z kpoU.... lrk.n aarde) geyood"n il in .. u ,~te dok\er opeade hur ea beYond ~r pt daD 'W liD t 'Vc1or llDtlIl D 18 géwee , w e heil en a WijZerS 2de, kJa8' spoPrweg ~ClJUI- '. e er fraaie 8tu~ tn»nd ~ ........"..,
PIlI MUuoordi!u ... u Kroona&ad. D~~~II uoodtg .. u om baar te doodeu in d':ï:!t i~urende aija aiekte bewezen. a~~ne Goederen aUen. Eerstekla8 caat om te8'en halfprijs te reizen. " Papiesvlei " l&ot 1
- da& he. nu ui'muutende kwallkl~ lBO On'--... k-- ~ft. jo""eJ'-'" oi- ft.fto. De b d fd W'-'" - ZlJn ' , .
--...-- 'ttElD land ':':-lIijuwbroed"; DO'ee;:.~ JÏju'do:ct e roe e ""U·..8.. . t { Ds. J. J. T. M4RQUAJl,.Q;, ", ~~n.
POKK.EN EN MELAA.TSOH.Q. • kOUtmoeteD. Hti bralt Ijja reit en weu hij D. G. MALAN, KOllDê du •• n Koop~"'" - . roOrz. Sch. Com. Deze twee 8tukk~n

tte~=ru=d::.;nr.= ~~!::: gebor8ll Ret(ef. PAUL D CLUVER, Winb~, e.v.l:). ~ls gezegd aan'
eu .oor allea ... , DU bnI~ betroo te clriDkeu .u Wtllliogton Station, .' ZlJD, hebben eeQe
op luik eeue wjjM, dat hij ,e~pen moa' .. or- Di8trikt P&lIrl, .' ¥!ocureur voor Verkooper. B~NOO'D':lGD grootte. van 2,994' b.U"..,.,
deu n.... het Qoeellllbokl, 'fill...... hij deu 16 Februari, 1899. De K #aJ ~ kw roeden Het urtlM*,aiI
yolgeodeD dag genomen .. ent !JIll rekeDaebap te mpers, )[8Ol'8 en rige,.AlO &gel'8'j E I de •. i b" deI\' • 18 ft. .'

ge..en ... 0 Wathij io aHD~keuaebap deed eu 14 Fe'br ..........' '1"899.' ' EEN i on rW1J,¥,res IJ " " Papies vlei " eene ~ .
de .. jjl hii geeu relteDaehap kon p-, .. erd hij ~.' ond~rg~ken~, Qm Op liJn plaats iS voor eenig sOOnw, ..
geyouuitd,tot_e'-kdiehij'ule~betaleu BENOODIGD ~laa. tB on. der, wiis,. te.,iORt6Jl aan 6 kleillvee,Eiind;"he~bl" ":",L..~~kon. Toou .. erd hij ..gj iDp~u iD bet 'I e- ~-'" . 'a_
Qnee1lllhntelUD di! Oftl'Jijde 't'&Il de Ko_uie· F" EN gecertHiceerdé gouvernante GeusI,.eerde. Boedel YU t T. lebber. mderen l~;bet Hnge)~h, Hollandsoh ~~tB TOOr den P .• ti. Er
l:e=ir S!:r j~~~~D~t Ijja broeder DO ,eeu ".J om zeven kinderen Engel80h . . 1en .MUZl,~: . Ap~~te moet ZIJD ook: f~e IAD~jen_;.&aaie

De Gleu' Grey boereu zijn door delaatate te leeren, en vier van hen :Mttiiek, 'YIRfMPIRG tU' MID''''T''''LDB bekwal:'~ ~lln. onde~Wlls. te geve.n ~. V1e1eU: eD TU1neDt., poote
elektie Wakker gl!llChildeu je"iil er ,- Donda- .zoowel als band werken. Salaris.I.... VV VD DD tot bl] ~e~ Sc~opl E~~entair Populier ,Bosschen, ens., eM.~:.;:u:d~bbb:ersijJ,~D~l=.!i: ..::r!ï~~;£42 per jaar. lOKIBI. Examen, ~ moet bd:wezen ~n ~e De pJ.r:oate heeft een oTel'Tloe4
gekozeu il. Ouge~wijfe14 hebbeu .ii eeu zeer Doe aanzot'lk bij ;'" Ned. Gel18f. ~erkt .,Applicaties van mu,t sterk Joopend wat.er W .
~oedeu keD8relllD, ..... t,di' il de 1IWl, die UOI ....."....- met getufql'SCbnfte't zutIen ont.. geheele J$U' door.. ...
Q'..!:!f:;~eW~w::*be~"= ;~a~ =~ P. A. JORDAAN, DE; heeren J. J. HOF.M&YB & vangen ~orden tot d~ 15den :M~~: Het ~~~ha.is en andere ..,
huu tak en bopeu dat aij ala UD maD uaut Klipplaat Drift, ZOON zullen op de Pardd,e. op Salans 1£40 per t l&ar met vnj bonwen .AJn ln goede orde. .
elkander solleu .&aaD. . P.K. Grootvlakte, heden , lnai-- t' • . }. . . Z..,iJ· dus ,die ........ eeue e-4-- pl__......, .
Vrijdag eu Zaterdag, den t1deu eu 18deu Somerset Oost. -eW-- k mh 1 lbe d ~ ,_ - ....- _..

duer, za) er eeu ... pellllGbouwiugpllat. dDdeu ZAT E".RDAG , er zat .el( te j gInnen na e met VOlOp loopend ~er ~
klmnni eDdeu s.~n ea Nen Haan alhier L :Maart Vaqan, tie. .' komen en ~oopen "PapltlIJTlél." .
in QaeeDBio.. u door de Bndford tak. Di. Tan . . < ' , VEBKOOPEN,
Im ni ÏII de Mapauu iak; jammer ~t de Tld'en BalfpPiis t 1•••.0 B',lhPiit "1 D. :F. V,, lJ. ~ERWE., . Wed C H. GD£\KNEW'Z.-.& REPUBLIEK,' t iakkeu Diet Yer&euigd kaODeu .. ordn; dl 'fJ ... "bV OIl""'" 15 Vaarzen van goed ras, meest p.K. ~~b SIding, . uwe. av •
een .. il en de andere .. ilDiet, la du _ïater . _'____ Friesland, van af 21 i_r.oud. • H

Nieuws-uit Pretoria. tweedracbt kwezeu. D~trict anover. W. H. F. IClEYN. Aft/f)ÏT8T.·
Wjj hopeu dai H oua Diet ach~k CluBeD .... - Partret Vcrgroo~ipgen,ultge'oerd op de heMe

'u -rt jaaeQ iu de .&ad dewijl ik Die~iD.teat aal .. e&OD'IIlI'r., eD in Rameu .au ;j, duim Vergulde Lijatea A.R L -------4 I

PaEToau" 16 FEBK.-( Reuhr).-.llLeu I.... om in eeu t~ k ~ipeD; ik aal er miuchieD geset, I]eah),s 161-, WUIde dabbtlzoo ..eel. P .A. .. Ds.' W Ho fIQnberg
dat de beereu BMrveldt IU Heyblom •.ku be· iu kome'il ma" er uooit .. eer uitkom,,!. ID Beu ,groote _ttimimt OlirerfeD Watenerf , i • U.,.N ,
boe" ..aD Hope & Co, .. eder d~ regeerl2~ eeilo alle genl hoop ik dat wij Diet aoo elj IIIlbri.klwl Schilderijen, KlUISt Pbologriphieo co Photo- ~ ! .
aaDbod .,dleu doeu om eeu leeullII VlD • m . sullen ala de in .. ollOrl.,.za .8terqUvoal eu pvarea. TB HUUR.-Twee ruime ver· .V OOR ~~. tij~ met ~u~ en
liOeDaau k paD. d MolteDo. Speciale '.aadrachL wordt~ijd IIID 8t::'j . kk d' ht b" d Z 'd dool ter m Ztild Afrika 18 be-
Op eeue T~AriDl ....... dlretneureu er Verder Dl'e'- m-r m-le ."_ d-'--. Geld Gravures, teRen f/S in '"' ~ S duim, ~raeu.iD , • t:re ., IC lJ e ru er • ".. • ' ; .' .. '

"'11- L-I_ ...I... de .. - ....... _..... duim IIOUedeKikeuhou" CD'orgulde LIJsten," ft ' I "', k' V bO> de h-.1- d·.ii.i.J.. alhier 'fdorheen krankenErmelo· Machadodorp IUn• """"""" ~.:uD, blijft ICIblWllCb,dOl moeten"ii maar dl oade rleet, lIlecili.15/-. raar A.er. oor IJzon. r _n rel , ISvUj . .. i . •
.. erd bealot4lu dadel!ik eeu·.l&QflDl ea .nNIukgebroikea:·"geaóndmárU'ID." aoe. "aa.,.n.. soe..k bn H O. VAN NlEKEBK, behulpzaa~ te ZIJn lOP gebed doorme~ het .. erk. r-- LUT 'UwpoaTU'r UI"P. LInT ZKTT.l1f~l" ."'iI bee +.... rd

Q BUDRIOKS ~~ den r ,enezen ..,. wo en.
FINANCIEEL. ., iA.l- '. I !

pUTURa 17 FJ:8R.-(Rmer.)-DelloO&n. .JOIWtDIJQBG. Groot en XleiDv;':=t verwr:iinBB 81) lole. lolo. Kole. . 'Ds: W~ HAZB~BRG~
oCIt~:'PieD ~:£s:~;;:r:lrtt.:.:'ritst~lW, \ ..~!~IwA:!:::8tel~>;!f~' ~.u::s: Q~ ~~~7~~TI'a!~.~IH n . i J neeburg,
Yif.el!e:msku ... ~ deu Ned.IaDdac:be ipOOr ~ ~Baatjea couolá ab Id, Boa.ul.- tOrt, ..., en _" , ,D.A41.'O.J,.~: Box ót;4ki . I . Transvaal.

J . £225 812 qrpJekeD Beuonlll1a, )(ain Beeft 61. td, Drlekopjs III &I, Doo a.. Portft!tteu 'fOOI' VeqrootilllJell,met w....... eBLD' ,_.._..--i---.----~~~ "mr8U·t:llo:.,~r eD.£228 saTin No Ix.at Banda t7 I"." ... ._.,tt CoUltirlea7. Id, 8Ild.- op dé P06l, eD alle Uud&4lbt sal er MD '. .

~mber. ' ' , h' ::"!.~'i.~..!!-o~=::-::..w~·lr.r__piCb_01l_lrIm;...• .;.... _Ol'_deo_. ...... __ BISPA..UD ...DOOR nr XOOPD WA&l'SChu.W1. -tig."
De dlt ..oerende raad ~t beBl~u ~enc et- J~ïe UDiied& ""~,,rr-.~. VAN '. 'T

deae plulcl~n iu het n.idelberg d.~t tilleD ~ DtamQDI)a ~ J&ud Col~~ ...abt· ;' .";ttIlJP.~IIIl_IltII. 1 • h'
lIeD noel"u datom te proc:laouImIu. teina 11a,H.... \ BMU ...... ~ .... , "•..••. , Gebrande Boonen. 'DE a,dergeteE:~ende ~~ lel'd-

--- , til, lIIliIIbu"_ "",~"'8IIIÏiIIi''''''IIJ; a __ melde keQtDl$ dat bIJ nletoaD
Dr. Hertz over ],ap Jell.eu. ,SI... w... sa.. 8trIDdIIrd .... ~... B,p"8/1 IC' 1/li.hd,' zal toelat4m. op m~r)aatM met, .' bon-

-- \ 81111-' 1Ia,~. r..... ~ 1\ fit, de -.Jo IIA:!Il(ElIlt!RG, 17 F..uR. - (ReUrJ-::De Witl .. !'le .\ ,.eiI& ~1~Dli\. ~ Id, • . ., Il l,.ma I "'.;'"a1. ..... lolie Boo... . n of geweren jo anderz.ins te~~Eer:=;=~~~~r.=\":=.._.~~ ...A. SPOLANDEl &CO:, --:. =..BU . ='':g.t.r=:fa. ,,:":.~~ H.··J..nYKM'Nj:
door JodeD oPiebracbt iuNe .. -Yerk,~e-:800Potem~~te~~&~· (JIl,VIIl'n(JDII.IAUN worden I I lW' Il'IIft........ til,
:!..!Qb:ijo:t:ry:beJc!d:"::' =::I~~m:!i;1:, raJ:bet~) ~:", ~~.Ilth!atm jlll~]Irl"alers ... ~~1'... ;HlI4~ ;OHANNItS L(~ ROUX, :11 ; ~.!..II,.PIut.~V;=.
door deu lDOd....rw •• gecdeep'ala.d~rdeze, .. l!a VlD ~e"rtraaD~. mfl ij.., i" ·.r~iAoc:.i,;.?,+;! : ;. '111... DI&.1UlO'l'ItiJ.T.SLlCm~<,<, ' IDners' Vl-J', "'''_' .,.._
.ieleurooyera. De JOocbche 'f8l'IMI~lD, had: geueeakuadip· . VlD . ,Yi.oholie j" ~ ..... _lJ II af,.".... ;.. " RI '7 H .........
bealoten om 1'&D dne penoaea, m JEnl I\Jehal.,. de ye iel. ,,~, ....... ZiJ H"-'t...- . BIJ . 1 Welli~ , ~ano..... '-'
nD huu dood de J.. tat. WieDiDpIl lIoch ..erbemeJte, III dOlI' OIDdie.redea ..u.. 'QOUduD B, nreD. --,,_ .. W R N·tt. C· KAAPSTAD
der kerk t. ClLtboadeD. BtI WDp,D.te meer cIadeljjk fC*I werk ua ... 1DIht "'. Vaotrud .... ,. , HITE, YA ., O. 17 Febr'¥ri, •
w aUII no eg ,~tw..,®or d 'f&lll,lIRII pv:ta'---'»V. ,

De transcontineDtale telegraall1jn.

J""nrx. I'; ~·t~llIl.- (Reuhr) - De heer
Rtk,J.,. LI iJ8Z1l1lJChlkk.iD,eDte makeu "oor bet
.er.""r van ....lellraaf m~terÏllal DalI' Mid':eo·
.H!1i< •.

EEN ULTIJ(ATU.I(.

I., ,,,'0 11;FIiIlK. - (Reuter) -Ui' Bombu!
.. ordt he'lchl ,1at een ullimalDm deu 10U.O VlD
~I".I<.t "I' Zat.",]ag werd .. ugebodeu, maar de
c l h".,r :-;l. J »hn Brodriek, ove- de D.k ~~r-
Ha'~ 1 in het lagerhul~, "orklurde, .at hUIwll
D,et I,,·.. ust WIWO ..an ...et afstaao YlO "U ateoo-
k," ,I ;,.l'OD aan Frankriilr.

\ an "~ge de parlemontaire iogenieure i. b~t
:""aragua kanaal .. otsonlwerp voor dele_e
",t'r~.:h,)ven.

SAMOA.

1.,,'I'r'. 17 F~UR.-(R",uu). - De hoofd
r,..:h!.erv .. 11 :'amoa hurt ten st.,rlulte de bande·
I,n~ell d.-r L)ul~he .. af, en spoort aan tot
llf!I",·tuanneutl·_e_............. """'"

KAAPKOLONIE.
Spoorwegen en besproel1ngs-

werken.

\', '["(\1;1:, lo; F .... 1L -(ReuUr.)-O, jsar-
oerl;lldcring VaDde Gitenhage boert-u..ereeni-
g1D~ werd gisteren gehoudeu. F..r .. as eelt
gr"*' np.nm,t. ..aaronder ,ier parl_euw·
1od<n.nawelJlk de heeren Wilmot, Dolley.
r.nc' til Lee. Resolunes .erden gepuaeerC
'il La ke Ju Tu rksche vijg en 'prinkhaan en ..eien,
eo bil Je regearIng aandr ingende besproeiiaae-
..erk~D un te leggen op de Gamtoos- en Zon·
dag_nneren, eerstllenoemde in vcrband met
den Langkloof,spoorweg.
De .ereenl6ing besloot ook met ,Itchl. eeu

,tem er tegen, het met de centrale Yeretlulging
le br. ken, omd.I op bet jong.ote oong..... part jj
poltllek fen deel ..ormde nn het pJ'Oll'lllDm•.

De afJeehng~raad heeft een reaolutie gepas·
~eerd <le "'II_ing .~ 0lIl - taJrtjja
Dur luenbsge in yerband me' "en LaaakJoot.
.poor.eg.

HOSPITAAL-ZAKEN.

EE~ WARME VERGADERIS'G.

KIIIBtRLtV. 16 FEBR. - (Reuter.) - Een
lulr .an !;rvol beIani "OO~ de kleorling.n
....rd heden .oor bet -boogcer{ohtehof behan
deld EeD fIngo appelleerde tegen de •• n de
band..".. og door d..n rnident·m.giatraat, .au
eene a'Ir'ledoor hem mgehrncbt tegeu een kon·
!tabe I. voor val""h arre~t eDg19aDpnMttÏDI
onder de pao.regulatin. De a(hokaat nil
IPT"'lIantbeuerde, dat het er niet op aan k".m
of ,1., Irnn.t;>helttin plicht deed of niet, "'DDeer.
li• ..,n f",t. h'l ~een recht bad om d"n kleurb",
te .rr""teeren In het geven ... n oiwpraak
ftiJ. Je l'1"<:hterpre.ident, dat toon de appel·
lant ge.ree.teert! werd hij geen pu h.d, en leeD
,,,ldoe01 ,"NI.';l ~an .ichtd.en kon ge~eu.
Derbalve wa.. hli onderworpen om door ~e
polit'e ge'·.ngen genomen te wordeu. De alt·
'P'UI .an <ko llllgi.traat werd bekrachtigd eD
bet appd vaDde hand ~e.e.en.

Na.a.ld werk tentoonstellln~.

PoRT ELll.\UErIJ, 16 F~flK. - (lUtUu.) -
SchIllingen 'lin !-:~ma.kt OlD >alhier.oene ten·
Io0n.tell,r II le beGbeDun het prachtl!!e naald·
....rlr. dat te (~rahamll8lad vertoond werd.

WATERVOORRAAD.

P 'RI' EI.I/,ABLTII, 16 FEBR.- (Rrola.)-
Morgennchtl nd ui een ge&elacbap,bestaande
alt den I.urgemeester, eeD aantal raadsledeu e.
den .wkingenienr, tieDexpeditie maken om
etlO addttloDeele watervoorrw .oor de .lad te
ontjek ken. Zu zullen de plaats be_kla .. aar
de Ihoot· eD Kanlf&.ri..iereo zicb iu de aam·
t~rt .. er .torten. ~Ien meent dat eeu ..oorraad
"0 goed water daar kso _erkregen .. ordeD.

ZWARE REGENS.

""RRA\ <III Kfl, li) FEIIK. - (SJ",ciaal.) -
Pr" htlge reg"1ll!'IJ u heden ge"1I>IIen.De .mteu
'I1n 'n 'Ifleren hencbapen. Het lJ'oel lI..aar
rre,end hebben over het sreheele dillLrikt.

SPOORWEG-DEPUTATIE.
rIKf.rBERG. 17 Ft:OK. - (SpciaJJl). - Het

Pilletherg waaluaamheld. 8poorweq comittl, ge·
'Blr'Xlureord door hlln plflemeDlJtlid, den heer
)l,01_1 lIauUl, bra,·ht &la MOe dtlflDtal.ie-
b."""k un deo ed. c )mmi_ri~. deo heer BaDer,
op \II ""I1..1"l! te Kaapstad. Zij bood ~.. ee io·
'\ ...""'rll\( geteekeDde, publieke petitit, IIU 0111
de 'poorw~talie ~ Piketberg, sooa)e .oorp
.t.l,l een miil verder te nrplutaen. De ~
lieflv.l,jeplek .... geen goede eD Ir WIl S-
•• tor D. ,ngenieur b.d ge., dat h.~ .... Ier
per tre'n .an Il.rgrivier kOD.. orden gebrach~.
m.. r de .ulont.eic.en hier kondeD getuigeD, dat
n,t water bier te goed bekeDd il; lila h~\ ~rou·
len 11'.,,1. "Ol het gevolg vele j.rau '111' de
i\.p~,,<~ ~o"rt". Het Pilrel'-s .... ter cocMt4!
h.d ook aan de puhlieke petitie een bri"f aaD·
gehrcht. unbiedeDde om b"t nood;ge Yel'lllbe
... ler van d~n berg te ge",o. De depatatje
hlrJe OOK'oor deDoommi_ri. dl aan.praken
~,I\ hel Zand<ek! InRen) ds •. ,ivtn opoalliu(I
no de I,;n ver:t.nJer,1 ...erd. 00 colDllliM&ri.
T<rl()(bt to-n dadeliik den heerO!IffiDhierom
t~nt eeD npport uit le bre1lgen en een a.....
.' nl: op te meten OI'lJ de lI'ieven ..an h.,t Z,nll
•eld tt>~"moet te komen. oe deput.tie rap
{"'lIeert OOKdat &li.cer nien,)"lijk "erd ont
H l~en duor den c ,ciJmi8"1io, en 2~Jooh dat bjj
bet LU!looche "(>rt!Ckwoonlr,u P9pull ro.J: Dei
1<1 ''''g.D. 0" <kpu'a~ie '-ertocht d"o com'DlS
'A'" Plletherll een bewek le brenaeD, betleeu
~J UIlIlallI. Hij uI in s..,t tlll.1e 'IU Waar' ot
~_: 1",.'.1' nw April iVIII~1l.

',,!,

'BOND.·

NA.TAL. Dood vaD den hHI'" li. Oolenw

bl'ánder.
STOKER VERDRONKEN.

, DuL.t.wAYo,16 FeIlR: - (JlIwdr.)- De beer
DURBoUl,16 Fl:lJH. - (&.ur.) - Pakiek Henry Coleubraader .tied"tema &ea PYOlae

Cuoey, eeD stoker .. u boont tU de TilllltJgd VlD gebeko te .iju dOOP _ .... a...Out" 'fl!I'drnnk gi~tera..oud bij de B40k Beach,
ter"Ui hii in geMbchap YID omtreD~20 anderen f JlOERASKOORTS.
&IIn bet badto .. tl8. Hjj kODuies a.eramen en
.. erd door deu sterken stroom Daar bái\eo ge· SLAVENHANDEL.
sleept. Venebilleude vruchteloeae POI-illle~ 1

.. erdeu gedllD om hem te redden, eo eeu mIlD DI.ANT\'RE,17 FED. - (lUtdfr). - Dokkn
kreet den oD~lnkkige It .. eemaa! beet, doch de Cbriltopber eu Skpheu., ' .. ee .."U de.peciale
,,,are braadillg sloeg bem weg. Dese was de moerukoorttlOOmmiMarieaeu, ziju te Blautyre
eerste reis "aU den ongelukkIge. Het Ijjk il aangekomen om een .. a .... te malteu me' buu
lIOI Did ae ..ondeu. oaderzoek, "coral Daar 4e oonuk 't'&Il .wan-

.. awkoorta. Zjj .. erdeu Larieljjk nnreJkomd
DIEFSTAL. i door de iuwoDers en eel) kamer in het publieke

--- hospitaal werd &aD beu af&.~ om ill te
Dl"RDAS, lG FEI'K.-(Beuter).-De terechi- werkeu.

.telling .an Artbur Reynolds eo A.rthor Smitb, EeD geaebcbap alayenbaudelaars heen eeD
roor bet stelen van £300 .... rde UD ge.. eren, strooptocht gemaakt to~ lID fort.:JobD.tou eu
re ..ol..e... , ens., uit Kipg'l Weautraa~ .. inkel, ..oerde een groot geW ..rouweu en kiDdereu
.. erd hedeo kn einde gebracht. De gnaDgeDeU .. ." anderen doodeude en lnretaeade.
ea eeu mau gena.am.dMcNalty, die kroolIIetuife •
werd, brakn op eeu beligen Za~rdapacht IU
deu .. inkel, en ..erborgeu de "1J'8De11 op de Back
Beacb. met het plau ze uaar DeJaaoabUi te ..er-
IObepeu. MaNulty werd echter baD, doordat
hij ~ midd.rn.cbt de ~litie ol!.~!I.!O!I~~hiili~t
eeilige re ..oIYéri .. IIéó en nep .. eg. ,Ue.f1101da
en Smith werdeu elL: gevoUDiarltot 3 ~ar , ...
Ylap_trat:

'VERGADERING.

·T.....,... ....
Dr• .I. C. A:rw A c... 1AweII. ne... JJ.L4.

i

aanstaa.nde ~ti~.~ ~ken.
, ". OP. last,

D. G. ClLLlE,
,. . .

BEVALl,EN.
KOLTBNO.-Op 16den dezer te KenU •

WOl tb; d. echtgeDoot&van J. C. KOLTDo,
vaa eeue dochter.

1
~
1

QUEENSTOWN. DOODBERICHTEN.
(Vali Mi corre~pQ1uleH').

Groote veeverkooplug.

M.uuu, 16 FElJR.- (&uier.) -:Pok~~u ~u
melaatacblieid ajju op nog.1 erD"I ':fe "0&8 l~
D.. n~1aad aitlJebrokeD. Te Kou·Kora,. bU
bet dorp, da~ dlebt bij de Boom.lCb.Katbolleke
MU.1ittpBtatie ligt, ziiu er dne. ge'f&llen "an
pokken, MU .. aarYan zeer erg 18. OP.goede
aatoritei\ wordt gezegd dat al deae patieo\eu
ouJuip nu den Rand kWaDIea..De ge...u.u
't'&Il 1Il.laatachlteid bedragen blJD&.eea b.lf
doajjn, ea m.. treaeleu .. ordeu genomen om dl
'fUdere ~erapreidius kieu \e paD. .

MASERU, 17 f'EBa.-(Reute1i;;!:,De groote
'ferkoopiDl .. erd Ilukreo iD gebondeu
... u groohee, paardeu, IICbapell,W'III"IIII eD kar-
ren. De beer Skrley was de ... ndD·~. !'4
.. aren eeu groo~ .. ntal baudelavs tegeowoonflg.
Vettl OIISeu.. areu in grook~ .. n""'g, en be.
baaldeu ... u £1) tot .£10 elk; ~u .£8 eu
.£9' koeieu £7 tot £8. Purden .. erdeu lDel
..e;kocht nil £& 10;1. tot £6 lO.!. elk. Ze"eu-
bonderd IOh.peu .. erdeu ... rkocht tegeu 118 Gd
~ IS. &cl elk; buggies £30, eu lraneu .£25 elk.
Alla .. erd .poooia..aUde hand geae~.

Caledon,
l3 Februari, "'899.

..



NO. 8 VELDKORNETTEN.

BebaudéiiDg bp ...,·... elWll'fl. "'DeIM~~;
€ouoJi4atie riD.Wett.D,,*~BJJaioêbll.;

, .No. Sl BG". VAN .,·...'..'11:1'.'
Voor alle 8w.a ea K.o~ ba'.

NO. 12 RQQF ,u~r~~'l-!,i:".-',

:rïtroeiing.---Bedford; . '. -,
Mauhaar Jakbalti.'::;'1laraiaburg. i.

'. . ,'" '.-"'t ~ '''''''

NO. 23 VIS80agN.
Tegen Uitroeiing.-Vu Bbi~~ •

NO. 24 KLITS-KRUID. ·. -' ~..

NO. 1 PABLEMEN'r.

I, I. d., 0 0 0
d
;j

SS 0 0 109 la 8 J
i li 0 1010 0

~

0 0 0 199 9 t 'I

Vorplichte bedanking van leden op verlangen van twoo-derden (i)
der Kiezers.- Willistoo, V rijburg, P~lipstown. Maraisburg, RichmonQ,
Oadtsboom, Ceres, Venterstad, Midd,elburg, Roon08terherg, Caledon.

Geen KlUldidaat tegelijk op twee plaatsen te staan.-Colesberg,.
Victoria West, Malmesbury, Somerset Oost, Barkly Oost, Van Rhijn8-
dorp, Maraisburg, Richmond, Ceres, Queenstown, Worceeter, Prins
Albert Jl.

Verbeterde Registratie Wet. -Malmesbury, Graaff Reinet, Somerset
Oost, Beaufort West, Cradock, Britstown. Worcester, Barkly West"
Prins Albert II.

Gelden voor elektie-doeleinden bij een te brengen.-Aliwal Noord,
Hanover, Lady Grey. ,

Stemdag op denzelfden datum overal.-Stookenstrom, Victoria
Oost.

Registratie Beambten, Plichtverzuim, Betaling.-Fort Beaufort,
Van Rhi~nsdorp.

Bedistributie Wet.-Queenstown.
Verbeuring van zetel onder zekere omstandigheden.-Hanover.
Verhoog1.ng' Kiezers Kwalificatie.-Ceres.
Beperking Elektie uitgaven.- Willowmore.

:lt ,

r .

Voor Verpliohtende Wet •......Q~~w~.

i NO. 25 GROND UN 'x:IF.FJl:R8.." ,;,
I " '; ~ j. l _ ..

Geen verhuring van' G~d.":""lIoI_· ',",'." ',' '_~',''1

NÓ. 26 TRANSBORTBN 'E!(VflBa.iÏ)J~.
'1'6 worden ppuaeerd wor lIagistrateil.'"':"l"~ipstlQwJl.

NO. 27 XIEsZBTBLS.':, ,,','

,I

cj ".19 0 22 19 0, "

0 0 0 0 o e .
0 0 0 0 o t

61 18 '. '

0 0 o 0 ':
0 0 o 0 "
0 0 o 0
2 0 o 0

".':~; ..>.t-.;:,'.',~ ..... '

!JaIl Y8U"~cl'=,. .0 1LouI....,.. -:I . . "'"

Bola. " ''', 61 'I 8 O·

".. v • ,,408 8~ a ,
; '. LeIaI, La.aa ~"w.to :,.,
. JWO' ....... ~. '0' ,0 0.. .0 ,'1' 'I 8

99 IJ 10

'.. '-

Afsnijding Herliert en Ilay van.Berkly W-OBt.-P~ .......Durg.
NO. 28 TRANSVAAL GELD •.

Wettig Betaalmiddel in KolonÏé.-Elliott.

NO. 29 WEGEN.

Proclameeren in Distrikt Elliott.-Elliott.

NO. 30 RHODB8IA.

Tegen Annexati~.-AibJ,Die.

NO. 31 WATERBOREN.
G unstige Voorwaardeil .........Albanie.

,Uwi aller Dienaar,

.N. F. D.' WAAL,
• . Beoretaris Prov, Bestunr Afrikaauder Bond,

Middelburg, 15 Februari, 1899.

NO. 2 BRANDZIEK.TB WET.

~u. 3 ONDERWIJS.

-BN-

..Lae"Sre:n.ël.e .....
T~ PLAATS. ' . ; .

oo

BO..dJI ' ... 00. 1 11 0' 0 0 0 0

Gedwongen Onderwijs, Toor en tegen.-GraatJ Reinet, Somerset
Oost, Jansenvi1le, Herbert, Lady Grey. Cradock, Aberdeen.

AanskIling Commissie om den grond van een gedwongen onder-
wijs-stelsel op te trt'kken.-Col~berg.

Tegen Blanken en Kleurlingen kimmen op School of Examen.-
Aliwal Noord.

XanmoedigiDg en Bevordering door Regeering.-Steynsburg.
Geschiedenis op Scholen.-U niondale.
Verhooging van Onderwijzers Salarissen.-Indwe.
Meer Ondersteuning aan Buitenscbolen.c-êdurrsysburg.

NO. 4 BESPROEIINGSWERKEN.
Algemeene OnderstE-uning.- Victoria West, Herbert, Burghers-

dorp, Rhenosterberg,
Op Kleine &haa1.-Carnarvon, Willowmore, Steynsburg, Lady

Grey, Cradock. ,
Langs Oranjerivier.-Prieskn.
Langs Oranje- en Vaalrivieren.-Postml\l;bllrg.

NO. :> AGiTATIE I~ VERBAND MET JOHANNESBURGSCHE
OMMTANDIGHEDEN.

Kennisneming daarvan.-Kaapstad.

~.~

~,

P b'l' ~T V' ,Il,. • .. "u le~e .''er~~Jilg.
, - VAN - '

Edfsteklas Vaste en Losse'
,

"~ ,
i
1
~
1
J
i
1
j
1
;
j

, ~,

NO. 6 PROTECTIE.
In het algemeen.-Carnarvon.
Hoogere balasting op ingevoerde rijtui~n en rijwieJen.-SuthE'l'-

land, Burgersdorp. '
Hoogere belasting op ingevoerde boter.-Bedford. .
Vrije Invoer Paraffin om boschluizen te dooden.-Alb~ie.

NO. 7 DE HOLLANDSCHE TAAL.

Gelijke Rechten voor HoJlandsch op Kant.oren en Spoorwepn.- W ~S. c::!I~''';~~'c::!I' ...' ~: '.4..c I

Hanover. ,..,.1;1.1 , ,~~.....,~<", "~~
Verplichtend op School Examena.-Uniondale. AlDB~ING CiL'oÓN;~ . ' .',', .

.J.. I "OP ZATERJJAG, 11 MAART,: 1899.Alle :3 jaren te worden gekozen door Afdeelingsraad.-Barkly
Oost. .IJ 36 0 0 109 13 8 - !

o Ó ó 0 10 10 0

..
NO. 9 BONDS-CONSTITUTIE. £ .. \ E 0I!d~rgeteekende behoorl~~k plast door den lIxeout.eDr 'l.tamen-

~ ta1r tn den Boedel van, wajleDNICHOUAB JOIlANNI8 SWAXJiroBL, SaJ
Wijze van Kandidaats Benoemiog.-AliwaJ Noord, Prieska, . pubhekverkoopen te "-Weasels Gat" (Palmid Rivier) op genoemden
Verandering.- Beaufort West, Maraisburg, Richmond. datum: - '
Wakende en Werkende Commissie bij Elektie en Registratie.- 1. Vastgoed-

Venterstad. . .
, De plaats genaamd c. Kon,Un, Star 'J beter bekend als," Klem

.Voor Herl'wping.-Middelburg. Carnarvon, Williswn, Barkly W.~e]s Gat," groot o..~nt 320 morgen, papIltig ,.~>_q;:ralmiet
Oost, Steyn~bnrg,.8ut.ber]and, Calvinia, Prins Albert I, Rhenosterberg. RI~Ier. De~. plaat. III wNiemend pscbiU' voor'-V:ee,.~-. '~ijn en

Tegen !nvoe~ng In Bechuanal8nd.-Yrijburg. Tmo Boerderij. Het heeft olk volop -..Mr. ,:~, 18 OO~ige~-.bij
Voor Ult.voermg Rapport Select Comlté.-BritBtown. de ~08t en TelAgl'allf Kantoren en pmtreat 7,.ujJen:ftIlSir J..,OWrY. PUI
VoorHetroeping of Permi88Ïefmaking.- Venterstad. StatIOn. Het mag ook vez:meld w~n -dM de Spool'Wf1t DMI' Cáleclon

~O. 10 SPOORWEGEN. :ter deze plaats zal gaan bmnen een paar acbrecieD ftn: het .

too 0 l!1J II t

00-011190

o 0 0

o 0 0

;t,! 19 0

o 0 0

o 0 0
61 16 3I 0 ,1

1 , 0

Omheining Gratis.-Middelburg, Victoria West.
Betaling voor Vee vernield in den nacht.- Victoria WC8t.
Uitbreidiog.-SutherJand, Calvinia, Fraserburg.

2. LevendeHave-
, 6 Eert!tekJaa Kzela (pleerd)~ 2 Blauw 8obi~mel,' Kar Paarden

(geleerd), 1. ~onge ~ ~e. 1 P~fiige ~y "st, 11 ()uen iD
~e conditie, 3 KOOIenm melk, 16 Jonge" Jlok~ fo Varkêu, spek
vet. . , "

3. Losse GQedereó-
. 2 Bok Wagens (nieuw), ] OpeD Kar do" 1 Dut..t.::Vodr'~

(nieuw], 1 Rnker do. do., i S~ .Jukken voor lS~"ll"~tatek_
en Toom, 1 ~il'Krib,.l Gmote'~. J A&.bijJ. 1 U~ .. ~~:.tBout
Rgg, I Reap':'lI:Maoh~ 18pan TUlpn voor,IO,·t paar Aehtead1'uigen,
2 Wagen Zeila, 1 Kruiwagen, 1 Lot Koorn ZaU:e._, l4 ZiD1t'Platen,
Deuren. Delen, eu., 6DL '.

'.

6t 7 8 0 '0 0 0
3 li 0
77 U 0
110 0

o , 2

o 0 0
o 0 ()
o 0 0

o 0 0NO. 11 ZONDAGS HEILJGING.
,40383

Jl' I_:~,_-.... "T:""~,.
"... " _ ' 0 0 0 61, 'J .. 8 ' lt 18 7 19:j 11 II

' ..-'
:H 1I.u;;. -u.... _"!'"_...., ~'-a-.-8 Ja 17 9 ;;98 0 ,
·:tI ......... :~:'~ 0 le 'I 0 0 0 0 19 7

Meer IJver.-MaJmesbury, Wellington.

NO. J 2 BESMETTELIJKE ZIEKTEN.
. r,

Herroeping Deel I) der Wet, - Wellington, Van Rhijnsdorp.

NO. la BELASTING.

Op Dividenden.-Uniondale.
Tege~ Af.nemiug op _Yleeocb.-Calvinia, Burgersdorp. Frn.serburg.
Op Dia~nteD.-BI·JtstoWD. .
Hoofd belasting. - Molteno.

4. Huisraad -

NO. 16 ARME BLANKKN.

KOMT, DUS EN':'KOOFrr.:
c. I.'It;jjDpb8, Jr.,

. ., lb...... 'f~ir.
0.. J. N. Dempers' '.' , :A'~ll8g'' ,",
, .... I Jr.,,,., 1'\';, er.

Caledon, lt Februari, 1899. .' ", , '

Uit~preki~g vintreut Kwt'stie.-Welliogton.

XO. 17 LOCATIES.
AfschutJing v!'D KJeiue.-Postma.sbnrg.
,Amendeerco van Wet.-Multcno.·

, , :Afschafti'1g in Bechuanaland.-Barkly WeRt.

. ,

. , ,:



22 19 O·

o
o
8l.

o 0
o 0
o 0 0
o o·

-_
599

un
..
'DL TotaaL
£ .. d,
o 0 0

1 13 8

o 10

199 0 II 9

l~ ti

0 0

0 0 0
61 1 3

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

1 3 11 9

;;98 0 :.
o 19 7

_-
599 0 0

ID.

r.



(Op

8

In Jlcm.rllm.

Do Gemeente van Uitenhage heen on-
lanp een aeer ....... 1'erliea geleden iD den
dood ..all de WilD. E. un Ru ... , ~
HEUGJl. Zij _ eeDe dochter Taft wijlen
deu ft.. Cbriatiaan Heagh, die jaren

':, gelede au de' Paarl wooude eli Broeder
, 1I'sa Tall deu Heer P. Beugb van de firma
He.gla .. .Flemming. Toen laatdpnoemde
.ich _ de Ooetelijke Prorincie ter woon
be,raf, ",u Uitenhage de vooruaamate han-
derp)aats ia dat. deel dee 1amU. AldMl'

, wae het dat. de firma sich vlIIJtigde til groote
.. ka deed, toen Grahamstad en Port Eli-
sabeth DOg kleine dorpen waren. Het ....
terwijl de Heer P. HeDgh te Uitenhage
woonde dat hij zijn broeder bewOOfCom CJ.
Paarl te verlaten en aiah _bij hem te
komen veat.igen. Voor eeu R"l1limea ~ijd
heeft laatatgenoemde sich besig R"hoaclea
met de boerderij in de' Langkloof-diatrict'
TaI1 George en verhu.iade later Da&I' Uitea-
hase. Intllll8Chen wae aijne dochter" Elia,'
die BOmmiaen van de oudste ;nwODen nn
do Paarl sich nog wel suUen herinnerea
als eene der IChooue en algemeen geliefde
jonge damee van dat dorp, in het haweJijk
getreden met den Heer Van Bean, pleeg-
IIOOnvan den .Heer P. Heugh, die Dadat hij
de boerderij opaettelijk w.. gua leenln in
Duitachland JIlet. groo' .UCC81 boerde in
het Diatrict. Uit.enhase, DU Alaaadria ge-
naamd. De plaata waarop hij woonde Wy

gelepa Ianp deo grooten weg van Gra-
.b&matad _ CJ. Kaapetad. Honderden
)lU888rden gedurig lanlJ8 dien "'!Jr en
daaronder Regters; Otimenll, Kooplaedea
en andere invloedrijke perBOI1en met wie
:Mevr. Van Reeneu ala gulle gaaivronw ge-
durig in aanrskiag kwam en wier omgang
0011: zekerlijk er "eel toe sal hebben bijge-
d~ om haren geest. te acherpea en te
ontwikkelen. Het. werd haar echter niet
vergund vele jaren in den echt door te
breugeu, want op haren 36 jarigen leeftijd
wae zij reeds eene wednwe ..

Toen ill: voor het. 8C1'8t met haar kenni.
maakte in het jaar 1863, wu aij reeds op
het Dorp Uitenhage woonachtig en "'!lf
sij nog in diepen ronw gedoinpeld. De
indl1lk dien zij op mij maakte toen ik haar
voor het eerst zag en aij!mij zoo hartelijk.
welkom heette ala haren nienwen doch toen
nog aeer jeugdigen Leeraar, wa" al
.tigd_ Ik zag "oor mij staan e~e
bouwde, iwpoaantc, sehoone '"roUlII', op
wier aangezigt men hare ziel lezen kOD,en
na eenige woorden met haar te hebben ge-
wiueld omtrent mij De kOlWlt in de ge-
meente en het werk: dat. mij te wachten
stead, gevoelde ik al aanstonds' dat er een
band tWIIIChenODS gelegd W&IJ die Mj den JACQUES DUSSEAU cl CO
dag sterker worden I:OU. Ik Wall van stoade '1

aan er va.u overtuigd dat ik in haar een 6, Kerkstraat, Kaapstad.
bachtigen steun hebben sou in het werk
dat ik: pu als Evangelie-dienaar had aan- J. F.VAli OOlWT, n.A. Paul Kruger en
nard. Eo zoo Wall bet ook. Zij en mijne de opkomst der Z.A.R. 1'1/6...1
echtgenootc werden boezem vriendinnen, en • ~ ..en
er ging bijna getIDe week om in al de l~ D'ARII.U. David .Malan een vorh •• iddel "'au een
JIVen die ik te Uitenhage doorbragt of zij nit den grooten Trek ... 2/9 ~tllt. j 4

was bij ons op bezoek om hctzij verblij- • u. L1efG.een Plicht. een Hiatoriacb ciroal .. r.t, Dw:.tU1I1~~~~~~~~~~ij~~~~~~~~~~ii~~~dende of treurige tijding ons mede te verhaal (18I~-18l6) . 2/9 ;'ouden, om
deelen in verbaud met ons werk, of ons te • ld. ~aoht en Rech~~ Een verhaal kornet· (of .
bemoedigen waar wij neerslagtig waren of nib den Tranav. vrijheids oor1otr 2 apPeU .. ren, beAU
te ondersteunen waar wij de eeneof andere deelen a .•• 2/9 per brief -,.an
onderneming op touw hadden gezet en • Jd. Hooi Annie of de 8chipbrenb- kot11et zijD ~lOIItI&liK
misschien ,,-at bevreesd waren voor het linge.. Een verhaal uit het leven in aoór hem .zijn.iqI'W4H"D_.
welslagen onzer pogingen. de onde Kaapstad in de 18"eeaW' 2/9 l-oor Jiem wordeD .ebnlclllt.

Ik herinner mij nog wel hoe zij mijne • Id.De Famil1e vjdZ1ekentrooeter werpen,- oader ~, mt_lhmoill"'~dIIoI~_

handen sterkte toen ik de eerste ZoDdag- of de Sticht.ing Vlul Btellenboach 2/g: 13. lp de~ 'lO~ ~=;$==:~=~==iiscbool terstond na mijne aankomst opende, J. D. KESTIILL. Uit het At'rtkaaDllOhe "ord~ die, ~,,& teD ~.~_."","t;
hoe bereidwillig zij wae eene klas te nemen Boeren Leven ... 1/9 ,~- YiwbD. 1!aar
om mij te helpen in de verzorging van de mogeD wordeD pDOIIUtn t.D' ""D.,
lammeren der kndde-hoe in den groeten N. HorlUT&. De Afrikaner Boel' ep cle neten~ ...... '.' ' ... ;..
en felien strijd tegen het Liberalisme zij Jam8llOn inval (Nieuwe editie) 8/8 14. Uit het voorgaande

altijd aan mijne zijde stond waar ik hetzij D'ABBEZ. Kaapsahe Stones ... 1/8 .,rg,enopietteoÁetcfin de cW~"~:::~r:l'~=~~f.~~S:~~~~::::=-~:
óp of onder den kansel streed voor de sui- H. VIS8CHKK. LeesboelQes voor del welke Danlen Wedei'reChtelUk ~ ~i~~~=~=:!,~~~~!:~verbeid der leer en de kroonregten V&Il den Scholen in Z.A. (StaD. i.-i".) llleo heeft hetoos M .bo,udeo IUIJUIUCI_..op

Koning der Kerk-hoe zij in de VOO1'8te Jd. lISO Zangoefen1Dgen voor I teplakt door den ye1clkáruet, ~:'~~~~=i5~~aaiili~~gelederen stond en mij door raad en daad Bohool en lIuis ... 1/8 ; .erloop 1'&D 21 dapn door Ja..
achrugde toen ik eel'llt. een joagena- en I he l" t ala d h .a_
later een meisjea-sehool oprigtte onafhan- Jd. 20 Liederen TOOI' pm. 6c V' en oor om Daal' \Wil
blijk van het. Gouvernement omdat op de Koor ••• ... ... 1/8 kantoor uli8'8Pbit. '
toen beetaande scholen noch de godsdien.t Id. Afohe1d8 groet van Dr. Jam8- 15. ZoJ¥ler opletteaclheld ~
noch de Hollandsche taal tot baar regt BOn(woorden met musiek) ••• 6d. lUllen onbe'1'Oelfd8ll in op
kwa.m. ons Tijdsohrit't. ~ll~tr.rd .FaDl11ie UW~~~:!'=HT "w,PIItJJ • .tW""_.

In elm lItrijd waarin ik: was gewikkeld blad voor Znur Afrika. Perlaar 8/6 I 1
hetaij op school-taal-nationaal of kerkelijk: D. Amolf. Gesoh1eclen1s der Twee I ,1, Omtrem d. '1"8I~".Gp"'.-~.~~~r~~rt*~;:,ttl
bi_ol k 'k hk" Re bil k ' geregietreerd te worden,ge reo, on I op aar re enen, SIJ WY pu e _en •.• ... Sa. I 't bijlO-nder, SOOW'eI ala oultrtllDt

rijk begaafd-had een groot verstand- TBR PlDaa:El: I dige blJ&ODderhechm in d.. '.
een sterk geheugen--een liefdevol hart- ~!;~3~t:=~=;:~~eetl opgeruinldl'n geeRt_I: vrolijk: humeur J. F. Uil <?oBDT. Bloemlesing uit Zuid' .. ere.peJ'lOnea, ft ~. ilt
en toch met dat al "ene ki!lderlijke geaind- AfnkaallllChe Schrijvera (le Bnndel) op 7, 9 en 14 Februari In 0,.. .........,..,_....11.01(,_ ... _

heid die ongetwijfeld de vrucht w~"n .~~(~~~~~~~~ ~~~,~~,~ ~~~ ~~j~I;~~;;;~~~~~~~I~~~i-i§=~~===I~~~~~~~haar kinderlijk geloof. Zuid A.lrikaanJoJle IllIt.orie Biblol.beek. . 18. Om het werk goed M"'o .... l>~~ióIi.iII'\OQA
Z.. d beid h fdtal I d 00tf op aope'u.. ,....,_da Ol.tehln >_:..:.._lJ wu eie 00 en van ODS an o.~. "_r<l4<l HolJandsche BHI. i Ik Jd fd- ....... t beb ..

:~!n e:e~ ~~n~~~:-~::l';:ln:~~~~~: Enorm Croot. Il e-19. ~U;:n' IMlan~e:~. ~. ~q eli~~Ïo"'" ;,,,a~~~~', . Bij deo ODa.,.eteen.t..
ten 'gelezen hebben, hetzij in het onde Cape DEZE PRIJZEN ZIJN P.:>sTVRlJ de "ComUll8sie 1'&D Toealcht, .0,., ftlLd .. c.:l\,'aqjvr,u,. 0.. r-M ....... ' 1! . :,,'
Magazine of in het, hel&all, te vroeg gestor- op ......oek ..uden ...~ _ ... GRAl18 _ l'PSTVlW Kaa~d." -, I ! ' "~i . Be-*ew.. BWlrBc.-~r.~~I~~"=~IIll:.<l"'1M
\'Bil den ed. heer J. Hofmeyr. Zij beaat .lACQUES DUSSEAU ., Co.,
groote redeneerskracht en weinil('e mannen
konden haar uit het veld "laan waDneer zij
sich aaDlordde tot den strijd. Het was dik- T"'gr_ dol... : DUSUAU, KdAPISTdD.

wijls een waar genot om baar aan te booren
wanneer land of volk oC ta.&I.ofkerk dool' vij-
andig gezinden werd aangerand. Hare weg-
alepende t.a.al, ba&e gloeiende verantwoordi_
ging, hare IChitterende oogen, haar hooge
kl~, haar overweldigende argumenten
maakten haar terstond 'kenbaar al. eene
vr6vw van zeldsame guen, die voer haar-
&elve dacht, die ru~t besa.t en op wie
hare landgenoten wel trotsch mo,gtell lijn.

Zij WIUI eeDe VIVnw, die zich met het
groOtste gemak bewegen kon onder allerlei
soorten en klaaaen van mensehen. De
hooggeplaataten beachonwden het eene eer
haar te kennen. De geringsten gevoelden
zicb in baar gezelachap te hnia. Zij bezocht
met even groot genoegen de IChamele hut-
ten vau tie armen als de koatbaar gemeubi-
leerde woningen van de rijken. OJlder de
ouden van dageu wu zij ala hunner ééu
zelfll toen zij nog verkeerd& in de kracht
van haar leven, eo bij de killderen wu zij
altijd welkom, want zij had de gesindheid
vaD een kind, Haar diep medelijcfen met
hare medemensehen waut· zij in droefheid
verkeerdcn of in !'Onw waren gedompeld,
was wdbekend. Zij wiat inderdaad t,
weenen met de weenenden, ~ijk zij ook bij
uitnemendheid vel'l!tond om blijde ta sijn
met de blijden.

Zij had veel gereisd, ook in lt;aropa en
hare verhalen van wat zij ondervonden,
gesien en gehu(wd had. nil op luimige dan
weder op ernstige en dan weder op weemoe-
dige wijse medegedeeld, hebben dikwijla
01Ue lachspieren in bewt>ging geset of onse
harte ... met kommer vervuld ol ooze wangen
met. traneD besproeid.

En bewek van Mev, van Reenn werd
altijd IOOweldoor jongen al8 door 01lden met
Vnt1Ip bepoet. Zl'lden zon zij eene
W'Oniag verlaten wuder .. een woord op zijn
pu lt te hebben £'C"proken.

Het. wa. haal' een ool'Zaak VUil g' oote
droêfhei~ en tclenn;lclI Illg, dat de -Heet'
Jaaa&o JIOOlt me~ ~n kiDd luw gesegt'ud; toch
.......... W81wg. moeden die aocveel Tan
~ bieWea: af 100 gelukkig IioJa ballot

Postbus 288, Kaapatad. ,', '
Ik ben, nameua de CoDUDial1e .. ~ ~aIa,-;l ".:n ;".," " ~. ,,;I' ","

'Ow Dw. Di.., ëa '&.ici.b~~r;l '" i< -r ", -

" H ~. '. ,j 1'; 8 " I' ',!
JOBUS M. 1t0000·r.M.L~,

.o':!'1::- I. ; ,'OJ' "1' • •. :n ;.';r~·:J
·dl:t : ,'l < ~ .Sac'"

'-"'I, j.>,,~ ";;,l_,,,dH I.

..
15 Februari, 18!1~.
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SNAP-SHOTS-

•••Aa, howner, the longest lane h.... a turniJlg,
'he Cape Boy must cheer himaelf witb the
reflection that e ..en booma come to an end, and
iUt "leant seata in Parliament must be tilled,
Ewvy dog hu bis day, and tbe Cape Boy's day
will doubU_ eome again with a slump in the
Ihare market and a bye·election, WfI, in our
tam, will tben hue to do without Lofti,'1
upert ..iews oU' sewiq and women'. clubs .

• ••"Th, lIl&D Harria, wbo rona the Cbartered
ColllpUly," ..... inter ..iewed by a representative
of the W,.uQ Mail on hia arrival in London,
and that jourD&l is of opinion that .. additiooal
w.ifbt maat be attached to IItnaooount of tbe
."..t atate of political ahin in the Cape
wheu luch an aooount ia told by the lint
i.tenant of :Mr. Cecil Rhodes."

• ••ADcordiag to the lint Ii,uttlnant, the " Pro'
~ party colUlÏata of the Britiah section
with 10_ Iiberal·minded Dutchmen under the
lIC)IIIÏDal guidance of Sir Gordon Sprigg. but
laDder the actual Je.denhip of )Ir. Rhodes." In
&hia .. i.ew the lira! lientenant and the brilliant
joanaaIiet whom he ia wont to speak of u .. my
editor" are agreed, but it would be extrem,ly
diflicult to imagin' blacker ingratitude than the
Groote Schour bripde are thoa pilLy of
toward. Sir Gordon Sprig. who, at any rate,
Mied to J.d the puty in difficult tim~s.

o 0
c

DuriD, the general election what wu mOlt
diBned into oor ears, next to the faet that the
Dutch were disloyal, ..... the extreme unwilling-
._ of ·Kr. Rhodes to _me the dulies of
pn- Miniater apin. Now, however, accord-
IDI to Dr. Harris, "the Propuïyes will be in
• majority of two in the nut _aion, and Mr.
)lhodes will beco_ Premier of tbe Cape
CoIoDy."

o 0
Q

This ret!ult tbe lint lieutenant arri"ea. at
lIeoaue it il his Iirm belief that at leut ten
Procr-i ... _ben wiU be retlU'Ded I. apinat
tU Bod memben " fur the aixl.een additional
... te oreated by the Rediatribation Bill. .VI1t#
.,..,..".. ce qru 110"* HI"f'OJI,.

o 0
o

Howenr, al\bough in Opposition, Dr. Harri'
Wormed the We"'" Mail tbat h. and bis
frieDda bad been able to do mucb. ••Our
.tnacth enabled 118," be _id ... to eecure ~he
paaiq of • Bill giving £30,000 a y~to the
BriUab Nary u a contribution from thoi Cape
Colouy, and aI80 the ubtaini.ng of a ~ of a
laqe bloek of Government land at Simon',
Town for the purpose of makint Simon'. Tuwu
• _ad Gibraltar."

.,'
It is IKIt e»y to eenoei Ye a more glll'ÏDl

laatanoe ol. tbv '''Ppr_'o "eri. The OO.,emor'K
apeech .~ the opening of Parliameut roade DO
_OOn wb.tenr of these two important
lIJ_rea, and, had Sir Gurdon Sprig remained
in office, it is more than doubtful wbether the
lia.,a) CoDtribotiou BiU .-onld ever ba.,. been
iatroduced. It ia much more probable that we
Ihould have been toU tha~ in "icw of the het
that a Jarve sectiuu of tbe OOIDmu~ity wu di.·
Ioya!, the propoeal had been dropped,~and tboa
1DOt.ber slur cut at the Dutch .•peakina portion
-cd the Colony.

','
Dr. Barria ltill preienda to b• ..,ery angry with

Jh. 8chreiner for rehaiDg "to take one.p
loward, improYina the position of the coloored
cifiiaau of Cape Colony who Were IWid.nt in
tIM TI'IIDII'I'Ml.·' Howey.r, b. says, "Sir Alfred
Milner il DOW tUiu, op the aubjed" We
al.. ya held tha~ if it wu u-.-y to "take np
the lIubjeet," the High Comm.iMioner qht
•• 11 be relied upon to do 10, and we OOIII"tu-
Jate Kr. 8cbrei_ in Dot ba.,ing been "drawn,"

o 0
o

lIr. Rhode!! wu almOIt equally oommunica·
ti", to the J[orn'I<g Po,", and he is, apparently,
quite u optimiatio u the fint lieutenant. Mr.
Bbodea aleo expect. iu the De. Houes a majority
of two .,oies on a di.,iaion. and a Speaker with
Pr.ocr-i" prinoip ....

• •,
Ou the q_Lioo of leadersbip it ill interesting

to Mara trom Ibe J/onciftg P...J that Sir Gordoa
8pricrbu bis menta. and that lIr. Rbodea ill
_r tired of praising theao merita; but, alaa,
for Sir Gordon Bprigg. tbere are some who
'bw that whoa the ProjfTuS8i." party pta itll
-.iority it would be w.1I for Mr. Rhodes
to _m. bis proper position u Premier of
Oape-&tony,

" ,.. ~ ~, • I ....• oi.
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