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MORRISON &Go.

Malmeshury Exeouteurs Kamer eDr-Voogdij
en Brand Assurantie Maatschappij.

LOS EN VAST GOD.

Griquastad,
27, Januari, l8W.

D E ()ndcr~teekende, aJ. Executeur Testamentair, in den Boedel van
wijlen W1LHEUIINA .ANNA B.l8TBB, geboren Blanekenberg, en nage-

latenen t.'\_'htgenoot, JACOBUS MUNJlBT A..'mILl!:8 BUTU, UI publiek doen
rerkoopeu op

Woensdag, SateD Maart aanst.,
TE

Springfontein, SaJ.danaha Baai,
Mal:an•• bUI7 ~ci •• Jtn",

bEogmneulleten 10 ure des voormiddag&, het volgende :-
V.. 1iItoecll

De Plaats bekend als "Sprin~onteiD," gelegen te Saldanha Baai
In Afdl'eling Malmesbury, bestaande uit deelen van "Springfontein," ----------------------.....;.
"K('rsbo~ch," "Langverwacht," " Kleinberg " en " Langeberg"; groot

bijbuil 2,S()() morgen. J C SMIT' B & 'CoDe Plaats is welbekende als een uitmunted Vee en Zaai Plaat8j vol- .
op voorzien van water. ," •. ' .,

Dl' ~ebouwen bestaande uit Woonhuis, Wagenhuis, en Buitenge-

0000"· zijn allen in ~n~::' ';.~. Hont,KoolenTiuerltoJtlaguijile
117 Bokken en 118 Lammers, in goede conditie, 282 Scbapen, KOLONIAAL ru- AIER,'KAAN°;'H W'IO' EN'HOUT

groot en klein, in goede conditie, 13 Ossen allen vet, 12 jonge Ossen, II - LR· .. OU,,', J
is allen vet, ti Vaarsen 1 Bul, u Koeien met kalvers, 2 Koeien, :; Merries, . STOOM ZAAGMO, LENS,
3 Paarden {Ruinen), 1 Ezel, 7 Varkens.

1Teo'w!:~~:~~~~,~s!~i,...,l Af.laoa88; Broostraa.t en Riebeeks Ple~
Kar, 1 Zadel en Toom, 3 Span Tuigen, 8 Jukken, 8 Zwingels, 3 Lad. ~ A.AP. T A. D •
ders, 1 1\ rui wa~en, 1 Waterkrib. 1 Reaper, 2, Halfauma, 2 .Ankers,
Vaten. Pikken, Graven, Gaffels, ens., en•. , 1 Lot Zen8en.

Gran&!1.
200 Mud Koren, 150 Mud Bof. 160 Gars!., 30 Mud Haver.

Huillraad.
Bestaande uit het gewone 88SOrtement, sooals Tafela, Stoelen, Bed-

den,Kleedtlrkaaten, enz., enz. En wat nOl nrder sal aaDgeboden w0r-
den.

,
!-, GEO. G. GIE, AJ'8LA.GBB.

, 011.,11:-
200 )Iud Zaad Ha.,er
10" "Garst.
38 ."' Garat
42 " ~

100 " KOOrD,
100 " Gemengde Voer (Garst en

Haver)
7 :Mud Erwten.
En wat nog verder sal aange-

boden worden.BONDS VEBGADBBING.t~

RUIM OREDIE'l' ~

AL ~.B_:a-w-.te-,.~, '~,.~aoocJiacl'''' . G 'W KaTZ .. ' sea: 'taris.
bIJwonIng eener "Vergadermg te ~ ......'_ op ~ •• MJ 1'8

den 25steD Februari, des aamiddags om " uur, ten einde :- _. I J. W. jfO(W't'ee8 Jr., ~ Co., ../fiCp,ger••
1. 'erslag ~ hoofen van het Comite áange.t,etd op de ~_~ ~,J6 Jan. 1899.

ve..&....ermpn. ," I

~. De. uDetaande Begiatratie te bespreken.
op last, 1

ID. G. OILLIE, 8eCretAUU. i

I
G. W. KOTZE,

8eoretaris.
Executeur Testamentair.

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

Publieke Verkooping
TB

Droogevallei,PAARL.
NABIJ

Kllph.ave1 ... st_
Afdeeling Malmesbury,

AFRIKAANDER -OOND.

LIIDKN .... bet. Paarloche Diatrikfa Beotaur, ......... 0a
bi 'woning eener . -mpdering; op Woen ,

Febru::l 22, ten Half ru re (9.30 v.m.) in de tA. B. .
gebouwen. " I

Bezigheid, zeer belaogrijk. " I
, Op laat, , I

D. S. DB VlLLIERS, :
Bee., Paarl Distrikta Bestuur. i

1

PUBLIEKE' VERKOOPING
VAN

Kostbaar Vast Eigendom,
Machinerie, Molenaars- en Wagen-

makersgereedschap, enz.,
TE

:E»'U.. .. 'ba.lI1'V"t..11et6
I. \

WIl1l ... I'&.&.""'_._-~
;, I

KAAPSTAD, \
HB1FT pu het baroe, emde )(l1li.. ea 8port.U:w· ~, :t,',~

'.on~ ,Het'" eD beI&e '!aPIIl ~~ W, '.
OIIOdOI- -- ~ .l'l1I" 1"/101L~, H.1 Gew JUa..~eDPatroDa .... cle.. .
Dynamiet, Detonamrs, en Lont I

. Bicycles, Bicycles, Bioycles j
8CJlIlUn o. PlW8 LUB.,... ' 1

In den In.olventeD. Bo.elel VaD ci.
G.broed ... DeWBT•

DE ('ura toren in dezen Boedel zullen doen verkoopen per publieke veil-
ing op de plaats, op

Maandag, 27 Februari, 1899.
De welbekende StotlllJleel lolo, gelegen in het midden van het Dorp

Durbanville, tegen over en front makende naar de Publieke Uitspanning.
De Gehouwen bevatten een groote Schuur- en Zolder, Enginekamer, en
Woonhuie j de uitgebreide Gronden greczen aan den Publieken Water·
stroom, en zijn zeer geschikt voor Bouw Pereeelen,

De IlthlDene il! in eerste-klasse werkende orde, en be8taat uit een I
PUrdentmht II StatiODary II KBg1Je met banden kompleet, Stoo. Zug met DrtI
ZUtD en nou lolen die in staat is 40 zakken Koorn per dag te vermalen.
De Engine drijft beide de Stoom zaag en de Flour Molen.

Het'~eDlIlk8rs Gene4st~IP .. Yoorru4 bestaat. uit Bl.aa8balgen, aanbeel-
den, Smeltkroezen en ander Smids en Timmermans Gereedschap, 30
~tinkll'"lt Balken, 140 Gescbaafde Vellings, 200 Hiokory Speken, eene
botvt'elut:iJ Wagenmakershout, Patente Aal8en, Veeren, Banden, Nagels,
t.eltlOg~1 Schroeven,. Bouten, Verf, enz., een Af.laan Kapkar. bij na
roltcoid: Een set Wagenwielen, 2 Karwielen, 1 lot Galvaniach IJzer.
ook I li tstekende \8t'rwBgCb, 3 setten Tuigen, 1 Zad ...l en Toom, 1
Waterkar, Schaal en Gewichten, eeu-Perspomp, Naaimachine,:Rgp, ens.
, D~ Stoom Flou lolet waarmede op bet oogen'llik besielliDgen worden

UIt gevoerd, heeft de Monopolie van den handel, in het Diatri.kt, eD de
~Utllmltm Bui&lIetd wordt goed begunstigd door de Boeren en anderen
10 de geheeIe Westelijke ProVincie en in het "Noorden."

Bezigheid! mannen moeten deze seldzame bDa, om sioh een goede
zaak, tn een Tooruitgaaude Localiteit te versekeren, niet laten 'fÓOrbij
gllan. De Plaats wordt. met raue IOhreden een voorstad van Kaapstad
en men kan aldaar met Ien klein kapitaal en takt, een fortuin makeD.
Y.rkoopill" ....... IIlD.a oa. 10• ..., v.....

J. B. N. ROOS, } Gezamelijko
A. J. CHlAPPINI, Trustees.

J. J. Hofmeyr" Zoon, Afslagers.
lo riD,. 1é~9. " '

BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK.
,KEUZE, FA.T30EN EN MAKEN ONOVBRTROFF£K. I
I ' .' I

BeZie ou ZOJIBB VOORBA AD KamLen en 3oar~
Pakk.8D.I. Prijsen voor allen gflC'btkt. i
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Verkooping
TE

Wilden honden rug
BItTER BEKEND ALS

'WOLFGA.T,
nabij Moorreesburg, Afdeel-

ing Malmesbury,
OP

WOENSDAG, 22 MAART, 1899,
OM 10 UI~E 's MOIWEl'i::-.

DE Heer Sn:PHA...to;U"F. DU TOIT,.?ie
de boerderij gaat opgeven. zIJDe

plaats aan zijno kinderen. ver-
huurd . hebbende, heeft de Heeren
Van der Spuy, lmmelman & Co,
gelast publiek te verkoepen op
bovengemelde plaats en datum du
volgende :-

1. Levende Have:
2 Span Ezels in goede conditie

en goed gedresseerd, 6 jaar
4 Ezels voor Paarden (Eersteklas]
2 Goed gedresseerde Karpaarden

(Ru-ns) 4 jaar
300 Spek Votto Aanteel Schapen

C~Ierinos)
2. Boerderijgereedschap.

2 Bokwagens, waaronder een ge-
heel nieuw

1Wagen met Losse Tent
lOpen Kar op veeren
2 Self Binders .Mac ilines (~h:Cur'

macks), een g ..heel uieuw
2 Span Wagen Tuigen, kompleet in

goede orde
2 Span Ploeg Tuigen, in goede

orde
3 Trek Zwingels met kettings eli

touwen
1 BraaWiJ.nus Egge, Itowards
1 Zaaillrids do. do.
4 Dubbele-voor Ploegen do.
1 Dorsch Bak voor Paarden kracht

in eersteklas orde
4 (2 half-aurus) Vaten
3 Ankers
4 Balies, Graven, Pikken, Vorken,

Zeisen, cnz., en wat verder tot
eene wel ingerichte Koornboc-
derij behoort.

3. Granen, als:
150 Mudden Eersteklas Zaad Haver

in zakken (LI5 Ib )
200 Mudden Gemengd Voer
4'() do. Garst
30 do. Koorn

4. Huisraad:
Het gewone assortiment IIuis-

raad, Glas- en Aardewerk en Keu-
kengereedschap.

toi.F. DU TOIT.
YID der Spuy, lmmelman &. ce., Afslagers.•

Vendu- Kantoor, :\h;ille~bury.

•Publieke Verkooping
TE

Kaaimanskloof,
-KOEBERG,

nalJij Klipheuvel Station,
OP

vOMDERDAG, 16 lA ART, 1899.

[)
E Ondergeteekenden behoorlijk

gelast door den Executeur in
den Hoed el van wijlen den heer
MARTBDiUS COR~ELICS 'iAN SCHOOR
zullen publiek verkoepen op boven-
gemelde plaats en datum de vol-
gende :-

l. Levende Have:
10 Eersteklas Ezels, III goede con-

ditie en goed gedresseerd
(i Paarden, Merries
4 Kar Paarden, Ruins
2 Koeien (in melk)
1 Bul, goedgeteeld

200 Aanteel Schapen (Merinos)
spek vet

30 Varkens
II. Boerderijgereiqschap :

2 Bokwagens in goede orde
1 Kapkar
l Dpen Kar op veeren
1 Water Kar
1 Drie-voor Ploez, Ransomes
3 Dubbel-voor Ploeg do.
~ Enkele do. do.
2 Self Bineiers (Massey), een zoo

goed als nieu IV

2 Span Wagen 'I'uiven (in eerste-
klas orde)

3 Span Ploeg Tuigen (in eersteklas
orde)

;3 Trek Zwingels met Ketting;,
1 Paar Achter Tuigen
1 00. Voor do.
1 Land Roller
2 Braak en Zaailanels Eggen
..J. Wijn Vaten
-t. Balies, Graven, Pikken, Vorken,

enz., en wat verder tot eone
Koomboederij behoort.

III. Granen:
20 Vrachten Haverhooi
50 Mudden Gemengd Voor

IV. Huisraad.
liet gewone assortiment Tlnis-

raad, Glas en Aurdcwerk en Keil-
kengereedschap.

J. VA~ SCHOOR,
Executeur.

Yan der Spny, Immelmu li Co., Afslagers.
Vendu- Kantoor, Malmesbury

liL.
1 E hecren Van der Spuy, Immel-
I_' man & Co., met instructies
begunstigd door den beer J. S.
WARNlcrr, die zijne boer derij gaat
opgeven, zullen publiek verkoopen

'iTe Vaalkloof,"
1~uur rijdens van Malmesbary

TE

Vcrkooping or
~ WO ENSDA G, 22 FEB., 1899,

om 10 uur 's morgens,
de (lT/derml!Jende l088(' Unedercu, die
de aandacht van liefhebbers wel

waal'dig zijn, en bestaande uit:
1. J.-evende Have, als:

] jj Eente klas Ezels (:lspan) goed
('cj I'('.~seerd

.~ Flinke Ezels voor paarden
1 paar goed gedresseerde KarDE heeren Van del' Spny, paarden (j jaar

InlTnelmall & Co., hehool'lijk ::! Hij en trek paarden 6 jaar .
gelast llool' dell heer JA' OI!I;S M. fiE 1 Slacht Os. 2 slacht koeien
JONGH, zullen op hovengemelde (extra vet)
plaats en datum puhliek verkoopen, 4 Jonge ossen
de ondervolgende Le,ende IJave, (i Koeien met Kalvcrs
Boerderijgm'cedsehap, en (;l'l1nell; :3 Jonzo Yr.arzen
die alles van de he:-itc kwaliteit, pn .14.0 Slacht Schapen, extra vet
de aandacht van lidhchlwl's wU'll'dig 11) Aanteel Bokken
zijn. ] 0 Varkons (Borgen)

!:lOVaI'kens (zeugen met jongen)
t. Boerdel'ijgereedschap, als:
2 Bokwagens, bijna nieuw
1 Afslaan Kap 1,3.1'
1 Open Kar op V tlf'ren
1 Bak Kar, 1 Water Kar
1 Kruiwagen, 1 losse wagen tent
.~ Dubbelvoor ploegen (Howards)
() " " "met IIout

balken
1 Dubbelmor hraak ploC'g (ltan-

some)
1 Enkele VOOI' do
1 Braakland;! Eggo
2 Zaailands Egg-en
I Self-Bindel' (Dai!'}')
1 Snij Machine (Dai~y)
2 Span ,"oOl,tuigen, (geheel nieuw)
:3 ,. " (half slijt)
~ Paar achtertuigen (nieuw)
2 Paar achtt'rtuigen (halfslijt)
:} Span ploeg tuigen (kompleet)
·t Span zwingeh met kettings.
4 Wagen zwingels en 5 trek-

touwen
8 nicuwe haltl'l's, 12 Os-riemen
1 Zadel, 6 Zweep-stokken
1 Enkelloop geweer
1 Slijpsteen, Wijnvaten, Schop

l'en, graven, pikken, vorken, zakken
gaffels en cen menigte andere goe-
den·n, te veel om te melden.

Cira:lcII, als;-
tX.)() Mild eerste klas Zaad Haver
21) Mud Garst

RulD1 Krediet~
J. S. WARNICH.

V~II hp SpUJ. ba.au a Ct., lrsIagen

NIEUWE RUST,
Nabij Dude Post,

Afdeeling Malmesbury,
np

WOENSDAG, 15 MAART, 1899.

1. Levende Have:
20 ll:el'ste-klas FzcL", goed gl·dr!';;.

!'eerd en ilJ guede condit ie, 3
tot t> jaar. '

10 Rij en Trek Pa:Jl·den
2 ]Jerrie;; Illet Vellll·n,;. \
1 Pa.'ll' l4:erstp-klas Kal' Paarden,

goed getC'eld, 2 jaar.
7 Ve! g'\Yl)enle Ossen, gl'.;chi~t

voor dpn ~la('h!l'r
26 Vet gevoerde Schapl'!J, Afri-

kaander".
~O Vet geyocrc:e Dokken, Kap;ltcr:<

2. Boerderijgereedschap.
2 Bokwa,~\ n.', hij kans niellw
1Afslaall K"pbl', Jo.
1 Open Kar "p \·Cl'f,'!J
1 'Vakl' Kar ill ~()('de order
1 Bak Kar UJ> \;·~rt·n
4 span 'ruige'l', kUlllplcct, ill l'erste·

kla~ onlt-I'
4 Trek Zwin!!c!" en K!'ttiIJCT"
2 nrievoor Piu\":en, •. IL)\\'~It'L .,
1 Zaailand" EL;,~l' d".
Graven, Pikkl'll, \,\)!·h'll. C:dïl'l.,;,
enz" en Ir ;lt \ L'fJl'r zal II ordell
aangeboden.

3 Granen, als:
400 Mudden C'er,-;te·kh, Zaad Hawr
10 do. GetraplL' Da'lnl Cll Llll

Toits Koorn ï..aad

RUIM CREDIET.
JAOO.Blitoi M. VE JO~(: Ir.

lo Ikr Sin!, Immelmilll &. CO., Afslagers.
eo-fa.Kantoor. lb.luK>ebuJy.

Omtrent 2 mlJJen vaD Pik_."

OP
Vrijdag, 24 Februari, 1899

Te 9 ure des morgenS preéiea.

De heer Mathijs J. Maree zijn ~
uit de hand verkocht bebDendê,
heeft den Onderge~~nde gelaBt
om per publieke venlDg .te ver-
koopen op gemelden datum :-
~0 Eersteklas Paarden ell Ezels
38 Aunteel Beesten
12 Vette Slacht Ossen

400 Schapen en Bokken
3 Afrikander Hammen (Goed

Bas)
3 Mof do do

50 Vette varkens
30 Mudden Eersteklas Koorn
50 do do gaver

100 do Voeder (Haver & Garst
Gemengd)

1 Bokwagen, bijkans nieuw
1 Open Kar .
1Water Kar ~
2 Zelf-binder Snijmachines
1 Drie Dubbel-voor Ransom Ploeg
3 Twee Dubbel-voor Ploegen
2 Enkele Howard Braakland

Ploegen
1 Howard Egge
1 Hout Egge voor 4 Paarden
1 Bra.aklands Egge
1 Span 'Tuigen, compleet
2 Paar Achter Tuigen
2 Span Ploegtuigen
I Lot Z\vingels met Kettings,
compleet
Span Jukken en Riemen

I Lot Dennehout Planken
1 Lot Gebreide Beest Vellen
1 \Vijngaard Ploeg
1 Cultivator
1 'I'rek Zaag
1 Strooimes
Graven, Pikken, enz, enz.
3 Rollen Doorn Draad
1 Schroef
1 Blaasbalg
1 Kruiwagen
1 Slijpsteen
1 Lot Ploeg Scharen
2 Bamboes Ladders
1 Lot Deelen

Ter-
waarde ver-

anderd, in de·X aapsche AfdeeliDg,
thans gereed zijnde; zoo wordt
hierbiltte.tais gegeyen dat hetselftJ ....... ' OIl JR laa:, f.,. . ,.

to._.. HnMJre. lig .....,:. "oor .....sCC'nlUll:Bt··' ..1898·•••; ,.... .•. 023}lj 6
,,_ -0 " - ..~ .~fJIaie....:-PQ.~ .en bewoners van a~ O& __ ~. ,., •• ( ... ~&c.iioa ~w}. '..".,'....,.. '.' ..•. ~."~ ,,~_ .•.. '.' ,.4'

~uléDde de knntoor-uren en· ÁzTearL .•. ... 4.() 10 1) 10 18 Ir 111 9 8

kan~ Oe;D~~~e~la:'°2~dF~;~tl~~ :~~.~,l~ l' 7,.~ 6'i~\~?~~?~:..,~.3
e.k. ten 10 ure in den voormiddag. TeW'

. I.... ' • t ti H I lt 't Iób;eoLÏea aan .te hooren ; en' om I_lil' ,. '" '1 '" I I, " k hti .1177·tt t. .. II' 88 .,zulke waardeering te be rac tigen
. lUI ••

of t3 veranderen. "Contributiou from
Personen die objecties maken other Couam!., m.:-
ten L_l_ d" td· aar Dit'iIIional Council

moe ..,., ..80 11ln me e w· Swollendam ••• 10 17 _ti
deeringen der Elgeodommen daar Ma' d
geen informatie ~mtrent de waarde "T~I!~::u~:~ .. 188 4t 6
daarvan zal WO~D verstrekt, zoo- , Dotf Tal: 0 0 0
lang het Hof zit. ;' ~~:d:t g .~ _.~

Op laat. Advaneet! Refonded 0 0 0
H. v. D. ,WESTHUIJSE.Y, Bate.,ViI!.geof Lady

, Secretaris. Grey.... "'.. . 0 0 0
Kaapsoha Afdeelillaa Raad, Ba.~, .. Village of

e Montagu ... ... 0 0 0
10 Gr~nmarket Square, .AdjWlhDen~ of Error

24 Januari. 189Y. re Rates Acco_~
31-12.97

,,~Overdrawn BalanOPt!
on Main and other
Roadl

Tot.al.

0006168. '

;., ....
. ., ~'

.-,'~ : .' . . , . .• I. ·a. "J. d.
...... ,'-.... ,"'...., 0, 0 0 8 7 0

" ....... of~.
I .A1Iditon .. a.n....
~,~.," ••• :~~ •. 31> . .0 0 39 0 0
"i P.,..... ...tóJ .. aib....

. '-of the CoIIDCi1 . ... 13 12 6 36 IS 0
..lKaiQ,..i.,,'_'"

1 pair of .. ' ..... '
i ~ DaIU' tbetéoo
i <>NiuryJlaia Bold. 241 2 Il
JCoNnet.ioD )lamt.-
"I .. D~~ ....
, ...... ~Di·l IID~elD .. tVl YJ-
,1·Moiat Bo.da ....
I Dama tUrWOa ... 0 0 0 6'i0 "

" j Other faJ'IDItD&a, 'fis.:I p...... ad ~... 1 16 9 3 12 3
r ~~tiug,Ad~g 2 0 0 O' 0
i and StatioDery \" ~ 8 6 31 a 5! ~... .,.... 12 g. .. 0 "10 0
, ')'olUair BUn-· 0 1 0 0
i a.tuiIaI.Lá __ " 0 1 .t-8 0 1 9
: &ok Chargee ... 0 10 jj 0 0 0
; COIDJIlÏaaio1l 00 Dog
1Tu ... 0 0 0
:Fnmiag V..,.' Roll 0 0 0
Ad~ ... 0 0 0
VillA@8 B__ MoDtagu 0 0 0
Vil. Bate. Ledy
~.~ .. t~~ 0 0 0 2.') 10 8

re Rate. Aoooa.nt
31-12·97. ... ... 119 2 ei 0 0 0

+ .Advanced by ot.her -
i BoadI," Opp0!8~te ... 173 10 5

w·1B ....... oa](aÏn aDd
! other &.da ... 400 13 9 0 0 0

H ~1lCl8'0I1 ~t. ná :
i Jn Bank 397 17 11
: I'llCh_ 2 :; 10
lo --- 4(1() 13 9

£ .. d. " I...
£, Il. t
o 0 0

G9 0 0

[JO i 6

o 0 0 UI !Il

5 0 0 )6 17. G
5 9 0
2 4 0

&6 Il Il
6 lá 0
:! 0 0
o 3 ~
o 10 6

3 11 0
10 0 0
7 lO 0
5 1 8

:l.) 10

20 18~
lef 0 0
6 1 2
1 la ".
'I 10,Lo

>_, ';

J5t 8 3
18 ij 0
10 2 .• '
·:I'27r'~:l. Or,
:Jf 4t 2

5 J3 11

M " 2
5 13 2 3 11 0

lO 0 0
7 10 0
5 1 8

o 0

o 0 0

o 0

o 0 0o 0 0 119 2.0

o 0 0

AFDEELIHGSRAAD MAL~ESBURY
o 0 0 173 10 5 o 0 o

TEN[)ER8.

T·ENDERS worden gemwgd door
_ den bovengenoemde Raad voor
de Valuatie van alle V IJ,Stgoed in
deze Afdeeltng, daaraan onderhevig.
Het Distrikt zal verdeeld worden in
Twee deelen ; No. I zal bevatten de
Veldkornetschappon van Zoutrivier,
Saldanhabaai, St. Jl elenabaai, Hoed-
jesbaai, Sehrijvershoek. Hopefield en
Vredenburg. No. II zal bevatten
al de overige Yeldkornetschappen
in het D~trikt •

'renders kunnen ingezonden wor-
den voor een of beiden der Twee
Afdeelingen.

Tenderaars zullen ieder eigendom
gevalueerd moeten bezoeken en
kennisgeving moeten bij de ver-

. schillende plaatsen gelaten worden
wanneer getaxeerd.
'I'enderaars moeten de lijsten van

elk Veldkornetschap inzenden naar
den Secretaris in Alphabet.ische
order.

Tenders moeten aan den'onderge-
teek ende worden ingezonden (ge-
merkt Tender voor Valuatie op het
Couvert) op of voor den 28sten
Februari, 1899, om 3 uur n.m. Twee
borgen worden v$'wacht. •

De laagste of eenige tender zal
niet noodzakelijk worden aangeno-
men. Het werk zal geheelenal
klaar moeten zijn tegen 1 Juli, 1899.

Op Jast,
Al L BRODZIAK,

Secret aris,
Kantoor van den .áfdeelingsraad,
_. ~_al~~~bu:!, 10 Feb~~_~~~9_..

A.ssistent Benoodigd
Fordsburg Publieke School,

Twaalf Ponden Sterling
per maand.

TotAl £-10-1-1-. "-0 846 10 10 15-56-1-:;-;, I' , Total I £1011 " 0 846 10 10 15S!I ts 6

We hereby eertiFy (i) that we hne examined the aboye ~OOIlDt of the Receipt. and Payments ~f t~ Divisional CouncilJ .:
Boberteon for the half-year .eJWed 3bt Dec.. l8t8 j (il) rtAat (IUbject iD paragraph • hereof). lt. J. npported. by proper
vouchen; (iii) thatT, 80 far &lJ' lI'e can ucertain, the receip~ therein eptered are the ooly I~ wblcb haye heen reeeived durilllthe period ltated; (it') that the expenditara il lawful ~d ~r4&JlCC1 ·!with Vota, BuolatloD.l and Co.otn.cta of the C01lllClL
(~-i) that the balance oOnsillt qf ~I 158. lOd. in the handA of the Treunrer (whicb w .. actually produoed f? 1lli on the 31 December.
1898· in the denominations ai Btat.ed OD the Form C.A. 4s A),' and of a l't'Bdit balance of £397 171'. lId. lD the Standard Bank II
Robertson, and (uii) wo fnriher certify that we ba~e--ex ... ineci the Sta&eJnente of AMete and Liabilities of the ll&id Council for til!
last half·year., that it agren with tbs ledjer, and is, 10 far u tre.can ucenaiD, c:orrect. ia e"'ffr1 tWpeCt.

'. I
;,' ..... ,: 1

p, J. P. nRIIS, Afslager.
V"::'·:I Kantoor.

Tulbagh, 9 Feb., 18!:l9.

To"').

lIENBY O. JUBCUS,) Auditors
J. L. MAABTRECHT, f .

~ Robertson, 31st Jana.ary, 1899. i,
I, GERBARl>r~ WILLlU BOICHERDS, do: hereby certily, under the·p,*risÏODB of Section 2 of Act 32 of 1888. that the above ii; I

true aud correct statement of my Aocount .. Tl'eM11l'8I'of thé Dirilrional Council of Robertson, for the half-y-.r ended 31st Dee.,
1!:!98,anc! that the balanee is &8 detailed ou .the aunexed Form C.A. ~ A.

G~O .. BORCHERDS, Treasurer.
Signed before me, .. witne88, this 2Sth day of Janaary.I899.. I

- i 8. C REYNOLDS.
Examined and allowed by tbe Coaneil on the l4,th clay of;l-'eh:'r:.v-:. 1899.

F. E. ".TOLLAS'!'ON, Chairman.
En alles wat tot een Eersteklas
Boerderij behoort zal worden ver-
kocht, te veel om in het bijzonder
te omschrijven.

VERDER :-=-Hct gewoon assor-
timent Huisraad, bestaande ui,t;
Stoelen, Tafels, Keukengereed-
schap, enz., enz -,

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

VAN nu.'

Aideelingsraad r . van Robertson,
Voor het Hatliaar geeindigd '31 DecembérDebats-Conferentie 1888.

AAN Debatvereenigingen wordt
hiermede kennisgegeven, dat

de Jaarlijksche Conferentie van
Debatvereenigingeil in de Z.A.B.
(D.V.) za.l gehouden worden op
DON DER DAG, den 30sten
MAART, 1899, en ditmaal wel te
Johannesbur~. '

Heeren Afgevaardigden- worden
verwacht voorzien te zijn van ge-
loofsbrieven.

Bi j de verschillende Vereenig-
ingen wordt aangedrongen. indien
mogelijk, hunne respectieve Afge-
vaardigden (minstens twee voor
elke vereeniging) te kiezen vóór cf
in de eerste n ook van MAART, e.k.,
en hunne namen daarop aan de on-
derO'eteekenden in te zenden.

J\10gen do Jong-e Afrikaners ook
nu \Yl er eendrachtelijk samen wer-
ken, en succes behalen.

S. P. VAN WIJK BOTHA
Voorzitter.

DAVID ROSS.
~.ecrE:taru d()r Conferentie.

N.B.J-D':l Kaap Kolonie wordt
verwacht vertegonwoordigd te zijn.

Pretoria (bus 616).
1 Feb., 1899.

APPLICATIES met bewijs va.n
Lidmaatachap van een der

drie Holiand.sche Protestantsche
Kerken en getuig~chriften van goed
zedelijk gedrag en bekwaamheid
zullen door den Ondergeteekende
worden ontvangen tot Woensdag, I
Maart, 1899, voor de betrekking
van .Assistent in de Publieke School
te Fordsburg, Z.A.R.

Salaris Twaalf Ponden Sterling
(£12 Os. Od.) per maand.

lt.POSTMA, V.D.M.

~nd ...Hoofd...-epn. W Totaalegeo. ens.
.£ I. d. ~ .. d. I. L" !

Hoofd....... AndereWegen, enz.
£ .. d. I. .. d. £,
0008700

A. d.
o 0Per1&laos

" 8alariaMn YaD8ecre-
tarilló Auditeuren eo
ialleaudere beambten 30 0 0

" BetaIi.ng aa:l ....
'leden •••

,,)faken. o~·
:en Reperatie YaD

:HoofdwegenIllllDem-
DI8Il ... .••• MI 2 11

" iMMen, Oiaderh01ld
.:~CDVer-
ibiiltering ftIIAfdeel-
!mg.wegen en nam-
1DItD~Op ...

" 4ndereUitganm,t.w,
. '~_ldeÏD-,'
: illbeaén... ••• 1 16 9
~OlIen •••. '" 2 0 0
;Drukken, Adftl.teer-
, ..eIl8chrijfbehoeftn

-- ;Suur ... '"
BtAnaonk:08ten
:renagbeta.ling van
Renten ••. ...
lIankonkoeten
Caauaiaie op Hon-
. denbeluting ...
Opmaken St_dijet
Voonchotten ...
DorpabellllltiDg llorl-
'taga ••• •••
to. Lady Grey ._.
Verbeteringfoat Be-
~lIg ... 11920
f~door
Ad... wepa all
per ClOIItra ." '" 4tOO la 9

.. Balanaop
iekeaing,
~w.:-1I1
de B&uk397 17 Ur.de Kan la :; 10

J

Aan Bl\lans-op 1 Jan.
1898

" Algemeens BeIM-
ting- Achterstallige
(zie, .pacifikatie) ...

" Loopende
SpPCificatie Achter-
stallige Belasting,
Wegen ILnderc .

1__ £1 ., .£1 • I U" 3
IM,..... lo % JC, 10 ! j JO I 3
1119;-:tV II S id JH lJ tAf "'!

623f56 00062315 6

;. .'

Totar.l "1011 j 0 846 10 10 15.)6 I;, [J

39 0 0

s6 15 0

tj9 0 040 10 9 70 18 11 lll~ 9 8:
192 14 7 38l) 9 8. ''lp...", 3: 13 12 6 6

o 0 O· 2il 2 Il

rUl' •
" Toelagen ~an an-
d... ~eD:·

. Afd. Swellendain ... 10 7 6 :; 0 0 15 li' 6
Tollen op Hoofd en

" .Afdeelingswegen ... 138 4. 6 20 IS 9 159 3 3 i

"Andere BroDnen
van Inkomsten:-
Hondenbelasting .,.
Rente' .
f:chutten ...
Temgbetaalde Voor-
Scbottetl .. ,
neilUIting, dorp Lady

Grey ... ... 0 0 O. 34 " 2 :J.l, " 2".a_ 0 0 0 ..S la.. 2 li 13 lo!.Do. dOl'f ...on~_
Verbetering fuut 1D

.Relaatingrekening :
31/12/1J7 ... ... 0 0 0 119 2 0 0 0 0

" Overtrokken natan·
Ken opHOQfd en an'
dere Wegen ... 0 OOli'S]O S 0 0 0

;, I fI.' t'

o!5 JU ~

Adres :
Ds. M. POS'fti,

Fordsbnrg, Z;A.R.
o 0 0 670 4 6iO 4 I

Meisjes' Hoogere School,
Wi;nbera·

3 12 :l
o 4 0

t) ~I ('

2 4 0CALVINIA. o 4) 9 .,18 0 0
I) 1 '2· 5 1 2
o 0 0 1 2· 7

18 0 0
10 2 "
1 2 7·

.,

E E·N li} Bije komst van het
Licentie of zal gehouden

worden in de H zaal te Calvinia,
op Woensdag, d ,Isten Maart ë.k.,
wanneer de v nde applikatiën
voor Licenties, lien worden be-
bande1T~ te"e .

Verni

~f~B! 19 ~
1 0 0 I 0 0

,j'; II Il
,; I:' (l

:.! 0 0o 0 0 7 10 0 7 10 0,
o 1 8
010 6

o 1 fI
o 0 0

a 11 0
10 0 0
1 10 0

S 1 8
2s 10 8

o 0 U

o :I :;
o 10 (,

o 0 0
o 0 0
o 0 0

:;Il fl
10 0 (I

i IU l'

o 0 0
o 0 0

1. Herman
Erf 1, Cal

2. George
Erf 13 eD

3. J. A. S. A
3 Calvinia .•

-1 G. R. Job
2 Calvinia.

5. Julius Rei
Calvinia.

G. Julius
Erf 5, (lal .

7. Frederick
Err 3, Oal

8. Ierael V.
Erf 7, cal

9. Albert
Brandvlei.

Nieuwe
·10; Alben

vlei.
Il. H. KeU

!nmdel. B

F.E

en G. Bernstein, Klein-
dvl.i.

HILPOTT,
R. M.

ia.
Walter, Kleinhand91,
Calvinia.

1, Bottelstore op Erf

on, Bottelstore op Erf o 0 0 U () (I

o (J (J

APPLICATIENwordengevraap:d
voor do betrekking van Huis.

boadstor ; in te zenden tot Maan-
dag, 6 Maart.

Salaris £60 per jaar met Trij
k06t en inwoning.

THOS. LOUW,
Hon. Sec.

._----- ---- ---- ----Tot.al ... £1011. .. 0 846 10 l~ 1656 16 :;

Melsj es' Hoo" •••
School, "W'yDbe • .,.

A PPLICATIEN zullen ontvan-
gen worden voor de betrek.

king van Onderwijzeres in Moderne
Talen (Hollandsch, FraDBoh. en
Duitsch) tot op den 6den Maatt,
189~. Plichten te word~n aan.
vaard bij het volg~nde kwartaal.

Salaris £90 p'r jaar, met vrij
kost en inwoning.

THOS. A. J. LOUW,
HoD.~

IfEN eerste- las boeren Knecht.
. '.J Men vervoege zich tot

. H. C~ DREYER,
~~.p~pa



-Total.

e II. d
0 0 0

69 0 0

;,0 'I 6

241 2 II

, liiO 4

5 9 0
2 4 0

.)6 11 Il
6 15 0
~ 0 0
0 3 so 10 6

3 11 0
10 0 0
7 10 0
5 1 8

es 10 8

0 0 0

0 0 0

0 0 0

400 LJ 9

15.'>9 15 6

1\1 Council of
·d by proper
-ee ived durinl[
t he Council;
;I December.
lard Banlr .1,

m nei I for tho

he above is Il

~l :.lht Dcc,

:-i, Treasurer.

on,
"0 Totaal.
enz,

_.: £ .. d .
0 () ()

t;~) 0 0

50 I)

:lil 2 11

Ijj(1 ~ I SI I

.) li "" .~ U

.-/I~ Il Il
,; I.') I'.) .U (I

n :1 ;,
0 10 t)

, Il "
.)

10 Il "ï I'J l'

.) I
~.) ID ...

0 I) I)

U U (I

!l<:'Srn.ad YK"

~~ hierv ..n'
l\nll'eteeke'" r
{cllolntie~ "l)
·kt-lijk voor-
~ï 17 Il li>

Raad voor
.vinden, tell

en.

.1",& boverr·
'11. n)(Jr hl &

Gunstige Voorw~~Albanie. ..- :-. ,

Uw aller Dienaar,

.N. F. DB W~;. /'
~retaris Prov, Bestu\lr' Afrikaander Bond-

neschrijvingspunt~1l I. . ..... •

Olldergeteekende om 'besprokeu te"wo.r-
den op bet Cong~SJ, 1at staat gebou
t . worden t,~ Victorlh West. 0') li
t>El{L)AG, deu 9den ~aart, 189CJ.

NO. 1 PARLEllENT.
Y"I'!)llchtc bedanking ~~n leden ~~ v~rlaogen v~ twec-d!rden (I)

I I\: 'Z -rs -Williston, YMJburg. Philipstown, Mara18burg, RIchmond,
I;~'! '~O~l'~:Ceres, Vonterstad, Middelbur_g, Rhenosterberg, Caledon.
l 1,\ \ ;t't'll KandiJaat tegelijk op twee plaatsen te staan.-Cole8~rg,
. .. "'('st Malmesbury, Somerset OQSt, Barkly Oost, Van RhiJDS-\1l'1,'I,a <,' . WP'
. \r'll'~l~bllrg Richmond, Ceres, QueeDstown, orcester, rms

t II..) rII. .. t (~ ,

1,11"1'1 II. ffRe' SO •. , r..rbdrrde Registratie Wet.-Malmesbury,Graa met, merself
0",1. l!";lllf\)rt West, Cradock, Britstown, Worcester, Barkly West,
!)rln, \liJt'l't II. . al N 'd

(;·,.Idenvoor elektie-doeleinden bij een te brengen.-Ahw oor,
llan"l' 1". Lady Grey. V ...

:'Il'mdag op denzelfden datum ovcral.-Stockenstrom, ictoria

Ol'" . I' ~ t B f tH.t'i:;l~tratte Beambten, Plichtverzuim, Be~ IDg.- or eau or ,
\.IIl 1{llljn-tlol'l"

I:,' il,tnbllt.ie Wet.-Queenstown. .
\ l'rhttlllïlJO'van zetel onder zekere omstandigheden.c--Hanover.
\"'l"!J()(\lTill~Kiezers Kwalificatie.-Ceres.
U ')t'lkt~W'Elektie uitgaven.c-- \Villowmore .\ I r:

NO. 2 BR.ANDZIEK.TE WET.
r,.,,: IL·l'l'otlpiog.-Middelburg. Carnarvon, Williston, Barkly

11.,,'. :'tl I n-burg, Sutherland, Calvinia, Pri~~ Albert I, Rhenosterberg.
I','~':I' Invoering in Bechuanaland.-ynJburg:.
\"."!' 11ltv(>l'l'in~Rapport Select Comité.s=Britstown.
\" ..'1' lll'fl'vepillg of Permissiefmaking.- Venterstad.

~v. 3 ONDERWIJS.

NO. PROTECTIE.

Midde)burgJ,.l~-Februari, 1899.

" ->.

\V E{'G ELOUPEN. ERNS~ KAPS,

OP 19 Januari I899 .van de KODia.klljke SablleLe Hof Piu ..
plaata van, den ondergetee- forte Fabriek.

kende een Hottentot, groot van DRE$DEN III 8T. P.ETER88IJR(J,
persoon, geel van ;k leur, grof van WtlDaCht be.kea4 te malcêll~dU de....
spraak niet vuile 'kleederea ~ . . : VIWER .
genaamd Jacobus LeW!8on. van ROCCOC. de . S, Sr.;
de Gemeente Mamre. Een leder ..JilAfl.OFQ,fITB, PA.KHUIS.
.. wien hij mocht aankomen ol aan- "M" ... a*éwPxi.iiDr. ~A- ... Z.

zijn wordt verzocht e~. ZijJl ..... ~pe1t D.,ou::.a .. '
1-1"11'.,,, k kennis van _te geven aan. Be& tPI'I'eki TA aU dtat de door bem UI& de
den ondergeteekende, en een ied~ Fabriek dil'ek.~ "_por'eerde hlÁnl_teD, hl.
die hem aanhoudt zonder er kenJ118 allen iLIele 'I'OOC' bee LA. kll'DUt 'epricbt wordeD.

van te geven zal in rechten vervolgd Zuid _Afrikaall8ebe )(armer
worden.

Maatschappij,
KAAPSTAD ,. "'HANI/E8BURS,

N. A. DLANCKENBERG,

1;,.!\\O'I~('ll Onderwijs, voor en tegen.-Graaff Reinet, Somerset
II,,' .1.l:-"II\ïllt', Herbert, Lady Grey, Cradock, Aberdeen.
, ;\.",~lt'llillg Commissie om den grond van een gedwongen onder-
",I)''':' ;,\,1 1'1' tt' trekken.-Col~berg.

T. ;, II Bl.mkcn en Kleurhngen tezamen op School of Examcn.-
\ [1\,1' \IIUI'.\ . .
. I' '11I1i\l'difTiOn'en Bevordering door Regeenng.-Steynsburg.

.i: ,., o UT' I 11;t'" h,ed,·ni.-;op Scholen.- moru a.e.
\·,·r!,."):...'ln"van Onderwijsers Salarissen.c-Tndwe.
\{" r Ulldl~r~tcuning aan Buitenscholen.-Murrnysbllrg.

NO. -l BESPROEIINGSWERKEN.
.\~":,·lll"('llt' Olltll'rstenning.-Victorill. We::;t, Herbert, Burghers-

.lor: 1(;, r,(),tPl'llPr~.
.. :; I) K lt·ine :-;dlua1.-Cannrvon, Willowmore, Stoynsburg, Lady

I

l;', " 1':';1'!"l·~.
. i"II)":" Urallj('ri,ier.-Pri~ska. )
Ll!I", Oranjl'- en VaalnvlCren.-Iostroasburg.

\G lT.\ Tl EI.\" VERBAND MET JOHANNESBURGSCHE
. OMSL\.NDIGHEDEN.

l\" 'Inj,nl'rnill~ tla,arvan.-Kaapstad.

Middelpos't, .
P.O. Malmesbury,

13 Februari, lR99.

WEGGELOOPEN
\1AN Wellington, op- Maandag,

den !:Iden Januari 1899, een
Wit Schimmel Paard, van 6 tot 8
jaar oud, breed VI1~ henp~n, 'laatst
gezien te Houtbaai, op Dinsdag, 10
Januari.

Eenig iemand die het paard :vin-
den mag, gelieve daarvan kennis te
g~von aan den Ondergeteekende, of
ton kantore van·_J.s.; S..¥ara.is & Co.,
Wellington, door wie alle billijke
onkosten zullen worden vergoed.

P. J. CILLIE, D. ZOOD,

Wellington.

Aan Vrnchtenkweekers,lj

I'I L, l al"'·llleen.-Carnarvon. ...
IIn".:, 1',.' 1,t'Ia"tlOg Op ingevoerde riJtUIgen en rij\Vielen.-Suthpl'-

"::':.Il i[·g'l'l',dorp.
II(ln~,'re lJl'la,.;ting op ingcyoer(le .boter.-Bedford. .
\'::1" Inn),'1' Parafnn Olll boschlUlzen te dooden.-AlbaOle.

DJl~ Ondergeteekenden maken
bekend dat zij bereid zijn

om bezendigen van Vruchten en
andere Produk ten te ontvangen en
die op de plaatselijke Markten te
verkoopen.

Vruchtenkweekers die naar Port
Eli$abeth hunne Vruohteu wensch-
eri te zenden gelieven aan 'ODS te
schrijven.

GOUWS & POHL,
PrQdukten .Agenten,

PORT ELIZABETH·

\0. -; DE HOLLANDSCHE TAAL.
Rechten voor Hollandsch op Kantoren en Spoorwegen.-G, liJk.

lLr:c" .'1'.

rl':rlr,'hlt-nJ Op School Examens.-Unionda!e.

.\ ::,

KO. 8 VELDKORNETTEN.
te word0n gekozen door Afdeelingsraad.-Barkly BA.NK~ERS :

Standard Bank.
TELEGRAAF .AD&ES:

.. GOUWS."

pU'pn
II

~O. 9 BO.\"DS-CONSTITUTIE.
\\·IJ/." van ~ undidaats Benoeming.-~iwaJ N<>?rd, Prieska.
\·,·r.llld'·l'in".-Beaufort \Ve,.;t, Mar81sburg, Richmond.. .
\\''''l'lldc ('; Werkende Commissie bij Elektie en Reglstratle.-

r" t, I'-tad. Haddie enMill ~r1\"0. 10 SPOORWEGEN.
1II1I""'Oln"Gratis -"Middelburg, Viewria 'Vest.
1:"I.'lil;l~I~)ur VC(: vemielJ in den nacht.-Victoria \Vl'ët.
I I' :'l'f'lriing.--Slltherland, Calvinia, Fraserburg.

\0. 11 ZONDAGS HEILIGING.
.\{,. ]'hl'r.-~Iallllesbury, Wellington.

\0. J:.! BES~H:TTELIJKE ZIEKTEN.
lf· "')'I'IIIe; Deel I) Iler Wd,-Wellington, Van Rhijnsdol'p,

NO. ]:l BELASTING.

Afslagers, Taxateurs, Commissie
Agenten en Schrijvers,

41 LOOPSTRA!T, '_ - KAAPSTAD.
P.K. Bus 684.

Onrniddelltiko aandacht gegeven
aan den verkoop van alle !!oo~n
Kigen~om tVast en Persoonlijlr}
Huisraad, Produkten, en alle Plaats-
Yoorraad. enz., enz.,

Termen allerbillijkst.
Vendu Kamer en Ka.ntoor,41 Loop-

Straat, Kaapstad.

Iii' Iljlït],'ndell.-rTliundale.
.. ' . VI I C lvini'\ Bun .."Crsdorp, Fraserburg.1,,~. 11 .\ fnl'mlng' op ee"c 1.- a (, c-

II;, [)'.IIIJ;llItt'I1.-Br'iHtown.
II.)(jf· 1i ,da,t lllg. -Molteno.

..\"0. 1-4-PAS WET.
\. "·1dl' Jl,I~ Wd vourge"teld in de laatste Parlements zitting.- Dayter en lonen

PIANOFORTE GALLERY..:\\! .

'lïf[r:TVEHEE.\"[(a..\"(;E~ EN WAPENSCHOUWI~GEN.
I) ,]", ,tf'1ll1iw'-Oudtshoorn.
.\ . !ll IlIitl" V;OI' Kostprij,.;.-Cuksberg.

[J5 Jaren Gevestigd.,

O"'ER 100 Piano's om uit ta
k ijlzen. EeDigo ngenten en

invoerders van' de beste ~ng~lschc,
Fransche, .Duitsche en Amenkaan-
sche Piano's, Harmoniu.ms, Orgels,
en alle Muziek en MuzIek Instru-

..\"0. ] I; ARME BLANKEX.

',:,! ~:Il~ "Illtrellt Kwcstie.-'Vellington.
.\"0. 17 LOCATIES .

.\ '" :, dTIIi" van Klcine.-Postmasburg.

.\ I'· Ildl'l'r;~nvan Wet.-Molteno.
.'. · ..·'!,:[11ill" III Bcclrllanaluml.-Barkly WeHt.

menten.
Amerikaansche Orgels van £8

tot £100.
Bekend als het beste. en g09d-

koopste huis in de KoloDle.
Bezichtiging beleefd verzocht.

.\"0. ]8 POLITIE.

I' .1'11-"Ill kc in plaat,.: van KaaPtche.-Ricbmond.
\ ...I;11l,1f'l"log.-IIIJwe.

..\"0. 1~1VEEARTSEN.

'I' -:i. ,!ll[l!:.- \' l'ljOlll'g, AuerJeen, Elliott.
\', r",:udcrrn;:;,-Jansenville.

..\"0. 21) KROO..\' LANDE~.
\;,1(,111!,'Iilw "I' LanO'cbcl'g Stelsel.-Fort Beaufort.,.., ".,

(""'lllldatle \'all 'Vett.en.-Rhodes.
..\'0. 21 HOF, YAN APPEL.

100, Adderley Straat, Kaapstad.

N.B.-Nieuwe Muziek met elke
Mail-Stoomboot.

:-itatcll cn Kolonien in Zuid Afrika.-l'hilipstown.

.\"0. 2~ ROOF DIEREN.
1'.::." Ilng.---B(.dford.
.\l.lo!l:tar .Ia~hak-Maraishurg.

..\'0. 2:3VIsse HEN.
l. -it D tit I"oeilllg.- Vun RhijDsdorp ..

NO. Z·~ KLITS-KRUID.
\"".,:, ""l"l'llclrtende Wet.-QueenstowD.

..\"0, 2.j GROND .AAN KAFFERS .
I ;l' Il VL'l'llllrilwvan Grond.-Molteno.

.-, ,

\0 :21; TRANSPORTEN EN VERBANDEN.
Tt' II,)relen gepasseerd voor Magistrllten.- Philipstown.

NO. 27 KIESZETELS.
Afsnijding Herbert en Hay van Barkly West.-Postmasburg.

IUU UI BmdewUDstdels, TiD,
IoPlrt.,.Plut-Uzu Goedm,

7t Hanover •• raa~,
T·X4~T~'f". ,.

H. J. DYKlVIAN,

.we IJj) bilt .pbied YaD .,oor-
"9ft kolDe.. 0"""0, au peil .. bl !leel der
!tolOoie C~ bé ..olkiJlf of ,_"'nlfrerbeid ..
takken be,." Om de ahp ftD £Ó,OOO 1
.a,00G ,er mul Toor OD" .poor eD te recbt-
YlI&rdipD,. 9OOr.1 niet al. lullut 'POO",0Z80
_hte Toor eeD Mkerdistrikt moeteD dieneD.Ook
le bel Diet wunrcbjjolDk da* cloot bn bekomcn
..aD lolk eeu 'poonres, cD'berolkio, of njj..er-
beid .oodan!£r .. I toenemen, da" binneD een!,.
jncD lIullr een ljjD de kOlteD vaD be"er klDIf
eD "D' red.Jjjke reDM op bet beateedo kapitaal
aal IfnrpeD- Doch IDO'.O daarom die deelea
vaD de Kolonie iIl.beel .,Dder 'poonreg 00111-
maaieatie blUven? I. bet daa niet beter d.
bellaaade breedte te brekea? Het it bet lut.te
da, de ToorDUmBte objectie achijDt te lijD
teKoD Bpoor"egeo met eeo breedte raa leg!!e
2 Toet. De meate penonen .lOllen erkenDeo
da' eeu spoor,", met eea kleiDe breedte beter
la d.n ,lad ~ lIPOO"'eg, ea dit. wordt dan ook
bewe"D door bet feit, dat al deze kleine 'poor-
...egeD in al de lan?CD ;'!!aar zij inge"oerd I.Ho,

Kenn-ta-gevin -g. d:r::!.:b~.:d~ij~=:.~,~! ~T=
deo, eo meer CUn iet. IU:dens bunDe .oelle ont-
wikkeling boWleD veroonaakt.

Eea ".0 de I'eIIlllttten, wurtoe de Kaapselle
commitaie in 189!) IUDgntelJ om onder_k ie
doen naar den unleg cn ;bet werk ....n Imal-
'poreD lr .... m, ia : ol Dat over gewontD grond
wau weinige natuurlijke bee"aren beetonden,
bei Toordeeliger' zou zjjn in plMte van IIDIAI·
'poren aantenemen in "erband met de bestaan
de 3 Toet 6 duim brced~, om· il lichter." lijDen
un te leggen op de gewooo breedte j dai wil
&eggeD, een licbte .oort ran r~ls on sleepen te
gebluikeD aleile hellingen en acherpere krom·
mingen ~teaemen, eo de hoog.te lDelbeid te
beperken tot &egge 12 mjjl per DIlT. Station8-
jebóDwen, goederenloods'Hl, vee eD wageD ~.D'
dingen en andere bijkomende &akcn kuonen ook
afgelChaft wordeD. la z~lkll geval!~n . IIOU wei-
Di,e additioaoole locomotlevea of rlltlligea WOl"
deo .eroi'iCht, en de koete I~~ aanleg 100 dan
heel weinig meor Iun diln Iile ftD eeD. cnnal-
spoor. :

Zulk een donkooelJ uittev6cron m3' raadAlm
w8l8a oader de Toonei:de coaditi8!1, en _ia z~1t
ge .. llIlllleD de koaten .aD . aanbouw mlUCbulII.). bl· k Vl' heel ...eiDig m~r sua dan die YID 'eeD amalapoot.lUl e ~eer \:OOp log Docb ongelukkigliik bi~en die afde-:lingen der
Koloni., die \ban. '''poorwegen noodlg bebben,
heel wat natuorlijke zwan,beden op, eD znlke
lichte IUneD ala door ele commissie aanbevoleo
kunDeo hier alleen gebou ...d wordeD tegen bet
dubbele YID .at een 2 voet breede spoon.,
soa kOlteD. ED waaroll". &ou meD daD niet dol
goedkoopste der twee 'poorwegen .. aleggeD,
&octaD, die het Tervoer kan drageo, eo eYeDgOed·
koop of lelfa goedkooper kao bewerkt ""ordeo ?
Waar een lijn ten knate ..an St'fgtl £2,000 per
mijl geboD wd, eell rente &ou opleTereDt EOO ~
.poorweg, die t ...eemaal dat ~rag kD.lt, Diet
meer dan de kOtlteD nn be ...erking OpleT!"lD.
De beer Ma.,. IICCt in _jiD boek o ... r ti bchh
spoorwegeD .. bet Tolgaade :

1899 " ID Ake dea unleg van Ipr>OI' ... e8'l'0 moet.eo
wij dnelfde begiDl8len ...olgen, als eea bezig'
beid.maD doet wanneer hU een wiDkel in eeD

laDd opent. Doe 1loU oent gebouweD
optrekken ber"keDd naar bet bedug de~ be&i~.
heid die hij "orwacht te doen, of met zun kapi'
taal kaD doon en naar mate r;jjne bezig:heid I:lch
uitbreidt, in die mate ul.bU ook liin wlD~1)1nr·
grooten. Al. een kleine .poorwe;: liL een
distrikt wordt gebouwd met zulke groot. en
gewicht vaD lpooratann (rail.) dat het op goed·
koope ...ijle het traffiek bn dragen dat waar
IIChijDIUkiD de aente 10 jare!. er o.er aal g.an,
dan zou het eeD diTidend ople.~ren op het
kleine kapita,1 er in gettokeo, en dit gedurende
het meerendeel 1.00 niet het geheel ... ~ dien
tUd; en al" he, distrikt e~ door beh~rijJk wu
oDtwikkeld dan &ou bet tnd genoeg .UD om hllm
te Te"ang~n dClOrd, I~.re nila eD rollood
materiaal van den hoofdlun.

Bet feit .elf d.t.r eeD Iicbte spoorweg door
eeD distrikt Icopt,!muki fill de boofd lijn, er later
goedkoqper kaD gelOld wordeD, daD WlDoeer
meD er dadelijk meê begoDlleD WY, eo als W
wllrk behoorlijk wordt ingericht beboeft er !leeD
hinderDis aan bet TOrtDOl' te worden gedaan.

ID eerste . Door bet .,olgeD YID dit stel .. 1 Tan ~rweg
unleg ten eiDde arme di.rrikten te oDtwijrkelen,
&ou een Lmd spoorwegen bezitten die -:Itijd huo
reate" op bet kapitaal opleveren, en d.entenge·
Tolge kannen ook later andere di.trikten eeD
spoorweg hebben. en dit ,o~der dat die e~n
druk' uitoefenen óp de fiaanclen nn het I.and."

voor den Het ia ontJehrijfeld ~t deze pqHbek. de
reebte it .!'Or due Kolonie,8D boe spoed~r
men se UDaeomt, boe beter Toor alle .""la'ai'
hebbeDden. Dee Iicbte llpoorwegen lIUO be-
wezeD een 'UCCetl te zijn iu a.Ddore laaden, eD
moeten dit ajiD iD een land, da~ &00.l1li1 bulp.
bronnen beeft all de Kaapkolonie .

De Daiteohera zjjn over het algemeeD zeer
Toorsichtil{ voor zO iots Dieuws I&n!,lImen, doch
toeD liet Praiari·cbe gouvernemeDt ID 1892 over·
ta' d WIIII dat Iicbte spoorwegeD et'D noo(bake·
lij:t:eid wareD ge ...or~en, en in Tele geullen
Tet'lri_liiker waren bOvon den ... n~eg Tau ge·
WODe...... n, die eeD jaarlijkacbe nltl:Uv~ ver·
eitcbten.aonder iets op te leyeren, toen &eld~ de
Praiaitobe minilter Vla publieke ...erkco bU bot
Toonlellen der derde luing Tan de wet op
lichte ~"'ern be' Tolgeode: ..~ andeno
at reken 18 de Ullooaw ea het bewerken Ta.Dder'
gelijke lichte .poorwegeo een legen .oor b.~_t
laad ge_t. Iemand, die door Noord.It~h~,
België of Bolla.ad reist k_all lichzel wen o"ertul'
po welk eeD &eien deze lichte lpoo~egen se·
weest aijn. He~ is .Lsof men besproellog.kaM'
len door de releien heeft gemaakt, ml alles

(McCor groeide eo bloeide ouder den Trucbtbaar IDI'
- kenden stroom. In Noord·Italië TO?"' .. ilhet

Dut d.t "ii gesticbt heb~ zoo ~t1ldeljjk, dM
zelu d.e_onopmer~m,! reulger r;UDe aandacht
op beo moet ve.bgen. '.

Sleohte &es. jareD r;un verloopen, ~nds de •
"oorden ,~kea wanm, en WILt.~aa ~ ge.
"alg? EeDije duizendeD nn muIen licbte
spoonre;eD .ijD gebonwd g_ordeD, eD aBen
bebbeD baantwnon!., uit eeo geldeliik &O?wel ala
uit MD ingeniellfl oopDDt, lIOO~s_~ 4,)or
m" aaD te balen ojjfen pllen bewU_. '
~nderdaad mIk een zogeD .oor DaUscb laDd iJ

dit .t .... 1 TlD liebte 1I~",egon.p.w_t, dU
de proTiociale ea plutaeluke autontel~D hedeD
oTem lichte .poor.ageD aanleDen 10 pt .. t,
YID wegen, wantde luuteD koeten vau £~ to\
.£.0 per IJlijl elk jaar MD onderbood, terwuI . d_e
eenMn, indien goed beatuurd. renteD eD diT)-
dendeo oplevereo. . L_ .......

W lUIDeer men de b;,enD 10 dese ....._.
,.~ waarom zii lIieh Diet meer' toeleggen op
landbouw dan is boil aDtwoord -teedt, omdat
.jj geeD~ markto~ ia de oabiibeid van haDne
plaatMD hebbeD, eD be.t Tervoer naar de ~
tlJlOO"'lIiatatie miaac1UeD meer dan hooclerd
muien Te;, te door il,_WDOOdi~.~l, cUt
bUDDeOIII1eDsteeds op pad moekn lDJU m ~tlI
VaD de landea te beploegen. Al. eeo ~iDe
'pao",eg door of _bij ..)laIlDe . liep,
100 mik een antwoord ,.
bebben, eD ik ben er nA "tiI!.'I'UiiRtfdli\
meeate boeren ....0 deJa ...............
bruik eD ..-eel

28, xuteel ~ Ia&~.
Gedenluteenen Op,erleht lo .. nl, Deel

'Y1ID A.frilLa
mUQ IJJJ.TISTIID P.1TB.OIIJ.
.Na onse Prijzen genugd en UUlID T~

gesien t4 h~bheo, aal iedeneD, die .M nood fl heeft,
... ten dat bet bem niet I_CD lal, el"lICnalUIden te
beotelleu. Eente Il.. Werk.Dunrzaambeld v...
Steen; eo w_lijk redellj.e Prijzea'

HET wordt bekend gesteld dat
van af 13 Februari tot 31

Maart geen bezoekers zullen toege-
laten worden in de gronden te
Groot CODstantia, tenzij met speciaal
verlof verkregen van het Landbouw
Departement.

Lanclbouw Departement,
Kaapstad, 13 Feb., 1899.

TE

Langekloof,
NABII

Afdeeling Malmesbury,
OP

Woensdag, 8 Kaart,
Om halftien '8 Morgens.

DE Heer Ar.WIJNJ. DIPPENAAR SR,
die de Boerderij gaat opgeven,

zijne Plaats' aan zijn Kinderen ver-
huurd hebbende, heeft de Onderge·
teekenden gelast Publiek te Verkoo-
pen op l?ovengemelde Plaats en
datum, de volgende _

l. Levende Have, als:
10 Eerste Klas Ezels. 3 tot 5 jaar

gedresseerd
3 Rij- en 'l'rekpaarden
2 Egale Karpaarden, 4 jaar oud
) Ezelhengat
iJ Vette Slacbtossell
10 Vaarzen en Koeien,

klas conditie
100 Spekvette Hamels (Merinos)
100 Vette Aanteelschapen do
100 Vette Lammers
50 Varkem, gt-schikt

Slachter.
II. Boerdsl'ÏJgereedschap:
2 Bokwagens, bijkans nieuw.
1 Afslaan Kapkar, bijkans :Dleuw
i Open Kar op Veert'n
1 Bak Kar op Voeren
3 Span Wagentuigen, waaronder

1 span geheel nieuw
3 Paar .Achtertuigen
3 Span Ploegtuigen
1 Lot Zwingels en Touwen
1" " en I(ettings
ti Dubbele VoorploAgen .
3 Enkele Voorploogen (Braak)
1 Braaklauds Egge
1 Zaailands Egge
2 Zelfbinder :Machines

micks)
1 Losgooier Machine (McCor-

micks)
1 Graan Schaal, kompleet
1 Span Jukken kompleet
1 Scbroef
1 Kajaten Balie
1 Lót Vel.zakken
1 IJzer Sleepblok

Grd.ven Pikken, Vorken en wat
verd;r tot een welingerichte
Boerderij behoort.
III. Granen:

100 Mudden Eerste Klas Zaadbaver
100 " Koorn
25 " Rog
'25 " Garst
2 " Erwten.

RUIK KREDIET.
A. J. DIPPBNAAR, SB.

Tefyoer

S:;~.jj"D,__ IIIn.all"
1'er,.oer, q.

e:..eared~beid
.ten. "Xleine • ....,.l>rtr_en ..
met eea 16 lokomotief k.blldeD eea Teel
"rooter ...racbt I1'!r trein bebben g~, ciao
die IIPOO"weg al,eliu ja.ren ,elDidcMd dl'Oel; SU
.ooden de diatrikfeD die Ijj __ dieoen rol·
doe.oing bebbea "ilge ..eD, ell ,.ora'o, bet rappori
TUl het oomh.é ~lo!cbt.I .I0Il bel1rapitlal heb·
ben gek08t. Met' deMlfde inkoDlaten, werkka.
!êo en rato T&D iater.t, .od bet rer" £15,000
tot '£20,000 mi+der ziiu, le .. _t, als lIleI1
"kleiDe spoor ...e,en" bad seboa.d. NieUegeD-
.taande óe tegenwerking Tan dien hoofd in,...
DieIlT VaD d. Victoria apnorwegen, die de be.
..taande bre~te i niet wiJde vef1JldDrd hebben,
besloot de com.ie "11 te bey tien dat een of
twee pr.wftUneu lin getchiktAt dia'rikten zoodeo
W'Orden ,,,bon ",d lIDeSeen breedié ..aD 2 yoei~
De llitbreidi0ll' ....a bet 8eblttlik Ta.u ~ ,.oet

lijnen iD"Frutkrij~ ea .de Franeebe bealtt.lDgea,
...~rdt in een ariUkellD het Enl(elecbe DleDW.'
blad Th~E"gi~, aldut beacbretllo. ..
u De oodtlrateqll8l't vaD het tmalllpoor sys·

teem hobbeD de Kamer er toe gebracht om te
betcboawen dat ;boYen eell IK'k_ hoogte, de
geWQDe breede s~r",egea onnoodige en onpeo-
daklieTe aitgaven veroor&akon, eli dAt met een
Jw.:.fdsyateem ..all gBwone spoorwOltcn bet geld
.eel cnttiger genruikt .ordt om twee boaderd
miitell 'vcedliju~' unteJllggen dolD de be-
.taande lijDeo do ,belft of bes Ii...ut "an dien
at.tand te .erleDgen. De YOOl't1ttndera ,..0 de
IIlDaliporen .taau Ier op dat elk' F_b dorp
door &jjn Idcio .poorwegje behoorde nrboDdeD
te .ijD, eD IU afIJ:~menteareD'da~, d.e Tenneerde·
ring in tr&lll<porti vergemalt"kellJ~ meer &ou
opbrciogea door dil aansporing ....... landbou .. eo
audere nij rerbeidJ daD ijj aaudell JrOlteD."
lo Pruiseo beetjaaD, lind. de ~ lichte .poor"'.

gen ...et," iL lS92Igepuraeerd .e .... , niei ~iDde!
dan 120 liebte .pqorweg lijDeD V'D nr .;cbilleDde
broedt..n, en ,ua ,r 60 iD llll.llbou....

In 1$97 iD lJelgië bad men J,04llDjjlen lichte
.poor.egl'n. De! gewoDe breedte !.er a T~l
Si dllÏID, bebal~ ia .poorwege~ die IDeo wil
laten aallsluiten ~ die v.o Holland, waar de
brec!dte 3 voet 6 IdDim i., terwijl de noegere
.taodaard ?r!1 YID 4 voel Si: duiDl slecht.
bij uitzond • ~elateD wordt.; in ge~1 ftD
korte IiiDeo ',een .waar trllffiek moeten
dragen. In de voormeldo drie lan~en zjj~_...er.
acbiliende br~e~t,n aangenollJOnJ ID Bel,8le ,.e-
braikt mea er dri~, io Pruiseo a1",cn ~ ..ertlohil·
leode, fla ~ bet, ,,_le Dilit.achland omtrent
SO breedtetr."'--6"ee1i ,ute, CiDveruderltJb
regel tui 1I~J'ge!eg. 28!egd WOr$D omtrent CH
.. nteDemen breeolte, daar ,aJje. afbangt \"UI bet
bedug gelda ~ikbaar ;.-oor ideo IWlbouw,
bei waarschijnlijk: bedrag "jaD het Tet voer, ~e
koaten Tan bet bewerkcD der "iill~enz. Toon ik
aprak ..-ao eea ~ roet breedte ala de m_t
gescbikte _ de KoloDie op bet oogeDblik,
deed ik dit met Ibet oog op ... ere lijnen die
.poedig bonne w~rkookoateD lOuden opl~vereD,
indie:l op deze br+edte IWlgelegd I m~ tk beo,
aan deo andereD bot, gebeel OTertalgd dat er·
ook diatrikteo r;up ..... r eeD, Iiclbte lpoorwe,
Tan de gewone brfledte beter lOU beantwoorden.
Er IICbjjllt ill de Kolollie eft aterk a-e..oeleo te
"eetaIaD tegen bet breken .... , de ge.~~
breedte; "lie ..er klad !leen .poonreg ai., dit ,II
eene uitdrakkiDg die dik~till ge~rd II. ~b
door te be"ijlen dat meD UI andere lauden nlcta
teKen dit brekeD ~an de breedte h~f". &OOIani
dit niet geacbied~ op eeD boo,fdlunl die .. door·
vervoer heeft, dOiCbslecbtl.op . "'08Oen. hoop
ik untetocneD ~.t de Toorgemelde mtdruk-
king eene verkeerde iL '

(Wordt __ t1olgd).

De ware bescherming.
Onzer dagea i.:de belaatiDg·nolitiek altud t;e~

aterke pluk van !het platform .. au el~e. pqlitt·
Cut; maar la bet ~e veratandsge pohtsek Tau
de lijde der verbruikerB OlD e~n bl>IM~lDgte
plut.en op goedereo die zij niet fabriceereD
maar slecbts verbrni1<en? Veron~ertl·el. b.T.
dat de invoerrecbten 33 percent Illn op Ulge·
.oerde pdeFen daa m->ewn de 1oonon na
w..rklieden van 'alle IOOrteD in ccn .~Idua be·
acherlDd l.nd oo~ 33 percent hoogllr 'un ,dan ID
een land met Trjjeu handel oil! de &a~en op
gelijkeD ..oet te brengen. Docb lil dit OOI' bilt
geval? De ware bc.lberming ~iDt, a:. de
lillfde te hnis, en in d_ dageD .....nne~r de
Incbt 'belaJeD ia me' microberi, b~~tena eo
andere zaden TIJl ziekte, beboor"o "'11 Illl~n op
wacht te stau itegen den gem8Cnen vIJand.
Hooge ouderdoUl veroo~kt ileo dood "UI
slecllt. wewif!:eD" mw zMlkten idooden er dUI'
zenden en lD1ili~oen eo dat ~oa .nders
"oor daa omdat' bet tiDeDlIObd<HlilOO 10rgei00ll
ei 1I~latig i. omtirent bet w~elme~ d~r eerst..
teekenen ocner Qaderende Iiekte. ZmklDgs 'Il~
een der ,ekers~ keu~keDe~ der vencbU'
ning "ILU oeDig 'Iicllameljjk I~, bn behoort
dadelijke behlLndelióg te ontnngen rl~r het de
mellJlcbelijke bulp 1.e boreD gega.'ln u ea een
doodeluke z.iekto ~et eeD of apder "oorllaaDI
licbaDlll<ieol htM;f! aanget .. t: De heer Edrnund
Kinke, Derbyelrpatr, UoekblUJll'tOll, QuocDlland,
brUlt op 29 Jilti, l89!;: -Ik besckouw. heS

:une plicht Dmededoelen dat ik aan ebronll~he
bleed diarrbea beb galeden gedurende bjJna
tieD Jaren. Toittn ik er eora~ moo geplugd
werd meeodéik <iat bet llietS'll'U, en bet bet
un~n tot he~ chrooiocb .waa ge"orde!I' Ik
bad allerlei 800rt van med)e'Jlli8n gebruikt, en
IIOU inderdaad all d41 middeltjes niet kunocn
tellen die IDeo Dlji aanrudde W:probeeren, m~r
geeD Tan allen biiélpea, eo ~ leata '-cboow.ae
ik'milzeJTe all eon oogen_IUke. EIken ~or.
gen bij mij oDtwN.ken had ik 'treeIleluke pi!o~n
eD miju ingew~n acheoeD al_\ijd .... k, Ju~t
alaof ik daar niela had. ~ ;Ik dach.~ dl.t Ik
joog '11'18 en W...-oID .00 Ik: dut DlJ.JD)e~eD
weggooi~D ? Ongc:twjjfeld moest er toch let.
lijD dat Dlij .edl!r lft orde ZOII: breDgen. .:r~
ik een oU<leD~ oo~'t~ vroeg hl! mU,
wat ik -keeftdie, daar ik 100. alecht er u!~.
Ik nrklurde mijn geval, en Iiij raadde DIU lID
om Clements TOl3ic te probciereo. Ik lachte
en ... ide: "Ik ..eroDQenlteI 't Is daarmee EOO&Ia
'met de andereo, bedrol.~ . BiiiTertelde mil da,
bei bem gentlMIO. bad, en om I,em pootgA te
doen koabt ik een .fIeeehje. IlToeld Die\ Teel
be~ na hot in~en br Tall., ~ iaf nog geen.
boop op .. Ilr pe!obeerde ~ tweede 8eacb, en
gij kllat mii gel~reD all Ik.. zeg,. dat er eeJl
eTOOl o.er mjjik ...am, aIIof 11c .. .n ~I8DW )eyenC;;. de pjjoea ~erlieten mij: ea ik. kOD g~

ala )n. Ala gij: deukt dat d~JII brief. -II"
"':de beeft 5bat bet u TrU die te pabhceerell,
en ik hoop ";I~ dát gij dit Il~ doen, ea aodetre
le"_ laft redden, even ala: Clemeta Tooic
het mjpe lteef"pred. U lIotrmM1a daDkoIIde,
T.. "bljjl de id.e, Edmaa41 Kinke, Derby·

-trut,a::~~~..=!::o... ,
,\



___impte Staal -nJiaad ".LL"~~.
. De Goedkoopste en eenige vplmaakte HeiDin&'.

62 DUO( HOOG. lGS YDS. JM EEN BIJL. ..

Solide ',

80HBIJF OK PBUZEN, EN OOKOK ON~ ALGDIBNE CATALOGUS.

Eenige Agenten: WOODHEAD. PLANT &; CO.,
.btAD"'1"aa~,K·apetad..

:a::_ F_ECKE:ET'S
S.ro.D1d. B.alen Plo ••• n.·

DM- PATDT

LIOBT,

TOUDIG,
GE8LOTEN

ZAND

KOOP, KOKERS

DtroB-

ZAAlf.

OP

WIELEN.

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

BAKKIES POMPEN.
i

if
.0,&8 0
ci CD

CD
ëiI S
N k
~ CD

~ ~,.

SPOORWEGMAA TSCHAPPU.~

itortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
:toederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatser- in de Transvaal.
. Daaelijksche personendienst van Lourenco
Marqué\ (Delagobaai) in 24 uren naar Johann •• bur.
811:lI uur naar Pretoria. te

fIdIf Ml1_ IIIr JeUUarg Jl 17L--eD la 111
; ft " "Pretoria.£4 as. Id.-eaR3 41

D.. elijksche personendienst van Du~ba~.(Natal)
: .Johann •• burll', Pretoria en andere plaallen .In
- ~.n OranJeVriJ.taat. ."

OOK.

Bijzonder .Sterke Netdraad voor Varkeos-
. . Ho~keD~

...... So~f om oue PrijaJij.teD.

10 e~12Darlingstra8~
·i



llEYALJ ..EN.
MnLTi~().-Op lOoien .... telteau.

"o'lh. dllt'('hl.ileUoote Yao J.C.IlULTOo,
no ....ne dochter.

HEDE~ echoot 0118 d. Sew
fri!lllCh6o loon.
l)e dankbare O.dera,

W.P.LOOW,
.M. W.LOUW.

DOODBERICHTEN.

AA~ familie en vriencIeD wordt be-
kend gtlwaakt dat h4lt den u.....

behugJ hf:'6ft, plotll8ling Tall miJD'"
"eg tol rukken, op VriJdag deo 17_
Joebru.ri. IS!)9 mUn. ~-
Echt.geu,,~t Jacobus .PetnJl B~ in
ID den nu.lerdom van ~ jaar eD 5 ---
deu. :-;",lh ..n8 al lt z.. UgeD en mVD
mond l"d open doen, wms de u..r.
h~fl het gedaan.

De booroefde weduwe,
G. W. HAUlIA1I'.

geboren ItrieL

W, V.D.lI.

"....Lt::,._ .......... -"....._ -
~~~.:=:s- ::

Dii'. Cal vinie.~~ __."'''''Hr''~~D.
Iderwijzeree
l jaren ..
heid in Bol.
cijferkunst

18nbeyeling.
net vrije ill.
lOkiiideren
te bt>gin~
tltwoord zal
door deu

fit
Publieke Verkooping

TE

Paddavlei,
A.ARD, MALMESBURY.AFOEEL.ING

De heer Nicolaas Loubser, 86lJ.

zijne woonp:'U\ts aan zijne kinderen
UIt de hand verkocht hebbende,
heeft de hoeren J. W. Moorrees,
jun. &: Co., gelast om op

DinSdag, 21 Maart, 1899,

TIJZEB.
~oofdonder.
iander) 1'001'
, te BeUlal,

ar en vrij.
waamhedéu.
)nderwijzen
: certificatea

idmaatsobap
(6l'k, eD ftD
APl'licat.iel
len bij dell
'p 30 :Maart.
~op

BENDBBG

publiek te verkoopen aan bovenge-
melde plaats, de ondcl'volgende
Levende Have, Boerderijgereed-
.:hap en Gra.nen als volgt :-

1. LEVEXDE HAVE, als:-
~~ '~edresseerde Ezels, 4 tot 6

jI.rtln oud, -4, gedresseerde Kar :Mer-
ries, ti gedrt:Sseerde Kar Paarden
(ruins}, J IH) aanteel Schapen, 100
Yarlens (klein en groot'.

II. BOERDERIJG&REED.
~CHAP, aI8:-

::;Ertra Bok WageJl8, kompleet,1
Kapkar bijna nieuw, I Openkal', 1
Bakkar op veeren, 1 Water Kar, 1
Nieuwe Press Machine, 1 Extra
WlUd Machine, 2 Zelfbinder Cham-
pion Machines, 7 voe~ lang, 1 Z~lf·
binder Massey Machine, 1 Zelfbm-
der A.drians (bijna nieuw), 1 8nij
Vachillt', Continental, 1 Rol Blok, 1
Sleep blok lIlet rails, 4 Span Tui-
ge", kompleet, 3 Span Tuigen (ge-
heel nieuw), 3 Drie-voor Ploegen,
i.8nsoms, ;3 dubbel-voor Ploegen,
IlaorlOms, 2 dubbel-voor Ploegen,
Rewards,l Blaas Balg, 2 Water
'Tank :.

III. GRANEN, als :-

)UW,
an 5laUes
afle1'ering
alk, No. 1
o.
. Graswd,
Zaad.
'Sag.

BCHB

[JJ)I.DB'1'

~; Mudden 2J.e klasse Koorn,
lOO lLudden Voor G81'8t, 1,000
Balen~pre8te Haver Stroo, en wat
verder nog zal worden voorga-
braebt.

BLIKTIIS....-
DE BUB. SOLOMON.

De yolceade __ de prij_ der _eek:
. I. L CL

Voer, drooc (per 100) 1 . li • - 1 18 0
Xafperbul 0 (10- 016 0
Zemeleo (per aak) 0 7 6 -_ 0 I)' 6
GerIL.. ••• 0 15 0 - 0 III 0
Katlerkooro (per aak) 1 (I 0 -= 1 7 0

:=r;!.~=?::: g~ g g,::
Rog (per aak) ... 0 ll5 0 O'El 3
HaYer 0 10 6 0 10 0
Boenmoeel (,eaili) 0 0 0 0 0 0
Eiweop.do&Un 0 li 0 0 lJ 0
Zoui~. &ak 0 ·7 6 0 I) 0
1]'_ (per &ak) 0 84

- 0 0 12 0
pelen (pm.) 0 6 0 0 15 0

(per .iok) O. 1 10 0 a 0
... .M 0 li 9 0 a 6

GaoIen (per .tak) ••• 0 lJ 6 - -0 , 0
~(per.iak) 0 7 0 - 010 6

POBI U,IUUTIL

(FM'" ..... IT_., .£eUeW. w.)
.8 Februrll_.

1!IT1l17II1'IID .-De ~be .. bopl..-
opead .. op Iaata II"""". "Witte,wlJf~tpedo... ... 1'101,...ne .. yale, t_ .,......
boocv; aNIere lDOI1eD _~.". PlMt.elljk
__ er_ kWae'-- op da ..,u, --
flit fD8de oompe&iUe .. &ePIa .. wat PriJ-.
Goede .... Itldelde witte .... rt ~ ...
.81 tot .., II!lpIf'ieUN 1aaae.1o& •• tot ""
ea lPMOaU 1(. boopr. Olljp¥lltMlde lOONa
too.- tot blertM.-1NC* ~.
Wlj :-

... cL ... cL
tn* ..,...,n.a.H • 0 0 - 11 10 0
.. prima ... H.100 100

............. 'HIOO 8100r....... .. • 10 0 • 10 0
~" III 100
W'ijfjea .. ,..._ _ I 10 0 • 10 0
....... .,._ 'II '00
" ...... __ '11 '00
....... M _tl00-1100

8"'" (fua7)... _. 11 0 - • 10 0
..... .,.. .. .-per ..... '10 0 - ..I I 0

" .lddaIa I 10 0 I 10 0
"bn ••• OllO 110zwarte 11If1IrtIuat 0' 0 0 I 0

.. 1'101 0110 110
, .. plta&..,. I I 0 '0 0
.. "..u-l.O '.t
" ,,1tIarL-0" 0110
.. ~ OIO 0·'0
• ylal._ ... ... 01. 0 'I 0

........ (joap~.H '10 0 • lO 0
.. .al_ lIUd ... 1 10 0 I 0 0
" ........ tl0 OIO....,.wt, 100 "0

,,~ 1110 100
"aou. In. 1110
IL 110110
un. ..pen.an WtttI _. WijIjII ",..,,"

P*tt:'LD.-OD~
Wij ...-.-:-

BlEJZO_ .. ',

HOLLUDSCIIB BoBWIDBL_-

Het vervoeren van den
melaatache.

Lijn "ertr"
ir Londen om
lur n.m', nlUl'
lilt. Held I en
I bepaalde UI""

" Kost en Drank volop:'
NICO. LOUB8ER, Sr.

Vendil Kantoor,
Mallllesbilry, 18 Febr., 1899.

[03_

LDJENS1
TSClUPPTI
'J.=P~'1(--....
od.
1(1).

laLAlfLl.
mooie 8tOOID
VerlaMD 't'OCII'
~ nil

~]JG~
r~u"'-
r.DIO~

r H.lVJllIJ
~ik~_ ...

"'''0'''......._.......
'11 8tGaabOIf'

Baking
Powder

De heer Schroder. :'~~~.
. ....(

PrieM&, 13 Febr,"... .
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I 0
87 0 0
1 li
011 0

• I 0IJ 0
I lf
I I 0
I 1

MEDEGEVOEL.

I rx mLD JAARGE D.

L .\ ru.': 1 I FEHR. - (R"uu.r), - Een
!})Io<lll, l.evfr pl.llt, K tu hen de Russe"
. ":1" .'. '. Il I.' rile" n, t. cvolge van een

",,:It Honderd Chineesen werden

1 11
I 19
1

I II• 1 8
o II 0
8 I 0

n. t 11 0
I'"
I 4 S
I 0 0
a • 0n.
• II

S
I 0

DE HEER RHODES.

lOCI
4 13 0
a. I •
a Jl •
018 II

• II 0• - 8 09 9 0

• '4 IJt 17 0
• 11 •o 18 0
o 1 II

II 8
a li II

• 3 •1 ••
li 7 •
li 0 0
li 0 0

.. JlDIUUI CB

..
t 1

.::} L• U Julia x:•I a
a •o UI UlllI •, 9

LaJlMfad.I
o Iii
I 18 r.: .. .A119
017
018

1Irii9 7 aa a, ,
ea1

li 8

J 0
N...

pt la

•3..'~t: []

I, 'Pi '. !" FUll: - (R "'<1'.)-
R JJ!:'!' ..; ru,' r Lu Iflr ~ega.anl w r
111~n lal \'t'rtoet'eu. liL) zal dan naar
;And tau ;~.,·erell

DE TOESTA D IN PARIJS.

U.".~, ê" Ff:BR.-(R,utrr.) - De oogere-
it'\it"D \\\..'rJ '0 L.:l~t~ren ID Prijs hervat,

n U','I'" ! li I ar r es tntre n vonden pl&&b. Een
nu .,11"""'1.' Jwnde v rb ru elde veoster

Tln de I! .th·child, I H.."k n van verschillende
OleDw~ld.l,j kantor u.

Haa e
L.,\[of\. !I FU{R.-(R~r.)-D
un van I .undoude ry La y Burler .. r-

Ir ',n L.'<r J., naar J p i li Car •• ·

'K.AAPKOLONIE.
EEN ONGELUK.

RODESlA.
.Rh esta 1jn-ongeluk en .

VERDRONKEN.

Klit.·, ., ~" Ff:n". - (nr In) - T .. e
i::erlr Ill' m~ '''Je~ 12 rt 11 1 r oud, areo teerd.
bad"n i""'n .le \. lr : Ier t~ \VlOd IoD. doch derh
to, 'tf n In diep 'iV r , n verdronk Q vóór
no c h.:u ~'Jn berei eli. De I ken werden e-
Ton iel;

:..: \I f\ ~" FE". -( r)-
-"2 '~. q~l, n < scheur bui k in het h pitaal
tt K. :..: "TI I le ,ek wc'rd eer langzaam
t,'c' 11.,,\\'d het ilW1.1Ige\'all . het

n· l' :,\11 v, r:!,.'I,it.rt, '·ermeerd\.'ren da gov Ilen
er [lU t, f'

"_";

N

Jam,

ogen

, ba

NIEU
Dtu\\ "11

PlnK nn·.~
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Publieke Verkooping

TB
VOGELSTRUISFORTEIN,

AfdeeJing ll&lmaabury.

LOO PE N]i) I:~.
VAN J)".~..

AFDERtIBGSRA!D i·YIR ....
1fae6fw __ w=-...
•• I. CL I. .. CL
. 38 16 (). 0 . 0 0
18 16 t 66 lo 3

.blareBoofdwega .•w,.., aL -TotuL

£ .. d. " a. d. • - •• d.
o 0 0 72 á 9 38 9 9

1 12 8 " 13 8 6 6.'
68 0 3 20& 0 8 1172 0 Il

0 0 0 is 7 6 lá 7 8

0 11 6 1 14. " 2 D 10

37 6 9 o 0 0 0 o 0

De heer Pieter Abraham Basson
door ziekelijke omstandi&,heden ge~
noodzaakt zijne boerderij te ver.
kleinen, heeft de Ondergeteekenden
gelast publiek te verkoopen op
bovengemelde plaata op
Vrijdag, 3 Maart, 1899,

P.. BaIau-
• "e~ ......

"JIeWiaS .. tBMda-....
,,0nHrh0ad, till Be-

paratie ftIl Hoofd........ ,t ODdtno.d till Be-
PM'Mie 1'IIIl Tak..........

" ~BetNiDplln.l.:
Ad~_ .
z...ta ... .

. 8ohrij~ .
In'lOrlleriug 'fA Be-
lutiDpo... ...
Pokba.

" lWMIea op Hoofd ea ~
Andere W'I8ft •••

!'.-~"
&Ilk 28 6 10
In La Nil

AADBaJau ...
II AJs-- BeJuting

-Achtentalliga ...
-Loopende ...

nAnd.... BI'OIlDe11Yan
lakomaten :
Schut. PlIChten

" Renten op TerTaUell
Beluiinpn .,.

" Overtrokken Balana

;~d~.and~

:; 0 0 15 0 0 JO 0 0

48 0 0 0 0 0 48 0 0

..
0 0 0 76 á 0 75 :; 0

1 :; 0 3 Jó 0 • 0 0
0 8 9 0'11 3 '0 16 0
0 8 j 1 " " 1 12 6

0 1 6 0 " 6 0 6 0
0':0 0 79 ~8 0 7918 0
: '" ;;"':.~ •.... .:.t ... -::t_ ,
0 0 0 66-13 7 o 0 0

." \ -==-,
.~ )1"; , ..

0 0 0 .0i,Q 0 !IS 6 10

DE ONDUVOLGBNDE

LaTeude Ha ve, losse &oed8l'8l1, en
Granen, ens., 8D.!.:

LLevend.. aav.: al.
1paar Eerste klasse Karpaarden,

10 Paarden (Ruins), 7 Gedretaeerde
Bzels, 150 Aanteel Schapen en
Bokken, 2 Vette Ossen, 20 Varken&.
U. LoIa8ettoecle..-.n: al.

2 Bok Wagens, 1 AfslaaD Ka~
br, lOpen Kar op Veeren, 1 Snij
:Machine, I: span Tuigen compleet,
3 span Zwingels en Kettings, 1 paar
.Achter Tuigen, 3 Dubbele-voor
Ploegen, 1 Drie-voor Ploeg, 1 Zaai-
lands Egge.

DI G:a-aaen: ~
50 mudden Zaad Haver, 20

mudden Zaad Koorn (Baard), 20
mudden Gedorschte Koorn,

En wat verder zal worden aange-
boden op den dag der verkooping.

P. A. BAHSON.

--------Totaal £107 11 :! W,· 1 11 334 10 ,Totaal ... £107 11 2 298 1 11 334 10 ,

Wij certificeeren bi_by (i) dat wij boY8IlItaande s.k-iDIJ 'fA o...,...._ ft Uitbrialingen 'fA dell AfdeeliDgIrud TIUl
Sternaburg. Toor het. half.jaar geêindigd al December 1898, _tiben JJaRBien; (ii) dat Bij éloor behoarUjke bewijAtaU ..
pt.afd ja; ("i> dat, in zoo Tel' als wij kunnen vernemen, de ontTaDpten daaria ....,.-k.ucl de _ige eCmUn.l sijD R'IClmwcle
gemelde tijdperk ontTlUlgen i (,,,)dat de uitgaaf wettig ea ~ de .......... ~lllt.iel ea 00II ...... ftIl den Bud
sijn , (,,) dat de balalll beet.at uit NIL in handen TU den Theuuri .. , en _ eneliet. balana Tall £28 &. tOd. ill de 8tancJard
Bank te Sbty1Iaburg; en (',,). wij certificeenm verder da.t wij bet Teralag van BMen ea Luten 1'IIIl pmeWeD Bud 'WOl' Mt.
laat.te half-jaar hebbe u nagezien, en het. oTereenkomt.ig met. het ~boek TOodeD, ea ja zoo Tel' wij ~ bumen, iD ieder
op.icht correct.

Registmtie van
----------------~

KIESAFDEELING

Steynsbel'g,3O Januari, 1899.

Nagegaan en toegestaa.n door den Raad op den Llden Februri 1899.

L. P. J. VAN DER POEL, 1A1Idi&eana.
.JOHN F. DE WET,

J. W: Moorrees, jr. &. Co.,
Afslagers.

Vendu Kantoor, Malmesbury,
18 Februari, 1899.

or 'rtlI

Divisional Council· of Steynsburg:
, '

For the Half·Year e1l4ecl 31st Dec., 1898.

·LELIEFON
Nabij het dorp MAIJWJUlf, ..

KalD o&hao ~..... .-,.
£ .. d. £ .. d. 1& L cJ.
88 16 0 o 0 0 0 o 0

,
18 16 9 56 I: 3 75 7 0 .En stemopnemer Toor de •
ó o 0 16 10 0 ~ o 0

Main Other TotAl. _
&ada. Ro.da, &co

£ 8. d. £ a. d. £ II. d.
0 0 0 72 I> 9 38 1) 9
1 II! 8 " 18 8 6 6 ..

68 0 3 204 0 8 272 o Il

0 0 0 IS '1 6 is '1 6

o 11 6 1 14 .. 2 li 10

37 6 9, 0 0 O' 0 0 0

Br·....... ...
" ~ ef Bean-

tuy,A ..... aad
all""" ..,_.

II P.pa .........
h!ar! of tlleOo.t.alr .

" )laint.eaaDGe ..
a.p.; .....of XaSa .
Boada... ...

"lIaiJlt.eaanoe and
Repair of Bruch

, BeMa _. •••
It .Ot.hIr Pa:JDl8llta

TU :-
AdYmiaing ...
Stampe ••• ...
8~ •.•
collectioa of :s.te.

T\BZE Paarden komen uit den 8.maU pox •••
U .Orange Vrij Staat,. en zijn tt &'...... OD JIaia

~~~~~ aad~~W"ui (d L__ .2 &lance on' Aooout,
IJK e oeroemae Paarde ru. :-In Buk 18 ., 10

Xenaer). Er zijn alle kJae~ en
ftI'IICheidene Egaal kleur Paren; 18 Total .£107 11 2 2ge 1 11 334 10 " ' ToW·.l07 11 II t98 lt 1\ .. 10 .,lijn iD extra conditie en de aandacht ..:... ----- ~ - ,Blallwberl

ftD koopera dubbel waardig. W. hereby certify (,) that we haYe eumiD~ the &bOTe account of the Beoeipt.a.ad PaIJUllta. of the Diri CGqoiI of,
H. A. FAGAN, 8t8rnaburg for tbe half-yearended 3bt Dee., 1898, (ii) thM it ja aupported by PrOJ*' T01lchen; (iit) tb... ~ we.~.....,

the ~t!I eereill entered are the only 8UDlIIwhich ha.,. been receiTed ClariDIJ tbelperiocl "atat.d; Cg) ~ tU .....u... .' JaJa
Agent voor de Verkooping. lawfal _d in accordance with Votes, .Reeoliltiona, and Contnot.a of the 001UlGil1 (fI) tW tu wuoe COIIIiati' of ail fa tM ....

P J P .. a D a J~ a r. I ol the Treuurer, and of a credit bal.nce of £:.8 &S. IOd. iD the 8taadard Buk at 8t.eyuburJ, ucI('t9.....,...... ~
• • • mlUUU~ IUS ager. that w. h.Te e:u.miDed the Statement of Aaaet. and Liabilities of the aid COllllCilfor the lUt,..u.,.., ibat it .... wi..... ;

ledger, and is, 10 far II .e CIOIl ucertaiu, 00l'1'eCt iD eY81'1respect. '

IOITAGU IUUICIplJ """T L. P. 1. Y. n. POtL,) A cll'--
.i ft AJdl.D.t, Steynaburg, 30th January, 1898. JOU r. DS ~, • ,'.w....

.. Balance ... . ..
" Ge1lftl&1 Rate, Arreartl

Current
nOthe, Sourees of

Bev.uae, viz:-
Pou.d Leases ...
Interest ou OnrdueRa. ...

n OveqlrawnBalancetlon
JIaQlandot.her Boad.

sc»
GOED GETEELDE PAARDEN

zullen publiek verkocht worden
te

TULBAGH,
OP

Zaoordag, 4 Maart 1899,
ten 9 ure v.m.

Veldkornet.lcbap.

• o 0 o 0 0

o 0 0 76 6 0
j

1 a G a t& 0
0 3 • o Il 8
0 8 t 1 , ,
0 1 , o •. .,
0 0 0 79 18 0

o 0 0 86 t8 'I

o 0 0 o 0 0,

"'·0 0
Pa.,....", inIlalteDdeiam,.-Buj

'15 8 I

400 Ll__ k ..
o 15 0 'J.1pa .... eD KlIUa Bhier
1 12" ,o 6 0 N._BWyW ...

79 18 0 Itoebere No. 1
o 0 0 KoeberIJ No. 2

Dtd.bf1rlel.P. Ko Jf ......

Am_Jj ... P.x.lDlp .... ~
. P.1e. PbiJt-

D..--bjll'Kl P.~. lCIIabU

...
" ti

KENNISGEVING. Eumilled and allowed by the Ccuacil on the 11th day of F'ebrall')', 1899.
W. BA.llB, Obairtuli. ~_

MUNICIPALE BELASTING.

VOLGEN~ Sectie CXXVII Tan
. de Municipale Acte (No. 45
no 1882) geschiedt Kennis hier-
mede dat de Municipale Raad van
lrfontagu een gewone belastin~ van
ld. in het £,. op de va.luatie van
WIaI'd.rbare eigendom in de Mun·
icipaliteit geheven, heeft, en dat de
gezegde water belasting op den laten
.April en de gewone belasting op
den laten Mei 8&D8taande bij het
Xunicipale Kantoor betaalbaar zal
'Wetlen.

Belasting betalers worden hier-
mede gewezen op Sectie CXXXVI
Y8D de gezegde Acte, dat indien
eenige belastingen, opgelegd of
geheven onder de voorzieningen
Y8D de gezegde Acta, drie maanden
Da den datum door den Raad vut-
gesteld Toor de betaling ervan, nog
onbetaald sijn, rente op zulke be-
~e betaalbaar en door den
Baad verkrijgbaar zal sijn tegen see
per cent per jaar, gerekend van
af den vervaldag.

Op last,
J. HA.MILTON WALKER,

Secretaris.

--------------- .

lIoca' IJ
XA.A.PST AD,

Sproeipompen
·'Voor

VOOR

-.- -.

KARN;8,

IafSOIjdarB, ;

Municipale Kantoor,
Montagu,

17 Februari, 1899.

Waarschuwing.
DB0!lderget.eeken~ sn waarechuwon

~rmede dat leder perzoon die
op -vos plaatse,n Oude Post, dist,
Darhog, en Zoutkuil, Saldanha
Baaiop eeoigerlei wijze overschrijdt
hetzij door 't jagen met of zonder
honden of andersins, ten strengste
'YOlgenS Wet vervolgd sal worden.

GEBROEDERS BASSON,
17 Februari, 1899 .

..GEVRAAGD
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