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• Kostbare Vasie en Losse'
Vej. de . . Goederen, te

·~..".1~~ltr8~';_~liib.c~""".',1........ rti..:=::K,UIL~ RIY:lBa.,'
:f . - beeft "'Ii*IIl"

DE Ondergeteekende, daartoe ~ geIaA door dea _ AI&.UWI
J0H.I.....'QIE8 ScS&BUDSB, Sr., sal doen opftil8l1 op de p1w.
KARNMELKFONTRm ..

iIti.' ~~"""- """'~4;"''''·':'''~ .. J ·..~t,..,;,.i/.~"HoP;:' ." ....~ ~.....,:.., pJMjtse op

. ..' 'B;~:;'--' del t~ II!" ~~
, dae ~eeIing, groot . TEN 10 URB. '

• fHhnmr.1IIft .. ~ in ~ Zijne fraai WOOD.~ gelepD,.
Orde, ~ ~ w&,.rde der plaata 18cmrbekend, ,"YercIarO omschrijving in het dOJ'P aan dea boofd",;;
0IlIl00dig 18. . : .. i de daaropetaaDde w' we . :

Kej de Wed. D. J. v. D.! WBSTHulZEN. richt en van alle w~en ....oor-'Il . ~

J. W. MolJrTees,Jr. & 00., A/flageTs =~~=Kom~
.' : I· Er zijn 2 Ruime Stallen, 2 Wj. '

Veadu XaDtoor, Malmesbury, genhnizen, af6akken en een poot ..
16 Februari, 1899. stuk uitBtekenden Tuingrond JIIId._,-. -;- __ ,-. volop Water.

PUBLIEKE VEB~PoPlNG W:~!:re~i:O==
LOSSE GOEDEREN.

OP ,VRIJDAG, 17 MAART,
ten 10 ure in den voormiddag.

189,9,
Goederen,
TB

Losse

200 Mudden haver, 100
Ga.rst, 90zakken Aardappels, 1--.>'"
1 Scotch Kar, 1 Open Kar, t.
gI, 1 Schaal oompleet, 1
3 paar tuigen enz.

LEVENDB HAVE.

I.-De plaats bekend als KarnmelktoDteiD, afdeeliq Malmesbury
groot ig7 morgen.Het Eigendom ligt omtrenteenuur'YallIi_~Hope-
field,is wel voorzienmetwater,e n ia ongee't'elllld al. Vee- en Zaaiplaat&
Er 13 een flink Woonhuis op h~ Eigendom en de lIUlteleaeD l'8I'1enging
van de Malmesbury S~eglijn zal ~r of nabij het IIgendom ~.
Wild IS er volop, en als iemand begeeng is om een IC Jaohtplaatl ' t.
hebben, dan is dit een zelchame kans.

SIe-De yoJ.,en4. :1'..0_. Go.II..... I-

g Schepen 1 Bakkar
6 Stuks Grootvee 1 Watertank en Pomp oompleet
:!Muilen ,Waterkribben '
2 Paardon Waterpijpen "fOOreenPomp
1 Kar op Vce ren 2 Ploegen
1 Water Kar I Tuigen, Vellen, enz., ens.

G.-HET GEWONE ASSORTIKENT HUISRAAD.

HALFMA-NS'HOF
24 RIVIEREN, ;

. ..:
Omtrent 12 Mijlen van Piq".tberg· Wea Statie,

OP VAN

WOENSDAG EN DONDERDAG, 1 EN 2 MAART•.• uuu ....,. bstbaar Vast ~~endom,
De Verkooping begint 9 our v.m, 'precies.' .llachinerie, Molenaars- ien Wagen-

DE .nd~rgetee~~~, begunstijrd met iD~oties 't'ILD de B1eouteunm makersgereedschap~ enz.~
Testamentair m den 'Boeáel van wijlen de WeL Bd. heer W. F. TE

B. IlUIEL1lAN, lal publiek verkoopen "Zonder BeeerYe." . •
Levende Have. :E»'U.."b...... -vUle.

FRED WERDMULLER, 1 Span Eerste JduZwarte Esels, 1paar Kar Paarden ID deD :lD.1I01'll'~'teD. ~.d ••.an de
Procureur voor Verkooper. 3 tot 6 jaar oud 1H~ Paard, opreohtcet-Jd Gebro.d ..... ~~. .

1 Sl!an Blauw Vaal .Ezels, 4 tot 7 1JODfl PMI'd, 2 jareD ona, sur- . ,:
J. 'V. STIG LING, Afslager. 1..o]&lll'Li~dh B ' E 1_ 8 6 1 JPIUi . DE'~uratoren in dezen Boedel Z1;dlend.oenve+pen peripublieke veil. J. J. Hof",'YT Bil ZOO1l"

"DF c t rum ze.IB, tot aug Paard,18 maanden oud mg op de plaats, op , . : ,
~Ialmesbury, Februari, 1899. Jaar oud 2 OpNeht. Melk·Koeien ;JL

1 paar Kar Bills, 16 hand hoog . 5 " Vaanen M..,andag, ' 27 Fe.bru.. an, 1$99, .t

4 llerri.lDet Veulens 1 AfrikaaDder Bul T - .

2<f go:Trek OIl8ll (rood) .. 1100~7!_;.m~~c· .; " ..=..~.'~.;-..:..i:...I~~.~-.~.~;.~ ., ~ ~/~~_teei~ ~.~ WOODhuisi .deUi~m ronden ~~dén Pub' Watsr- IVp IVP
avoom. en zijn ~ ,_,hikt 'fOOl' 1Ion1r' reroeelen.: ZO BItra Rain

Graan en Dranken. .De Iac.ca.rte il m eerste-klaale wertende OrdIe, en· beItUt uit een a
. tudIIIrIUI ..~~_~ ..... ~""!IuI_1III OP

~ M~~dsn ~ ~ ~er 160 Muddea·JIent,e klu Gant Ii&" .~"~-11:ie mltaat 18 40 sakken ". JM'!" dag tAt·verma1en. . DINSDAG, S8ateai .
l~ doo0 kl' ~.: U!~l:- De ~drijft beide de Stoom r..eD de F. lI01én..! zal de OndergeteebDde

(HaTel' en Gant) gemengd Boonen &"'_" JIlKU_ en Bé ........ GtnIUC~ • ,~i~ ~t B~ aanbee1· doen verkoopea to . .'
1000 Kudden Haver deD, 8melthoezen en .ander Smide en ~ns GeNedsohap, 80 !ION gemelde getal Ezels en
.0 Leggen Wijn 6 Legen Brandewijn Stinkho1d Balken, 140 Geschaafde Vellinp, 200, HiokoryJ!l:~' eeue den: .Kelde Ge-_A_-ha ~eid W~oUt, patente '.Aa8en, ....eeren. Jj.: ·N~. De BZeJa sijn VaD' 2 toi 4

____ " 0 N DER B RnAN DYA L LEI "- 7 zeoLeggen Stuk v_ r ~LVn p. !Q";~~"'i ~i:; t'L::-"Gti= ~.:: =...~ ~ poot,...., .... "do do Kuipen Trap 8110Daer Balies ook 1 .uitstekende -.V~ á Betten Tuigen' 1 Zade~en Toom, 1 teelde Merries, ..
J 6 ~ Hall AameD eli ADkel'l Waderkar, Bohaal 811Gewichten, een Perspomp", i "';maobme, Egge. ens. Ip&mum en meest allen ndlrell_dl

Omtrent 0 mJjlen van de Stad. Worcester. 1WiJn Pom~ 3Gallon BekQS , Do atooaFItU ""1 ~ op het ~'" ~n worden de Paarden ~Il ook groot,-_._ .._
1 Druiven Zift 8 ZwavelS. B~ mt se. voerd, heeft de Mouopolie.van '..'" '.'" ,.' .m het Distrikt, en de goede conditie en iJeSOhikt
5 Druiven Bali. BIIUD81'8,. .., treoh~ )(an. ~.,. .. al.. JutOeld !ordt ~ , "... ..: de Boen;n en anderen dadelijk gebruik.
1 Z. HaJfaam Braadewiju Ketel den, B wijn Proêyen, &0.. m de ge~eele. Westelijke Provmole enJD. ,*~Nqo,den." " D. TBOKP;

oompleet &0. . ~hetds ~D8n moeten ~.~e ~ m.n SIch een goede . . ' "

Lo
. Goed "' saak, m een Toorwtgaande Localiteit te vensebren, met laten voorbij .!.B. de VillierB I;00., AtIlaP&

888 , eren. gaan. . De Plaats wordt met r&I8e BOhreden een !oorstad van Kaapstad Paarl, . '
1 Proctor Dorsoh:Mao. hiDe. met ~alrer en Engine (coJ!!Pleet) en men bn aldaar met een klein kapitaal ell tMtt een fo~ maken. 14 Februari, 1899. .'

10.. paard"!l kracht, 2 M~k Ze1fbiDdera. 3 B9~ op Veeren Ve2l1:ooplnlf .. "."DD•• 0_10 1a'IUI Y.lEDe
(bijkans menw); 12 Laa<! P1~...;..BD, Two en DBIII VOBD; 2 . 1-

fubliek te laten Verkoopen op de plaata zelve"_ WIjngaard ,l~; 2 Wijnpard ~ultivaf4ra; 3~' Potten; 1 Dam J. H, N. ROOS, }Gezamelijke

I VASTGOE
n. Schraper; 12 8eisen; 3 Span Jukken (komp1éet ~. riem. en en A. J. CBIAfPINI, ~ Trustees.

• 1./ , stroppen); 3 GrOOtAt Graan Sohalen; 3 GeW8l'8D~KartiDi Henry, en J H '1
De plaats "14at1eskloof" en eene gedeelte van ., papenlmila-. hagel, "fOOr en achter laders (dubbel loop); 1 Vaer .Machine; I Kap • J. ofmeyr & ·Zoop, Ms agers.

v.\llei," beter beken:! als te Onder BrandvalIei," gelegen als boven, Wagen op neren; 1 "8188.:D. Tent~; i 0PeD ~ op '988I'8IlJ 1 10 Feb., 1899.
aan den publieken weg tussehen Worcester en Villiersdorp. Bakkar op veeren J ll)oQ'ke1 Kar; .~ Vaten BaDIOIIl .Ploeg Beharen; ---- .......------------- ..... ----

De Pl&ats is 1,719 morgen in uitRestrektheid, is begrenad aan de 5,Eggen, "Howard, B~d en <¥tivator} 1 Bol Blok met lleeaenJ 0 PUBLIEKE VERKOOPlNG VAN OP
~ne Ujde door de Breede Rivier, en bent een groot gedeelte van de ~1eI'~~,Blokken 11 MIelie :Mao~e; 2 N1e11W'8~ ~ J "8~ . 'DINSDAG 7 MA ART. 1899,
a.IambetenJe prachtige Valleien, die jaarlijks door de Breede Rivier agan wgenj 5!Sptm PIoeg,TuigeD; 5 paar.Achter Tmgan; I Zadel 1·.O·S·''TB:·!!· .R'. Y.A.·.SI.~. ·.,:.'·.,:G·O,··,' ·.ED, TEander w \ter wordan gezet j ook ziju er uitgestrekte ZaailaDden, waarn.n met Toomea komp.leet, Blaubabr eD Aanbeeld~leet; ~etteD ge- . W A·G E N BOO M''.,'..
~ ed -lt.e door het water van de Warme Bronnen 1mnnen besproeid reedsobap voor Snuts en WageJ],'lIabn; 120 p en SpIt GraYell;
'ft' ~ el. Gaffels, Yiat en Stroo Vorketi, Pikken, en Kielhou , ena.. eIlI.; 100 I
a ~n~t "\, ~eiveld is uitmuntend, inwnderheid voor Groot VeEl; ook Nieuwe,.Kaf Balen;.s Kruiwagens; Zwingels en . ens.. eu.; . I..! DE OnderReteekende ~ door

le t d Pl. '\tB jaarlijks een goed aantal Vette Varkena. ,rLot IJler Palen; 12BoDen Doom Draad; lid out en vloer Gelegen aan de '·Nu~;.lidtDlr." deu Heer WILLEM A.1hDo
ver Il a.. Planken; 1 ~ Deelen; 1 Lot Zink Platen; 1 ~ klas BIl'OID8ter; I .. KOK, zal publiek verkóOpen

II. Levende Have, enz : 1 Lot Zweep Stokken; 5 Bamboes LeereD; 4 Landl_ Zeil Kribben I 3 C»V'er "'e~ _av-e:..-,2 Paard extrad Kardo~aarden
(")tY' 'V:"D ~ ras, 2 Jonge Paarden, 2 jaar 'oud, 2 Jonr Buahela en 2 Half Bushel :Maten. I .' ' 1 0 0 Dzels

Pa.8.l'1ien,tj~:s OUI~)' [Tit het ingevoerde Cleveland paard, .. Bellrin~r.". Ook een .Groote vera::.~eDheid ..IN DE AFDBELING wOBCksTER.· ~Jl:""~v_ do
34 AnnkBI BL'esten, 4l'O Angora Bokken, 30 Schapen (Zwartkopp •..,) . ~~ •
;)0 ;)truisvogeb, Een sa.". Varkens, 1 Bo~&geIl, 1 do. met Kap, 1 Kruideniers W . De Ondergeteékende zal op 3~ ::~pe~ ~~kken
Hpe.n Trekgoed 1 Knipl...nes, 1 Brandewvn8 Ketel, 1 Dubbeleloop . '.
Geweer,en wat 'verder aang\ ~en zal worden. Zoo als Kome, Zulker, Rijst, Tabakt lOeeding StoffeD, en alles wat Woensdag, den 8sten Vaart,'.' aanst., 11~n KapdKaro.tot een Winkel Bezigheid behoort, te ...eel om tAtoJuchrijveu. JIl...,you

P. D. DE WET. Sr. 1 Rok Wagen
All!! ook 10 Aandeelen in de Koloniale Brandewijl18 Maatsohaplij, 'a lIorgena ten 10 UUI',' 2 Span voor Tuigen ' ...

Beperkt. 'l7'ostbare HUl.s Keu'L.A.len. Publiek laten Verkoopen voor zijn Kantoor 'in STOCKENSTROM- 2 Paar Achter do
A UV STRAAT, WORCESTBR:-' 1 span Jukken en Rieme.

Het heel ueortiment Huisraad beltaaDde uit Voor.Bet-en Slaap Het kostbaar Eigendom bekend als ~e ~ NUY UI'JjSP ANNING " 1 do Zwingels
ge e 'LL_ -1_ met ~n Grond, metende tezamen ClI'C8 345 Morgen 20 Varkens

Kamer Zetten. met alle toebehoorent an. in eerste &lIIISvn.mc. D h I Plaa""' beh l"L d_l""'- ..._w et ~--~ 20 mudden BogE Harmonium, Glas en .Aardewerk iD~.Keubn Gereed- , ge ee e WJ .18 oor...,& en ""'I§-f1L .o.ue;_ m W'1LIM.I '

h en all wat' tot een weliDgeriohte woning 'v~t wordt. te aan I,Jzeren Palen en In, t"!"ee groote KJ;.mMn veirdeeld, dus uiterst 30 dg Koom
:JP' ente es hri'V8D en wat VaMet al aanaeboden worden. .Allel geschikt voor Vee en Struisvogels. Br 18 • atarb jstaDdhoudende 2 Ploegen

om _ ..~ J!8D, cl klas Kwali 't te 'j fontein, die nog Teel sterker gemaakt lam worden en gedurende de 1 Bgge
wordt geW_UVAI!§'".Eerste tel 11 n. Wmter maanden kan een groot deel van den Grond benat worden uit 1 Lot Boerderij gereedschap ens,

de W1lge-Ri't'ier; ook is er een Wij~ van ongeveer 30,000 ens.
Stokken. . . . P. J, RETIEF, Afslager,

... 25 of 30 8~ zullen med.e' met de Plaats verkocht Vendu Kantoor .
W'Ol'den. . '

Daar dese een ~ Vrucht~ Plekken' is in het geheele Distrikt, ~ 1899.
lOU 't'8rdere aanbeveling onnoodig weJeD·· :

J. W~H. DIlUNG,
Agent ...oor de Yerkooping.

Een hoeveelheid Rogge, Gent, en Haver.

Ruim Crediet. 4 Eersteklas Karezels
8 do Paardeu
7 do Koeien, 4 itaan' Olt ••

Kalven ~.~ .
1Eerste-klas "Bul
ss Bokken, 20 Vette Varkena,'_'

J. A. ACKER\fAN •. '

KOST SN DRA.NK. VOLOP.

PU-BLIEKE VERKOOPING
V.A.

VastgQed, Levende
Have, enz.,

Zeer Kostbaar

De Ondergeteekende heeft besloten om op

Donderdag, 2 Maart aanst,
'. morgens ten 10 ure, h If:

PIKETBERG· .'
Publieke Verkooptng _

Wa~ester, 18 Jan~ 1899.
J. J,'THERON. Afslager.

Te:.1"ioo~,_i;eI1.~.
VAN

EBN eent.e-klaB boerea Knecht.
Ken venoege zich tot

B. O. D&BYIB, .
DriefonWiD. ~

LATE Ef'41 DRODGE VRUCH_TEN,
.S~{,ELL1~1NBOSCH.

Ruim Crediet- Volop Kost en Drank.
Op

ZOO een ][ana Diet all. dag t . .....aat ,,"e Vricmclen .hiermede belEGd t
fODIDIG • DOODDAG, t • I ;IUI!, tat.

P.~'·J.P. KAl\Als, '''llpr

KIDII"'D ed.Toe'" TJ.1t 1.. ;-------- BENOODIGDReto\lr ~pOOT1f~ KaartjE'!!! tegen de Helft van den gewon~
enkelen prije.. . . .. i

J'rij:!lijstcn en Inzendings vormen vr.n den 8ecretaria verkrijgbaar.
Opgaven van iD~gdigen vóór 4 un n.m., op deu Maart i "te worcleJl

plaan. ; VtDClu Kanto r,
JAKRD,DIG.. ·..... i' ~ .·,.....1_.



"Va.n Bur., ....... fi, xa....-fiad. (naut Stadhuis),

H~BBh:N in voorraad een groot en verscheiden ~rtiment van De heer H. TBEUNl88D, besloteD
allerlei ~rt ~lat- en Plaatglas van allerlei grootten, en zullen hebbende sich van de Boerderij te

met genoegen die VrIJ afleveren aan het Kaapsche Htation tegen de onttrekken, daar hij sijne Plaats aim
laagste prijzen. - mjne Kinderen hNft verhuurd

Bezichtiging van huu voorraad wordt gevraagd. Deze bevat heeft de heeren Van der Spuy,
lG ons, 21 ons., 26 ons., 32 ons. platglas; Plaatglas t in., i in. en I in.; Immelman & Co. gelaat, op boven-
Gekleurd Glas, Cathedraal, ge~bd, en met- figuren voorzien gerold glas; D'Amelde Plaats en datn", publiek 1«.. ;,', .
Ruw gerold en elke soort geschikt voor de ramen van huizen eu wio,kels D- --

verandahs, vallichten, plantenhuizen, enz., enz. ' te verkoopen de onden'Olgende
De aandacht wordt ook gevestigd op hun Gelood Licht Deperte- EeratAtklaa KormbomlerijgmecL

ment, dat begonnen werd met het doel het goede werk te helpen om het schap, WijnboarderijgareedJchap, P bl' k V'
geld in deze Kolonie te houden. Chubb en Maxwell hebben deze Levende Have, Gra.nenen Wijn: U . le e erkooping
Geloode Licht Versierde Vensters geleverd aan de Ned. Oer. Kerk te LIJ•• e BlJe ::- TI
Wijnberg, de Engelsche Keu te . Woodstock, de Katholieke Kerk:, 3 spaD goedgedresaeerde Ezels met " leltemdu" lUelabtutaa'
Woodstoek, en de St. James Kerk te Zeepunt, zoowel als aan andere Voor-Paarden, 2 paar Kar ,.' rAil,
kerken in verschillende deelen der Kolonie, Heerenhuizen, ens, ID elk Paarden, 60 Aanteel '8eesten, A.tdeeling l(almp8bury.
~evaI is het werk gedaan gelijk: aan het beste tot \' g toe uit Europa IS Koeien in melk, I Oprecht- DAAR d h JÁ
ingevoerd, .-t-lde Bol 700 Vette scha- . e eer ,!BANN_BS Ar.BERTus

-JfUI e ...........(M . ') , . W AJ,TE&8, A..ZOQD, sieh meer be-
AD CH: ,..'. pea . erplO en Bokba, li paald op de Wijnboerderij gaat toe- De heer M.-\THI•.IS .M. LO[lI, dj

UBB '" MAXWBLL, p't., trachttge Ramme~ 1 lot Var- leggen heeft hij ae Onder teeken- zich elders te woon gaat hegeven.
P.~. BV. ..a en., groot en klem. Jen ge~ om op , ge heeft de heeren Vali der Spuy,

BD'RGSTRA.AT (naut StadhuJs), ltAAPSTAD. l.raboerderU&eneUelaP. :- Maandaq,. 27 Fe.bruar •., aanst, Immelmau & Co', gelast publiektt
2 Bolrwagena 2 Kap Karre 1 CIA verkoopen op bovengemelde Piaall

Schotscru: Kar.' i' Open' ~ aan bo,engemeld., plaats, publiek en datom, de volgende:-
op veeren, 1 Tw.ee-cliuelboom ~F~~::onder!?lgend~ 1. Levende Have, als:
~ op veeren,;8 IpaD Ploeg. schap e~L bestaand~gereed 9 Eersteklas Ezels, (j jaar, 5 Bij
twgen kompleet, 2 span Wagan- 'I" , e w . en Trek Paarden :l Eel'6teklll
tUige.n kom ....l~ .' 3 Trek.zwin~ • Le.vende iHave, ala: "u" t~." to n_~ .3 JUernes, 6 jaar, 8 vaarzen die op
gels en Kettings, 6 Dubbele- ~e\ Esels kalven staan uit goed Ras, 4 K~
voor PI~ 3 Braak Ploegen, 2 K2r Paarden 1 met kalveren in vollemelk, 2'j \ar-,
1 Self ~ln~r (\fe-sey), 1Limd 3 Paauilen (Merri.) kens (1 tot 2 jaar).
Roller, 2 BrUIdanda B-. Jl BOe:...... ij .1 Zaailanda line. 2:e:;d; •• .'Uer ger~ed8Chap, als: 2. Boerdertigereedschap: ,
Kribben, 2 .Zeil'"'tribben, 1 lot 2 Bok WageD8 (~geheel nieuw) 2 Bonagens, waaronder eell
Graan Zakbu,·l lot Graven 1 Kap Lr op ..-eeren bijkans nieuw, 1 Afslaan KapW
D!LL V ' I n....;;._ Kar' ( 1~~en, arken, Gaffels, enz., 1 Z~-de B .r, L:_ vier plaats) bijkans nieuw, lOpeD.
enz. e!!"1I,lU.r 1UJ~llWe (Massey) Kar op Veeren, 1 Waler Kar,I

1 SDJID8Chine (Coptlnental) Zelf Binder Machine (~Ia...~er),~·
ItldorglllldJUap: 5 Z8J8en .; - Dubbel-voor Ploegen "Han,q)~~·;

20 Nieuwe Stunten (7 leggers) 2 ZaaiJ4'Dds E~ . 1 Drievoor "
~uipen, 10 Oxhoofden, 8 2 Dub~voor 1'.lbepn, Ran80mes 2 Enkel voor:: ..

WIBLEN. Half-aumen, 1 Wi~-pomp ~ ~=e.L!I'>me'Qj,l.._;,__!lOwarda 2 ~oward!f Eggen, 2 "pan 'Wagen
kompleet, van de Dieunte I....... ~lUIC1m T.wgen Kompleet, waarvalI 1 'pa!
soort, 2 Brandewijn _Ketels ~ ~tlrato, :' meuw, 1 paar Achter Tl1ig-en ID:
kompleot, 2 Wijngaard Schof. ..,yall;Toor ~. ~e order, 2 span Ploeg Tlli~

16 ElI 18 BURGSTRAAT, KAAPSTAD. fela, 8 'EIDID81'I, 'T= 2 P8ll'J::* ~ . m goede order, 3 Trekken ., ZlI'lD'

De heer J. GRIBBLE, ;:~::..Onderbalies, el, ~ r:n z::::lsen}J[8ttIDgB f;':~:~~~s,~' ~!itn~;~~!~
KENNI~GEVING AAN DIEGENEN DIE GAAI JROUWEN. Bn wat terder ml ·jworden &8Dge- Graven, Pikken, rorm

DE I,.., IU., III. :- boden. J : . enz., en wat verder tot eeD

Welbekende ~80h. ArneD1er 200,000 Iba. Hooi, 200 mudden ~ .A. WAIfTRBB, .A.ZOON Koomboerderij behoort.

PAA R L K K
BE~:'Ki ~~-~-~ OOI Huisraad, Breebaar, aD GIM- Koorn, 200 JDDCIdengeDl8Dgde I, I~ .lftII, Jr. I...Ct., lfIlllm. . 3. Granen, als :

, AAP- OlON IE, t:II"WU~ V~r, 1 ~ ~ 12 ~ Vendu KiaDtoor, Malmesbury 50 mudden Koorn, :2('1' mudJelI

word/ van ui/alle dec/en van luid Afrika onders/ellnd. THE LITTLE DUSTPAN, ~bo..JeWI.Jllo5...,. 6P~ 1811i9. • Gemeasde Voer.

HB~:'~:~~ ~j:,7:!'~~ PLEIN STE:.AAT. lat;::=~=Een filecht~vraagd -t~~.'!~=rit:nli::
door wie het genomen, en of het een oude portret il, en of het nit Gen..ÏDgtm)erd HniII:aad, an. wordt in de pIa._lijb WerkwiDb1a MDpbod8D. . EEN· ken-geréedschap.
groep genomen moet worden.-Zoo ja, zend het naar Gribble ~ door .... nrtro.nrhare "'IIINII. B. TlIBONI88D
ell op uw bezoek naar de Weatelijke Provincie ra Daal' Kemp VenaardiprB ftD BamboB.BD Goeder. iD de KoJoaie. . loek

Gribble om 11 te laten photografeerea. , - GBU.I,118TRBJ!RDB OATAIDGU8 POST VBU. !a fw!:!~ I,~ lfIIIIIn:..,_, .,""''''.1.,-.
I '. ~'>- .-~"> . -

=. ~

Publieke Uitgebreide Verkooping.

PUBLIEK TE VERKOOPEN

de ondervolgende

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

1-'1ASTE GOEDEREN.
Zijn geriefelijk Woonhuis, gelegen nabij de Statie, op de Darling

Road, hecht gebouwd envan alle gemakken voorzien met een open Stu
grond voor aan, allergeechik:tst voor het aanleggen van een handels
bezigheid. Grenzende daaraan zijn verscheidene grootte Pakhuizen,
als Een van 22 x -i I, Een do. 50 x 57, Een do. 56 x 120, Ken do. 40 x
56, Een do. van Galv. IJzer 24 x 160, en Een do. 33 x 54. 2 grootte
Stallen en Wagenhuis. De Gebouwen zijn allen in perfecte reparatie, en
er zijn twee standhoudende putten water op het eigendom, zijnde
gelegen tegen over den ingang naar de Spoorweg Statie en met de uit-
breiding van handel is dit. Eigendom uiterst geschikt en aannemelijk
voor eene groote handels bezigheid.

lI-Twee open Erven gelegen op de Darling Road, annex het
Nieuwe Guano Pakhuis van de heeren Woodhead & Plant.

Ill-LEVENDE II.\vE.
7 Eersteklas gedresseerde Ezels die overbekend zijn
1 Extra. Paard
2 Mol Wagens
1 Open Kar
4 Stellen Achter en voor Tuigen
1Water Kar
8 Graan en Hooi Schalen
2 Hooi Pressen
Een groote hoeveelheid Wol Balen en Graan Zakken
Nieuwe en gebruikte Wol Pressen
Een kwantiteit Hout

IV-HoOI.
Omtrent 3000 Balen geperste en Losse Haver.

V-GRANEN,
Omtrent 2000 zakken Zaad Koorn bestaande uit Baard, du Toit's, Witte

Els. Een Been en Wol Koom
" 1500 zakken gewone Koorn
" 5000 zakken Zaad Haver, van 150 Ibs ieder
" 3000 zakken Voer Haver, van 150 Ibs. ieder

Alsook een kwantiteit Rog, Garst, and Barley Wheat.

VI-HUISRAAD.
Het geheele assortiment Huisraad bestaande uit Voor-, Bet- en

Slaapkamers Zetten, met a.lle toebehooren, alles in eersteklasse orde.
Glas- en Aarde Werk in soorten. Een extra Piano. Keukengereeds-
chap, en alles wat tot een wel in gerichte woning vereisebt wordt, en te
veel om te omschrijven, en wat verder zal worden voortgebracht.

N.B.-Tot gerief van Koopers dient verder, dat de Verkooping zal
beginnen met Granen, Hooi, enz., enz., op Donderdag, 16 Maart, ten 10
ure, en het Vast-goed, Huisraad, ens. zal op Vrijdag, 17 Maart, worden
~ge~en. .

Alles wordt gewaarborgd van de beste kwaliteit te zijn.

GEO. WIJNER

J. W. J\l100RREES, JR. & CO., Afslagers.
Vendu Kantoor, ~mesbury,

30 Januari, 1899.

PAARDEN en EZELS.
PUBLIEKE VERKOOPING

TE

MALMESBURY.
DE heer PIlTER J. PIENilR heeft de Ondergeteekenden anderma.a.l

gelast om op

DINSDAG, den 14den MAART,
UIT DE VENDU - KRAAL, PUBLIEK TB VBRKOOPEN;-

50 Eersteklasse Paarden, (Ruins en Merries),
25 do. Ezels, 2 jaar 9ud, (14 handen hoog).
De Paarden zijn a.llen geteeld bij de heeren NESER, OOSTHUYSENen

Du PLESSIS,in het distrikt Colesberg. Onder dezelve bevinden zich
verscheidene paren, meest allen gedresseerd in tuig en onder zadel; ook
zijn onder hen 10 Bssuto Ponies. Zij zijn in goede Conditie, en zullen
zeker present zijn op den dag der verkooping, DINSDA.G, 14 MAART.

Vergeet niet te letten op den naam van den eigenaar.

"'CH'~J RE.aBBK.
. '.Afdeeling Malmesbury,

Woen~dag, Saten Maart; aans;,'··

~ëeiAr.WUNJ. DIPPE.~A.U
.. die de Boerd~rij gaat

SlJDe Plaats aan lijn l\'
. T. A. hU':..~dhebbendlae,heeft de VIIOI_J.

. vriend8n aac1er- teelWu en ge st Publiek te
oopllAAN. pen op bOvengemelde Plaat.

1899, te datum, de volgende
bo,."*'nge· I. Levende Have, als:

~erl~l;)iDa"&1I Berate- E
p.. t1'd,m bij te ,10 erste Klas Ezels. 3 tot 5 .

iwonen.. "'AII'OA11'I'I aaubeve- Ri~rdiJmg ja orerbodig, wut ~lleD 3. ·l- en rekpaarden
isijn be~~ m~ de Daam ~ :::t:e!;iaarden, 4 jaar
'van' 5 Vette Sla.cbtosseu

JiAN T. A. iLOCHNBB, 10 Vaarzen en Koeien in
Yu til_IJ, i..... a r... lfil_qm klas conditie '

I
' . 100 Spekvette Hamels (Me~

100 Vette Aanteelschapen do
! 100 Vette Lammers

50 Varkens, geschikt VOOr
, Slachter.

Pub leke Verkoopin g IL Boerderijgereedschap:
2 Bokwagens, bijkans nieuw

TJ 1 Afslaan ICapkar, bijkans' ,
VOGELSTRUISFONTEIN, lOpen Kar op Veeren

,., 1 Bak Kar op Veeren
lfdeeling .'lm.bury. 3 Span Wagentuigen, ,.,.........,!..!11

1span geheel nieuw
3 Paar Achtertuigen
3 Span Ploegtuigen
1 Lot Zwingels en Touwen
1" " en Kettings
6 Dubbele Voorploegen
3 Enkele Voorploegen (Braak)
1 Braaklands Egge '
1 Zaailands Et~c
2 Zelfbinder hines

mieks)
1 Losgooier Machine (

mieb)
1 Graan Schaal, kompleet
1Span Jukken kompleet
1 Behroef
1 'Kajaten Balie
1 Lot Velzakken
1 IJ zar Sleep,blok

Graven, Pikken, Vorkenen
verder tot een
Boerderij behoort.
m Granen:

100 Mudden Eerste h las uaailllaVl'
100 tt Koorn
25 " Rog
25 u Garst
2 " Erwten.

Runt KREDIET. i
A. J. DIPPEN.ilR,SL j

Vendu-kamer,
Malmesbury .

ran der Spuy, ImmelTII.lIII ~ Co.,
,Jfaloqm.

____________ 1

I: !dvUD. Hul.
6 Eerstek1a lbeJ.s,' 6 jaar, goed
- pdre.aercl
1:Merrie met Ezel veul
1 Hengst Paard, 3 jaar
t Ouea, 8pek 'Yet
1vaarS

$4 .Aantee) Bokkeu
25 Varkens, vet

IL BoDDBauo .. UIlICIW'.

1 Bokwagen, bijkau nieuw
2 Span Voor.T~, kompleet
2 Span Ploeg TUIgen. kompleet -
1 Paar Achter Tuigen
3 Dubbel-Toor Ploegen, Razl80mei
t Do. do. Howards
, Snijmachine, Johnstone
S Span Zwingels en Kettings
1Zaail.nds Egge
1Lot Zeisen
I) Balies, 3 Vaten, 1 lot Zakken,

Zweepen en StokkeD, Pikken,
Varken, en wat yerder sal wor-
den aangeboden.

III. GIWID.
~ Mudden Eersteklas Zaad Haver
50 do. Baard Koorn
40 do. Gant
\5 do. !logge
1 do. ·Erwten

RubD~

Springfontein,
TE'

Salda.naha Baa.i-, ,I

beginnende ten 10 ure des voormiddaga, het volgende;-

Yaatttoecll
De P1aata bekend als "Springfon~Q." gelegen'~ S~dan¥ ~.~!

in .Afdeeling Malmesbury, bestaande mt deelen van 1'(Spnugfo.u-iO,
".Kersbosch," cf Langverwacht," " Kleinberg " en " Langeberg"; groot
bijkans 2,800 morgen. I

De Plaata is welbekende als een uitmunted Vee en Zaai Plaats j vol.
op voorsien van water.

De gebouwen bestaande uit WoonhuiJ, Wagenhuis, en B\Jitenge-
bouwen. zijn allen in een goeden staat van reparatie.

Levende Have.
117 Bokken en 118 Lammers, in goede conditie,·' 282 Bebapen.

groot en klein, in goede conditie, 13 Ossen allen vet, 12 jonge OSsen,
is allen vet, 6 Vaarsen 1 Bul, 6 Koeien met kalvers, 2 Koeien, 5 ¥ernes.
3 Paarden (Ruinen), 1 Ezel, 7 Varkens.

Boerde~.,e ....ecl80hap.
1 Tent Wagen, 1 Bokw~ lOpen Kk, 1 SohoM Kar, tAfslaan

Kar, 1 Zadel en Toom, 3 Span Toigen, 8 Jukken, 8 Zwingels, 3 Lsd-
ders, 1 Kruiwagen, 1 Waterkrib. 1 Reaper, 2 HalfaulDI, 2 Ankers,
Vaten, Pikken, Graven, GatIela, eDJI., ens., 1Lot Z~.

GraDea.
200 Mud Koren, 150 Mud Rog, 150 Garst, 30 Mud Haver.

Hu18raacl.
Béetaaade uit het gewone 888Ortement, ~18 Tafels, Stoelen, Beel-

den, Kleederk:aaten, ens., enz. En wat nog verder sal aangeboden wor-
den. •

1)e heer Pieter: Abraham Buson
door ~ekelijke oQlltandiaheden gr-
n~t ·sijne boérdelij • vee
~in .. , ~ de 9ndergeteeienden
gelaat •publiek: te vtJl'koopen op
boV8lllemelde pIaat. op .

V!ildag, 8 ~ 1899,
DJ: ONDUVOLGUD!

CHUBB MAXWELL.

P. J. GROBBELAAR. Lev81Ule Have, 1_ Goederen, en
'u dor SPIJ, ID ..... I co., AfIII&era G:ranen.~ m.:
indu Kantoor. Va1meeburJ, L ~y~4e Bave: ala

1~,Eerate ~ Karpaarden,
10 PMrdeD (RuiJd), 7 Gedrer&eerde
Ezels, : 150 .Aan~l Schapen en
Bokken, 2 Vette Qssen, 20 Varkens.
D. ~...,oecI.ren: ....
2 Bok' WageD8; 1 Afslaan Kap-

br, ~pPen' Kar ~p 'Yeeren, 1Snij
Machi~e, 1span :Twgen compleet,
3 IpaniZ~gell.Kettings, 1paar
Achter; 't'uigen, . 3 Dubbele-voor
Ploegep, 1Drie-voor Ploeg, 1Zaai-
lailda .~ ,

I • .

lI1I : G~eB·:'iiI.la
V'rJJclatt a ..,. • ..-t 50 \JnudU6n Zaad Haver, 20

mud~ Z&f¥I K9OJ'D (Baard), 20
mnddeil Gedorschte Koorn,

Beginnen om 9 uur '8 morgens. En _ verder aal worden aange-
boden ep den a.,g,der verkooping.

) P. A.. BAHSON.

RUIM CREDIET.
G. W. KOTZE,

Secretaris.
Executeur Teetamentair.

GROOTE
Publieke Verkooping

J. W. MOORREES, Jun, & Co., Afslagers.
Malmeebury, 26 Januari, 18p9.

TE

Langeberg,
Nabij DURBAN WEG STATION,

VENSTERGLAS VAN 'ALLERLEI SOORTEN. -OP--

TE

&

J. W. Moorree$, jr. &. Co.,
. • Afslagers.

Vendu Kantoor, JlaImesbury
18 Fetbruari, 1899. '

;

!1!.
PUBLIEKE VERKoopm

TE

Klein ReD1hoo~
NAIlIJ

KLIPHEUVEL HT!T!&,
Afdeeling Malmesbury,
,

OP

Vrijd8Q den I7den Maart,1899
Om half tien uur '8 morgens.

E:_ F_ ECKE~T'S
BeroeD1de B'talen Plo_tt_n.

LICHT, MET

EEN·
PATENT

vou DIG,

STERK,
GESLOTEN

GOED- ZAND

KOOP, KOKERS
VUU&.

OP
ZAAM.

J. W. MOORREES dr., &
P. J. PIENAAR.

Co., Afs/agers White, Ryan & co,
Vendu- Kantoor, Malmesbury,

7 Februari, 1899.
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TE

LELIEFO,NTEIN, Leeulennllei, nabij Rifbeek ifSt,
.Afdecling MALMESBURY,

Op DinsdaQ, 28 Feb., 1899,

lilmesbllTyEucat8lnkamer II Y. U
Br~d AsSlillltie lutscbppiJ.

Belangrijke Yerkooplng.
'[) E OnJergeteekende, behoorlijk:

daartoe gelast, door den heer
Hl"';" HlST, die zi~n Boerderij
caat op~even, zal publiek doen ver-
e
koopen op

,roellsdag, 1 Maart,.
TB

ANYSKOP,
~lalmesbury Afdeeling,

bt',glllnende ten 10 ure des
middags,

IlE VOLGENDE,

Levende Have:
.', I G"drp~~l'erdeEzels, geschikt voor
- hani werk
,: I;"dn's.-;eerde Merries, geschikt

ill] Ezels .
lPlar K,lr ~lerne8
1 .. Ruin Paarden, geschikt

\'[)(\I' nj en kar
'II .l,.nntt't'[ Heesten, waaronder 2
- • O'fU' ,tt' Ossen, geschikt voor

~ ar ,'rkar of slachter.
1;01'\[" .\!t'lk Koeien, in zeer goede

I'tlnd:tll'
~,I"~,'hal't'n, IQ zeer goede conditie
_, I \' .irk cns, waaronder zijn groote

,'Il vet te Burgen

Ilol'nll'l'ijgereeusch ap.
~br:';l Hokwagens
1 \';, r [daats Kapker
1 T",','., "
1 ~\':".t..;,'il'_' Kar
~ \\',It"r !\;Irrcn
,,[lIlIJi',·[l'·\'oor !'loegen
: Enkt1le" ,.
i Braakland Egge
~ l'lo.'S;[imdEggen
-t 'pan Wagen Tuigen, compleet
t "J'lol'(!" "
~ P;Ulr !\ar Tuigen
: KruIwageDs
, Ladders
: :,nlj ~!al'bineA,bijna nieuw
ZI\ :l!:rels, Kettings, Zeisen, en

,I i,'oi wrdl'r tot de Boederij
i 't'boor-ende.

Granen.
',111) )!mlden Zaad Haver
1, '" " Koorn
1",1 " Garst
,;11 " Rog

fT llisraad.
Hd gewon~ assortiment, be-

-l.kin'!,'\lit Tafels, ~toelen, Bedden,
]\puKl'ngl'rcedschap, enz., enz., en
\la: llO~ ....erder zal aangeboden
\I'.lrden.

RUIM CREDIET.

VJf11t'f

G. W. KOTZE,
Secretaris.

SpUy Imme/man ei Co
Afslt..UJen

.MalUll'sbllrv.
J'I .Ja~uari, 18~E).

\"biJ lIet dor'p ~hLMEHjURY.

DE olldl'rgeteekenden behoorlijk
l'l' ~a:'t door MATTH YS VAN

Il \11:.:, uie zijne woonplaats uit de
: al.d hedt Vl'rkocht zullen op

Donderuag,den 2den laart, unst.,
; .i':il'k nrk\)open op bovengemel-
L i,],lab, de onder'volgende Leven-

I[,1l'e l'n Lossegoederen, etc.,
,,,-,,t.I:lnde Illt :-

I. Ll:;VENDE HA VE.
,-) (~t'dresseerde Ezels, :3 tot 6

,aren \ lid. 1 paar Kar Paarden, 3
;,lI'en "url, 1 ~leI'rie Pa.ard, 10 aan-
't'ei !Je' -ten van goed Ras.
Il. LO~~EGOEDEREN, als:-
. 1 RI)~ \\. agen, 1 Op~nkar op

~ e, ,fl :" I ~nlj Machine (Daisy),;)
'. ','>!i,".-\Oor I'loegen (Ransoms),2
':;"'" '1'001' Ploegen (Howard), 1
:"~:,\n TII;gen, kompleet, 1 I)t Zwin-
:",- In KettlD;';s. 1 lot Grayen, Pik-
K"::, I te., \'0 wat verder zal wor-
(:~n d",in::clJuJen.

M. V.AN DUMEL.
J. W. Moorrees Jr. & Co.,

Afislagers.
Y Pe':ll Kantoor
._ \lai!Ill',i.ury, '~O Feb., 1809.

.f!l...
200 Vette Merino Hamels,
30 "Boer Kapater Bok-

ken,
Op Maandag, 27 Februari, 1899,
Zull~'n opgoernelde Schapen en
Bi,b,:"Q pu bliek verkocht worden
aan Kbpmuts Statie. Zij zullen
zeker present zijn.

M. S. LOUW, H. zoon
J. ~.MARAlS ct Co., Afslagers.

voor-

DEZE Paarden komen uit den
.Orange Vrij Staat, en ,zijn

speciaal uitgezocht· door den heer
M. VAN WIJK (de beroemde Paarde

GOED~ Zaadaardappels "EAR- Ken,u'r). Er znn alle klassen enLY ROBE" "KINGS ,..tUI "
en " WHITE KIDNEYB tt verscheidene Egaal kleur Paren; ze

zijn in extra conditie en de aandacht
tegenb.,?illijk:e prijs zijn te verkrij- van k:oopers dubbel waardig.
gen 1]

J. A. VAN NIEKERK I H. A. FAGAN, .'
, Agent voor de Verkoopmg.

Keurboom, -
NewlaDds. P_!J. P. JIlIWS. Ar .....

Verko"\ping
TE . .

~ORG EN \VAC n-r
AFDBBLING JrfALME8BURY.
i

DB Heer JUl NICOLAA8 M KoOl[
8a., die de BOJrJlTij ~

?Pgeven, zijne woonplaats aan zljne
kinderen Yerhuurd hebbende, heeft
de ondergeteekenden ge~ om op
Woensdag, 16 Kaart e.k.

Publiek te verkoopen, de onder-rol-
geade Levende Have, Boerderijge-
reedschap en Granen, ens., eDZ•

I Levende Have als,
13 Ezels van 4 tot 6 jaren, gedres-

seerd
2 Rij en trek Paarden (ruins)
2 Ezels voor Merries

33 ~nteel Beesten van goed ras
2 Goed geteelde Bullen
3 Slacht Ossen

70 Merino Hamels
315 " Ooien
145 " Lammers
25 .Aanteel Bokken
30 Varkens
II Boerderij gereedschap, als,
3 Bokwagens waarvan een geheel

nieuw
1 Bakkar op Veeren
10penkar op Veeren
1 Afslaan Kapkar op Veeren
1 Water Kar
1 Selfbinder Machine (MacCor-

mick)
] Snij Machine, Daisy
1 Voer Machine (Pony)
2 Span wagen tuigen
2 Paar achter "
1 Paar ploeg "
2 Enkele " ,,(Howard)
1 Lot voor Ploegen (Ransomes )
1 Braaklands Egge
2 Zaailands Eggen
3 Zeillcribben
1 Land Krib
1 Naai bank
1 Kruiwagen
I Zadel en Toom
1 Schaal en gewichten
1 Lot Zensen
1 Koornharp, 1 Bushel en Schop-

pen
1 Lange Ladder 28 sporten
2 Korte do
1Blaasbalg
1Aanbeeld
I Lot Jukken en Katrollen
1 Voer kist
1 Lot Halfaumen
I " Balies
1 " Zakken
I " Graven, Pikken en Vorken
enz.

III Granen als,
100 Mudden Koorn .

En wat verder zal worden voort-
gebracht.

RUIM CREDIET.
J. N. DE KOCK SR.

J. W· Moorrees Jnr· & Co •
AfslaITers·

Vendu Kantoor,
Malmesbury,

] 5 Februari. 189Y.

om ] 0 's morgens,

DE heer H. L. Dll'PENAAR,die zijne
. Boederij gaat verkleinen, wegens

ZIekelijke omsta.ndigheden zijner
echtgenoote, heeft de heeren V AN
DERSpry, IMMELlfAN& Co., gelast
publiek te vt:lrkoopen op bovenge-
melde plaats het volgende :-

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

50 Spek.vette Aanteel Schapen,
(Merinos)

lO Varkens, in Eerste.klas Conditie

I I. Boerderijgereedschap, als:
1 Bokwagen, bijkans nieuw
lOpenkar, op veeren
2 Dubbele-voor Ploegen, "Howards'
1 Enkele·vo~r do. do.
2 Zaailands Egge
2 span Voor 'l'uigen, in goede orde
1 paar Achter Tuigen, geheel nieuw
1 " Ezel Achter Tuigen, geheel

meuw
2 span Zwingels en Kettings
1 Losgooier Hnijmachine( Johnstone)
Graven, Vorken, Pikken, Gaffels,
enz., en wat verder tot eeno koren
boerderij behoort.

H. L. DIPPENAAR.

Van derSpuy. Im",e/man & Co.,
Afs/ajers

ZAADAAB.DAPPELS.

.PlK E· 1":.0-·1'.1"'0

: : ... ~ .......
Publieke .'Ver~OQpi

• ,:'fI, .

UILENKJt \Ab .-. ". ,
hl. '4 •••. ··A.d.... la.

DEh8el' THBUMIBRIBJluua' Ca-
STINS, heeft -de Ondergetee.

kenden gelaat om op

Dinsdag, 7 Maart,
4an bovengemelde plaats Publiek:
te Verkoopen, de.
Lev~nde . Have, ' Boerderijgereed-

schap en Granen, ens., ens.
I. Levende Have, ala :-

8 Gedresseerde Ezels
6 Rumpaarden, (gedresseerd)
il Rij- en Schiet~, .
30 Vette Bohapen
20 tt VarkeD8.
"9 Vette ossen
"1 Koeien en Kalverell
3 Vaarzen
1 Wagen
1Span Jukken
1Enkele Voor Ploeg
1Lot Reimen, ens.
II. Boerderijgereedschap, als r-«
1Bok:wagen, (bijna nieuw)
1Bakkar op veeren
2 Span Tuigen, compleet.

Granen, als :-
1000 Mudden Zaad Haver
500 " Garst
300 " Rog
50 "Zaad Koorn (Wol)
50 " " ,~. ,(Du Toits)
50 " " ,,( Baard)
En wat verder zal· worden

voortgebracht.

RuiD1 eradiat.
T. H. CARSTENS.

J. W. loomes lr., a Co., lklagers.
Vendu·Kantoor. Malmeebury,

24 Jan., 1899.

DINSDAG, 28 'iBRDARI,'
, • TI , '

'K LlP:rOW TEtN,

60 H8rst8~tIUJonge ezels,
• PAtr,J.. DU TOIT.

P. J. RBTI~P,.&&~ ..
Vendu-Kantoor,

PJretberg, 18 Feb., 1899.

Publieke Yerkooping
- ".AR-

EERSTEKLAS ERF,
-UT-

WOONHUIS.
TIN rOOap&

CALEDON,
OP

DOIDBRDAG, 9 IAART J 1899,

OE Ondergeteekenden behoor-
lijk gelaat door den Heer S.

J. H. MULLBRsollen publiek ver-
koepen zijn kostbaar Erf gelegen
in Cathcart Straat, Caledon, be-
bouwd met twee .woonhuizen, stal
en wagenhuis ~pleet. Vastgoed
is zeer schaarsoh in dit dorp, hier is
dus een sehoone hns voor een ieder.

S, '~ H. MULLER.

Dempers, Moore & XriJ!e,
Afs/aITers·

Caledon, 20 Feb., 1899.

Ale,
Publieke Verkooping

TE

INGEVOERDE PAARDEN en MUILE'
VERKOOPING

TE

WELGEGUND, KOEBERG, KLAPMUTS STATIE,

Op 28 Februari, 1899
(Paard, bont, 4 jaar-15 handen

onlangs ingevoerd van Zuid ..
Amerika,- volmaakt mak on-
der_zMel.

1 Paar Amerikaansche Muilen-lG
handen-5 jaren, in prachtige
Conditie, en volmaakt gedres-
seerd.

nabij Kalabaakraal Station
OP

Donderdag, 9 Maart, 1899,
om half tien uur's morgens.

---
De heer JACOC~SP. DEKOCKdie

de Boerderij gaat opgeven daar hij
zijn plaats aan zijn Zoon verhuurd
heeft, heeft de heeren VAN llF:R
SPOY, lMMELMAN& Co. gelast pub-
liek te verkoopen op bovengemelde
Plaats en datum de volgende :-

1. LEVENDE HA VE.
18 Eersteklas Ezels (groot en Sterk)

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

A. W. S. KIDD.
A. B. DE VILLIERS" Co., Afslagers.

Paarl, 21 Feb., 1£99.

2. BOERDERIJGEREED~CHAP
2 Bokwagens, i Open .Kar op vee-

ren, 2 span Wagentuigen kom.
pleet, 3 span Ploegtuigen kom-
pleet (nieuw), 4 Trek Zwingels
met Kettings, 1 paar Kartuigen,
3 Dubbel-voor Houtbalk Ploegen,
1 Braklands Egge, 1 Zaailands
Egge, 1 Self. binder M Ilchine
(Champion), 1 Reaper Machine
(Daisy), 1 Voer Machine,2 Zeil
Kribben, 8 Zeisen.

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

RUIM GREDIET.
Volop Kost en Drank voor niet.

JACOB os P. DE KOCK.

32 Gedresseerde Trek- en Rij-
paarden,

8 Gedresseerde Merries.

OF MAAND:AAG 27 FEB.,

ZULLEN op~emelJe Paarden
publiek verkocht worden aan

KLAPMUTS-STATIE.-Ce Paarden,
waaronder ver3cbil1ende egale
paren z;jn in' goede conditie
~eschikt voor dadelijk gebruik ert
de aandacht waardig.

A. E. H.HODIE.
J. S. MARMS & Co.• l1s1'Serss

Dorfer en Zonen
PIANOFORTE GALLERY.

Vil DER SPUY, IMMELMAN & CO.,
AFSLAGERS.

55 Jaren Gevestigd.

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

invoerders '1an de beste .l!:ngelsche,
Fransche, Duitsche en Amerikaan-
sche Piano's, Harmoniums, Orgels,
en alle Muziek en Muziek Instru-
menten.

Amerikaansche Orgels van £8
tot £100. ' .

Bekend als het beste en goed-
koopste huis in de Kolonie.

Bezichtiging beleefd verzocht.

100, Adderley Str~8.t, Kaapstad.

Vendu.kantooor,
Malmesbury .

sc>
GOED GETEELDE PAAROEN

zullen publiek verkocht worden
te

'rULll~\GHJ
OP

Zaterdag, 4- Maart 1899,
ten 9 ure v.m.

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

WEGG.ELOOPE~

OP den 18 Februari, 1899.
1. Een Rood Bruin Merrie

Ezel, met brand merk P.O. op rech-
ter bout.

2. Een Zwart Ruin Ezel, met
brandmerk P.O. op rechter bout.

Heeren Sohutmeesters en anderen
bij wien lij mogen aankomen, ge-
lieven kennis te geven aan den on-
dergeteekenden door wien alle on-
k08ten zullen betaald worden.

8. H. MALAN.
Kuiperkraal, .

P.O. Durbanville,
20 Febr •• 1899.

De 'B9raem!, .
AJlerilullC"

.Baking
Powd6rt~
VOOR h~ Er! Tall hei iljnat. brood,

koek, po jee, pad~ ens.
Maakt het " I .,... licht, .makelijk
qg~a > •

Beste in rijzing"kracht, en de eenige
poeder "oor 't bakken,dll onaaogetaat dOOl'
IuchtaTerandering blljft. Blijftvt-tloh en
beh$)Qdt ,,011. kracht totdat het gebruikt
wordt. -
De Royal BaJdag Powder Tall wereld·

wijden roem wordt enkel door de Royal
BaltinR PowderMaat.obapplj Tall A.m.erUCa
gemaakt, Let zorgvuldll op '. mwl'l
naam op den omal.g. om de l1lt.titatie
van ~maakte goederen r.e verhoedeD

Royal . Baling POlder Ilatsch. J
leYT1Irk, lll!'l8JrlBde ti.. !marI.ka

~
tuigeui.
~."
De beer 'nIB Zuid.

,Autratii, plekken
gebrabn er een ge-
ring Diet dat dit
pant de : is," eli iD een memo-hDd_, beID ~ het coaité ge_dea,
~mJ: !

"Ik beta geen v~r 'nIB eenige bij-
~~ b~, maar ik heb eeD groote
~~ tepa bet ~ VUl de bnedte, iD.
dien die • pooten I. iDvloed heeft op ,,~
YOOnWDe ~dIijaeU, Oadat de 1aat en ~
Jr,o.ten 'nIB! het OYer¥en vermeerdert met
dea groei 1'nIB het VIIn'Oer. Maar ala de
groote .. lnr~ is, dat lde '-ten 'nIB UDleg
~ Ji~ 'nIB -. hoofdweg &00 gtoot
alJll, dat ••j nib ~raktie belett.a, eD
er ~ gevoJlCiell! moeteu worden OlD
bet laad te: OIlt1rikkelell. daD IIOU ik iD elk
\118~ geval jai,itAkkeia ~ bouweli . op eeD
kIeiDere b~te, ell mij de 0Dg8IIIAkbn 'nIB
het brekell i der ~ laten weJgevallan. "
. De a1ge~eeDe _tuQrder der apoonregea
~ Tumanië, gaf het ")Olgende ala sijne opi-
lUe te kemaen:- •

.. Een BOOk 'nIB duikbeeld is ge-.kt 'nIB
de .... ~II ell kOItieIl verbonden UIl bet
overladen, cm e,r is o~ te veel meI'-
over gea:egd, Ala een thDaportrijder .ijn wa-
gen Daar d" statie briDgt, daD moeten de
goederen .~1adeD ~ ell weder iD de
IIJIOOrw~_ wonlq geladeD. Het.elfde
...ordt precJ8!ll gedaaD ~ ~ hoofdlijn :;oedel'e1l
ont~-t v-.s de amallere zijtakken."

De nadeeJen die vulgeu de 't'enchillende
getuigeD, .. het brebla 'nIB de b~te ver-
bondeD sijn, k1llUlell ctpgesomd word_ als
volgt:- '

1. Het oponthoud.~. de IChade UIl goo-
deren veroorzaakt biJ de stations un <le
punten VUl vereeDigiDg, en de kosten 1'&11
het overladen. '
~. Het verlies veroor:llaakt door de iBoIati..

(alleen' .taan) VUl bet IiIUIlp spoor. die bo-
le$ dat het' rollend materiaal cn de oudere
WagOOl er kuunen jl;ebrnikt worden.

3. De n~ebjkheid om ..parte rep:1'
rat.ie-plaateen te hebbrua, met <'en tótaf van
bekwame w.rldiRlell bij elIt pWlt VIUl l'el'-

ee~ Emnt~1'I.I wt!IlkkO!lten op de. 3nuU-
sporen, en eie mindere kansen voor goedkoop
cn_suel v.~r VIUl ~el'll en goeder.,n.

o. De kieme ~bt v.n hjnen cp
zulk eene na.u we breecfté als 2 voet of 2 voet
6 d1li.m. '

De kosten' VUl overlading verschillen in de
verachiJlende landeD. In Indië is bet minder
dán ld. per ton. maar in ebt land is arbeid
dan ook zeer goedkoop. VoIgeD8 eeD rap-
port "Ul de: COIIIJIliUie aangesteld om onder-
_k te doen naar dell .. nleg, het onderboud
en het werk VaD IIIIlalIjporen, welk rapport
In 1896 UIl 'het parlement V1Ib d_ Kolouie
werd augebioden. zijn He kOliten ..an over-
laden iD Frankrijk 2d. per ton. In Saksen
(Duitaehland) kunnen Ië ton steenkolen uit
efIIl ...agen van de hoofdlijn op twee wagens
van den "ldeineD 8~",eg" o...ergeladen ...or-
~ door twee lIl&II m l~ nur tegen een kOJlte
van ld. per tou. De gemiddelde rato per ton
aan' de punten van vereeniging iD Zuid-Au·

w"nIt geztogd VsQ 3d. tot bd. per ton
te zjjD. en iin de Kaapltolon.ie waar .rbeid
goedkoop is, kan het ~etwijfeld voor min-
der gedaan worden, 0. kosten VIul ov..rl ..•
ding hebben _pn groet.$ iDvloed op eenigen
.poorweg. zeg dat ..ij _ takliln heb-
ben 50 mijlc!n lang, eu; -.rij 20,000 ton per
jaar heben pverteIaden; dan vertegenwoor·
digt dit teg. 3d. per ton eeue uitgave VIUI
.£260 per jaat of £5 per mijl.

De m_t ernstige ob~ie aangevoerd teg.'n
het afwijken 'Tan de gew:one breedte, is onte-
.genzeggelijk het feit dat; de amalsporon alleen
.taan, en het, rollend m.aiteriaal van de hoofd·
lijn, even ab oude "'~IIS, enz.. er niet op
kunnen gebrUikt wordenl Het is uiterst hau·
dig voor het', departemeht om rollend mate-
rial te kunnelt. senden naar eenig punt, waar
er plotlleling eene ophooping van goederen
plaats vindt;, maar ~ dikwijls wordt bet
uiet vergeten dat de !pkomotieven van de
!l...are hoofdlijn uiet op de lichtere lijnen (VIUI
dezelfde b~te) ku~n gebruikt ...orden
zonder de laatsten veel; scbade toe te bren·
gen. In de qpinie v.n Jekeren ingenieur. is
dit een der tlterkste argumenten ten gunste
VBII bet breken .der b,eedtê, anders zou
geen aanlacbt! DUlCht pet"c)Den kunnen belet-
ten om bet r\onend matieriaal V1U1 de hoofd-
lijn op de liclltere lijnen te gebruiken, eu de-
ze laatsten te; vernielell. j

Het wordt ook be1l'eef1l. dat bet. noodig r.al
sijn om .fwndellijke .....rkplaataen ,'n ..."r!J;.·
liedeJI te bebben om qat rollelld materiaal
van de lIJIlalliere spoonr..gen te repaN!t'rclI.
Dit is gebeel onnoodig.i Als er iet.. hapert
aan een 100000000tiefof 1liagen, kunnen d., re-
paraties gedaan worden' op de plaata zelve,
door werklieden VUl de ~tbij zijnde wE'rk·
plaats, en als bet noociukelijk is, dat de loco-
motief groete 'reparaties :-...ereiacht, kan die op
eeue speciale .. ..gen gep_bit worden en over
den hoofdlijn naar een~ werkl?laats worden
vervoerd; hiervoor bestaan speCiale ingericht.·
toestellen, die blecbts w,einige minuten werk
vereiachen . .

Als men wil zeggen dat de werk-onkosten
vsn een smalt~r veel: hooger zijn dan dae
VIUI de hoofdlijn, den imist zulke be ...ering
allen grond. Het ill een iaan ingenieun welbo-
kend feit. dat op d_lfde hellingen. een
8lII8lspoor locomotief, ~r ge-.richt iD aanmer-
lrinI; nemende; eeu veel ;.nr_rdere VTaCht kan
trekken dBII Cle looom~ief van de hoofdlijn.
Het is duidelijk, dat, zoolang de "kleine
8~egen" het trallieil; kunnl'n ba.,. raken,
mj veel goedkooper kWinen bewerkt ...orden
dan de breede fijnen, .. aar zooveel doodge-
-.richt voor uiemaDdal w!ordt getrokkcn. Snel
vervoer is eene groot.e ~l'lijkheicl cp de
hoofdlIjnen. maar op de' taklijnen i.~dit niet
van IIOOveel belang. en: een snelheid van 12
tot 2.5 mijlen per, uur ,kan, indien lloodig
met veiligheid bereikt .orden op een 8Dlal·
spoor. . ,:

1>f, heer Eri!raro R. 'Ci.lthrop. vroeger 1\S..,Ïl!-
tent locomotief"lluperint4ndent, van de groote
Indische Peninsular Spc>onreg, geeft in een
brief "BIl de "Tim",," ef"D aantal belan!_trijke I.ij-
,..onderhoden omtrent bet werken der smal-
sporen in Indië. Hij ~:-

" De feiten door cijfers aangetoond met
betrekking tot de drie breedtenzijn even be-
langrijk .ls onomstootelijk. Vergeleken met
de g_one bfe!!dte, !lijD ,de §emiddelde kosten
van de lijD die een "m~ , (3 voet 3 3-8 d.)
breed is, iets minder dajn de helft. terwijl de
kosten van een 2 voet: 6 <duim lijn, slechts
I-ó er van bedragen, Deze cijfers sluiten nl
bet rollend materiaal ~ ni~.ven van kapi-
taal in. »aal' selfl! in; aomerking neml'lnde,
dat, toen de oude hoofdijjDen gebouwd .. erden
spoorwegBtave~ en rollepd_ materiaal duurder
waren, SOG he.~ ~ bet feit, dat met
hetselfde geld, m~i mijlen spocmreg VIUI
2 voet 6 duim. bn bon",en ell met alles voor-
zien voor elke lOO mijlen lipoorweg VU de ge-
wone b~te., In Iniiiii tep IlÓrulte, lijdt bet
gen t-.rijfel, of, een ~ 100 mijlen lang
moet, ala "v~ YOGi de hoofdlijn en dra·
ger na EDgél8che ~is1raren, een ...eeI
gtooter iD...loed heb~ op de ont-.rikkeling
'nIB een ougeGr!nd diJltHkt, dan een lijD 'nIB
de gu/one bret-dte lIoet ~5 mijk·n w~ er &an,
waarover de ~oederen :Joor "'&;f'ns ,moeten
vervoerd wordien. In lju.lk f'en ~eV1llI is het
"iilleen de lIIII&Ibeid en JH ,pvolgelijk de good-
koopte van de! die den m~loed doet
gevoolen, door~ verroer te verbin-
den met een pvoter 'nIB trat&ek. De
kCHten 'nIB ov~en . dE. punten 'nIB ver-
eeniging sijn ,ab i Y«:~geleken met hetbeIIParea VIUl OYer _ diataatie
VUl 75
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KEATING'S POEDER DOODT
KEATING'S POEDER DOODT
KEATING'S POEDER DOODT
KEATING'B POEDER DOODT
KEATING'S POEDER;DOODT

WEEGLUIZEN,
VLOOIEN.
MOTTEN,
KEVERS.
MUSKIETEN.

SCHADELOOS VOOR DIEREN,
SCHADELOOS VOOR DIEREN,
SCHADELOOS VOOR DIEREN,
BOHADELOOS VOOR DIEREN.
SCHADELOOS VOOR DIEREN
SCHADELOOS VOOR DIEREN' •

maar i. nn~ee\'ena.ard in·t yernidcD ya.a VL.OOIEN
WEf.G~UIZF.N. KAKKERLAKKEN, DVERS.
MOTTEN IN PEUI,.D eeDig aodor ~ I_Irt.
Jagers zullen daen poeder onwaardeerbaar riDdn~~~~=::;:n,;=~:Jih~nnc hoaclcn, ~Uook
Het PUlILlEI( .... .tt G~WAAR.8CHUWD dat

pakketten met den echten poeder ek ha.ndteekilll
n~~j';~.~~~KEATING dragea. Au.a i.

KEATING'S WORlilEN TABLETTEN.
KEATING'S WORKEN TABLETTEN.
KEATING'S WORMEN TABLETTEN.
KEAT1NG'S WORKEN TABLETTD.
KEATING'S WORKEN TABLETTEN.
EEN ZUIVER GROENTEN LEKKERNr r, bride ID YOOI'

koma' en .maak, de aangcllaamRc methode &ijndc ..oor bet
toodlcMn yan een &ckcrc rrmedic ,.oor Ingewand of Draad
Wormt'll. Het i. een \"dlig en mild preparaat, en vooral ge..
:.nhci~;:~~n. Verkocht in Blik.kenen Bottda, door

'E1geDUr. THOMAS KEA.TING. Londen,

Zuid· A.frikaansche Marmer
Maatschappij,

KAAPSTAD eR JOHANNESBURG,
KANTOOII .Elf UlT8TELIt.l,l(.EIl:

28, Kasteel Straat, Ka.&pstad.
Gedenk.steenen Opgericht in 'Mlnlg Deel

van Afrika

NIEUWE EN !RTISTIEKE PA.TROJU.

Na OIUt' Prijzen g>:!VI'lI&l,'<i en unsen VooITIUIII
ge><ien«!J h~bben, zalledcreeD, die wat nood'lr hooi"
wekn dat het hem Diet loclUenzal, ergen. anden te
bestellen. Kente li lao Werk, Dn11raamheid 1'IUI
Steen, CD ...esenlijlt redelijke Prijzen'

_._---_--_. ----
ONDKR1nJZE RES BEKOODIGD

A PPLICATIEN worden ge-
... vraagd voor eene onderwijze-
ros in eene private familie nabij
Matjesfontein Statie. Salaris £4.0
per jaar met kost en inwoning.

Moet instaat zijn grondig onder-
wijs te geven in muziek alamede in
Engelsch en Hollandsch. .Aan.
zoeken ver~ezeld van getuigschrif-
ten zullen door den ondergeteeken-
de worden ontvangen tot den lsten
Maart.

llARTH L. S.MITH.
, WelliDgton.

.. eie hDaldlijsa. die __ .
.. ....,.. t.aij .......
daD Ge t4/ilNlweordip, 3 ,.. 6 .MI!..-, '.. '
Dinon,!lcIe ... <W~ sep.:
,.o.~~.a.t 'G duim breM .,._ doni _ '

lOOPeDde met eeD •
daft 1 'nIB de ~-;':=:'~==:::"
YeIT08I' 'nIB 1-20 er ...... ell aIeChtOJ ...
lIliddeId iabaea Iev....cte .... £6 Wa.
week Diet .:ue- bnlNatua. _Mlfa .
poat.er ,.,_. _ ...mat.. ba·.....
rea daa _1IaaIdIijIa die ... de '-te.......
_ loopt, en al het VGOI'DaIIle ~ ~
De réeda gemeWe _-i-ie iD l886 __ :ae

Kaapeche . aUageateId. kwaa .....
tot bet ~Ilit :-,.Dat ~ .....
lij- behoorea geboawet te W'OI'deD 0;'"
2 'fOet "'-lte, YiIPU het DecaaYiIIe.,....,
ea dat het werk 'nIB a:OOCIUigeIl unt ~ ,
te aijn, dat iD het ge1'al dat eie • .- ..
taaId. sij lIOIlder groot Vl'rtieII ba ~'W'OtIÓe&

~~~~u en naar eeue&DdeJ'e '

Met 8OO1'eel getuigenis van .lluloJ .
ten gunat.l VIUl IIJIOOrwegen met _ .....
breedte, is bet te hopen. dat de K........
uiet zal ...eifelen om _der verder ai.....
een begin met den UDleg er VUl te .....
Men moet echter niet .....rgeten dat bat _
legp;en en het bouwen 'nIB CIeae unlle ~
heel .... t vel'llCbilt VUl die der hoofdliilee..
ea ten eiDde sulke amaHe lpoonrepil te·... .
SIageU is het noodig dst de op_tiDg, _..a
ala de aanleg en het beW-erkenVIllI'" kleiM
spoorwegen gelaten wurdt iD de lIaad8Il. nil
lII&DDIlIl die er _ ~ studie VIllI~

hebben. Ala de "kleiDe ~ ....... •
eeu copie pall sijn .... n de hoofdlijnen opJdei.
Der aChaaI gebouwd, zal de auk 'nIB het •
gin al eeue miIIIUkkiUg sijn. om ~
te wakeD, IIOU het raadzaam voor dee Cia.
mDaaria VIUl publieke werken sijn _ eeD
bekwaam ingenieur naar Ewopa te 1I8Il4 ..
om den aanleg en debe ...erkiDg 'nIB ac..'
kI~ spoorwegen voor gemimeD tijd ......
te bestudeeren, aoodat snlk een iDpDieur sijD,.
onderriDding almer bn te pu ~ -.:
neor men bier met dell aanleg begiDt. ..... #

feit dat iD geen genl uit het CI06.moet wer-! .
den verloren is, dat boe meer de lijn géboari-
ill in overeenkoJDSt met het werk dat &ij te .
doen heeft, hoe goedkooper het werk lal po
daan en hoe meer ren~!l zij op het bpi~
aal alwerpen. o.....oonlijk gebruikt _ ,_' ,
traJUlportwagen en een 8JNUl _n OlD ftik
te doen, dat door een 8chotaehe kar ea tw_
_n kan gedaan worden. .'

Het voorna&mste doel Villi een ldeine .ápoor.,
"'eg is om een distrikt te ont1Fikk_. ea' <
daarom moet het IlOO aangelegd wordeil, dat:
bet zulk vervoer un .... ogen. self. ala _
daartoe ve'1'licht is om heel w.t _ nelat;e,'·
lijn af te WIjken. De ingenieur die dua MIlt'
een lijn moet opmeten beeft dus _ ...
Z'IV8&I'dere t.ak te 1'olvoeren, dan mj die'·
.lechts twee gegevene punten langa -lrort.et'
mogelijlen weg moet vereenig6ll. Hij __ '
de voortbrengende kracht VaD elke plaate ut!..
het distrikt iD a&I1II1erking nemOlI, VÓOr bij au, >

beslissen welke VIUl alle mogelijke ..... het'
meeste vervoer aan de lijD lal braagen, .. ' ..
dit wnder de jaarlijbcbe kosten 'nIB bew ... ~ .
k:injI; op onmatige wijze te 'I"erhoogen, n.;
kOKten VIUI vervoer hallgen vool'1l&Jllelijk al,
V1U1 de rich~ die de lijn ...olgt. Ala de.
meest "recht-uit' alatand tusschen twee PU1-
ten wordt gekozen, met sterke hellingea ell
IICherpe bochten, mE't het doel om de kCldea,
van aanleg te verminderen, dan mJleIa de __ :
ten van verroer verboogd 1I'Orden. De iep-
nieur moet dus beslissen of het rUdsaÏueris de
oorspronkelijke kosten van aanleg 'nIB _ lijn
te verminderen door die kort te maIleD; of'
de kosten van vervoer te verlagen door _'.
lijn aan te leggen, die gemakkelijker heIlia-'
geD en minder acherpe bochten beeft. Hij .
meet niet Alleen den best.m 'IIVt!I; Irieaea uit I
een techniscb oogpunt, maar ook door cijhon
uitvinden wat het bed~ VaD het vervoer aal
!lijn, vóór hij kan beslwten wellte eoort Tall
kleiDe apoonreg het beste voor dat bepulde'
distrikt zal beantwoorden. .

Uii .....t bierboven ge.egd is, valt het p'
makkelijk te begrijpen. dat om de ae.t p
achikte lijD aan te leggen tu.ch811 twee ._
paalde punten en er tevens 'nIB versekerd te
zijn dat die waarlijk de beste ouder de _-,
standigh ..den is, geen lichte taak uitJuakt.·
en een gtoote lLennia van theorie verelac:ht
IIOOwel als van ondervinding. Opm~
wordea ge ...oonlijk in dit land 0Jl eell haastige .
wijze gedaan, tUl!8()ben de zittingen 'nIB ,het,
parlem..at, en de noodige t'ljd wordt aiet ... '
de iugellieun vergul>d om v..nchilleDdo .epIl'
met elkander te nrgelijlr ..n. Het soa der-'
halve een voordeel voor de Kolonie sijn all
een vasten ..taf van opmeten .. erd ... _-'
den o~ degelil~ na te gaan .... t mell '1'lUl _
verschillende lilnen mag vt!rwacbten, ell wat·
.ij Imnnen doen •• 11'OreDlleen voorgelltel_lija:
afgeJl"nd en gebouwd wordt. De KoIoaUebn.
er dan sek~r van zijn, dat werkelijk de ~'._
en goedkoopste lijll gebouri ...as gewordeli.: .
en dat uiet herhaald UI ...orden .... t alreedl
gebeurd is, lUUIlelijk dat, toen meD -. .._
sloot om de bellillgen op &ekere lijD te "",'.
miDderen, de ingenieur die bet o~bt over i
het werk bad, iD staat was OD! beJJingea;YUl .
1 iD 40 te verminderen tot 1 iD 80, ~
de ll'ngte of kosteD van weg .der. lijn veel·
hOOjl;er te maken. A.lles hangt al VaD _

degelijke opmeting, _wel de kosten van
aanleg als bet goedkoope hewerkell der Iijll.

( Wordl tWNlgd.)

De ware bescherming.'

OQzer danll is de oou,ting·polioek altjjCI eeu
.terke planli: v.n het platform 1'ILD elke potig·
Coa, !DUr is bet eene vel'lltandi(e politiek Q8

de .iide der nrbruiken om een be_t;iuc te
plaatsen op goederen die EU niet fabn-rea
maar .Iecbts ...erbraiken? Verondenlel b .....:
dat de iDvoerrechten 33 peroeni sijn op iDp.
..cerde gOf'deren, dan moeten d. lOOII81I 'nIB
w..rkliedeD van alle IIOOrten iD &en aid .. be·
scbermd land ook 33 percent hooger -Un dal iD
een land met vrijen handel OlD de ..... op
ieloken ..cet te brengen. Doch is dit ooit 'het
genl? De ...are h.:herming begint, alt de
liefde. te huis. en iD dN8 dagen w_ de
Incbt beladen ia met microheD, baCtIIria eD
.ndere !'laden 1'&11 siekte, behooren wjj~"" .
neht te .taan tegen den gemeeneD
Hoop oud.rdom veroonaakt den YID
.Iecbta .... inÏJ.!n, maar ziekten etooda er cl1Ii';
.andeD en IDlllinenen, eli dat n~ ......
..oor. dan omd.t het menacbdom SOG '
en nzlatig is omtrent het WUI'1lemen der ..
teekenen eener naderende &ielde. Zinldap •
een der sekel'llte kent.eekenell der 'fenalljj-
ning tran eenig lidwnelijk leed, foil beboort
dadelijke' hebandeling te oDhupn 'fQOl' W _
memchelijke bulp te boven geP&II il en en
doodeliike riekte het een of ander ..oora.m.
lichamadeel beeft UDietul De heer EdaaDDCl
Kinke. Derby1ltraai, BookhamptoD. Q,,_"•.
echrjjft op 29 Jnli, 1895: -Ik beIakH. be&
mjjDe plicht u mededeelen dat ik aan aIarOaáOIIe
bloed diarrhea heb pietie" pcllINDIIe bilna
tien Jaren. Toen ik er eerst meA ~
...erd, meende ik d.t bei nieta .... en Iie& be&
aangaan tot het cbronileh ... Ift'ONu. Ik
h.d allerlei lIOOri 'nIB medic(jneD ~ eD
lOU iDderdaad al de middeltj.. w. knnMG
tellelL die meD mjj aanraadde *" PrObeereD, mar
(ein 1'&Il allen bielpeD, en ten lea&eb8Icbou.de
ik mjjsel ...e alt _ ~jjb.. Elk._·
gen bil lIIij ontwakken had ik VreaeJUke PjjneD
en mUn inge-.ndeD ecbeoeo altijd swak, juis'
aIaof ik daar niets had. Maar ik dacht da.t ik
jong w. ae, en _ IIOD ik dill mjin leven
w4l(lOOÏell? OaIaetwjjfeld _t er toch ieta
sijn da _., weder iD orde IIOU brengeu. 'Toen
ik een ouel. 'friend ontJDoe'te. 1'Toeg bii mO,
wat ik III&Ilkeerde, dur ik lOO .lecht er 1IiUag.
Ik -nrklaarde mijn ge ...al, en bij ruade mij MD
OlD CIemeDta T~ te probeeren. Ik lachte
en Hide; "Ik verondertte.l 't is daarmee ~
me' de uaderen, bedrog." Hij ...ertelde mO dat
bet hem gene_ !lad, en om bem JeDOIIIeD te
doeD, kocht ik een fl-mje. Ik voeld niel ....et
beter na het inntllDen til' ....n. doch gaf DOl pen
hoop op. Ik probeerde een tweede fl.cla, en
nbni mij reloovetl .1. ik u ug, dat er een
.. voel over mij nam, aIaof ik een nieuw ie'ren
W ;de Pii- verlieteu mij en ik kon peet
llapen. .lJa Iii denn dat dele brief-ir
waarde beeft, ataat het 11nu die «!J pu~en,
en ik hoop selt. dat Iii dit cult doen, ea andere
.._ oft reddea, e'en a.ls Clemenill Tonic
het mODe beeft gered. U aOCmaaJt claDkencle,
..nJijf ik. de "we, Edatand Kinke, I>erb7-
ttnU, Bocdrlwmptoll, QoM-led.-~.

~ BUVOBOUL.)



Gekrimpte Staal Dramt Heining.
De Goedkoopste en eenige volmaakte Heining.
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SCHB.IJF OY PRIJZEN, EN OOK OM ONZE ALGEMKENE CATALOGUS.

Eenige Agenten: WOODHEAD. PLANT & CO.,
St:ra.ndllt ..... t, Xaap.fJacI.

BAI(KTES POMPEN .

Grave Straat, KAAPSTAD,

, 1

~
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De eenlge Windmolens "emaalet met
Wielen Beweegbare Torens. Zullen
meer water pompen dan eenlg and.r.
Molens in de markt.

De hooaate prijs werd behaald door
deze" Motors" op de Chloll80 W.rekf
Tentoonstelling, 1893. •
LLOYDS' AERMOTOnS HEBBEN OOK llf

ZUlU A~'RIKA GETROKKEN:
(londen Medn.ille nu de Landbou .. Verwmg.
ing te Pori Elizabeth ... ... 189.
Gunden Medaille en E8l'Iten Prijs, Johann ..
burg 'I'entoonatelling ,.. ... ..• 1896
B peelalen Prijs, Weatelijka Prorineie, Ten.
toonstelling, Roeeba.nk ... ... t.. 1~.
f:enot..n Prijs, Weetelijke Provincie, TentooD·
ltellin'l, Rosebank ... ... ... ' 1896
E.,raten Prij», Port Elizabeth, Laadbouw
\' ereeniging ... ... ... •.. ' 18N.

Aanbe'l'olen door het Bellproeiinga o.p.rt.
ement dor Kaap Kolonie, &Is hei beei ~
orn water te pompen, geTonden iloor de
G"vemewllntA Diama.nt Boren te gebruiken,
u£ ill up~ne putten. ~

!Je LUlllj'e houten 'Vindmolen wordt nu
snel vpr,Iln:';-"1l dour het Stalen GaI~i_rcIe
A.ER~OTOR. •

Lloyds ~u.len AERliOTOR8 loopen met
den z.roh tat en wind, ZijD geheel lIelf-regul_
re ad, eu Will ken met een langen, Tuten slag.

Iiet !ERMOTOR. i5 de goedkoopete enm_t-
eeouomische ile"'eegende Kracht ter wereld,
C1eU Pump Toestel kostende eeu weinig'~
uun eI'n b~e paard, ten'ljl het dag en naclai
r;ond"r ~elli,," toezicht of kOl ten werkt.

lIvt HRMOTO& neemt ook llpoedig de
plaat .. in vau de logge en koetbare .. Noria
Lift.., " of Ilald..io3 Pompen,

Zij die voornemen zijn Windmolentoeetellen
te koepon moeten wel ondencheiden áu.oheD.
Lloyda' Galvanis"erde St.a.)en !.ERllO'l'Ol8, en
&ll.ltlre inferieure enwurdeloor;e nabootsiageD.

< Het echte, Lloyds' !.EB.IOTOB. ml het goed.
koopst en beate bevonden worden, en \eelt
den toets reeds doorgestean.

W anneer veni.!cht, worden geechikte per-
sonen gezondeu om het u-tel op.........
te~"'n euk.el gedeeltelijke reiakosten, of .. !pu
speciale lohi.lr.king.

Schrijf om ptij~lij~t en getuigschriften,
of zend bijxonder-h ..den omtrent diepte TUI

den !,uL of hoeveelheid ""ter ens., waaruii ....
I~l el.eniug der kosten per vulgend. PaIR sal
W\I,,"~IlJ"1I WONen.

e
'. GELIEV::: rt ~.:;:TTEN OP ONS NllrnV

~JL...<O ~(~S e
40 r~,; r:GSTRAAT.

~~i~t~~) f~ ~~~,!f1i'~~ ,~~;_\J4.~~~~ •

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAA TSOHAPPIJ.~

hortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
:soederen/van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatse!" in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marque' (Delagobaai) in 24 uren naar Johann •• burl
en 21 uur naar Pretoria. 0

!utcf 'lOl ft_ .ar ~ Jj f7L-eD .a 11.
u " " "Pntorla J4 II. 1d.-a£3 CS

Daaelijksche personendienst van Du~ban (Natat)
Johannesburg. Pretoria en andere plaatsen In
.. n.vaaltn Oranje VriJataat.

Solide

Olm_ BI..e:a..,

."::u
)IIz
o
o. VAN DEN

ZET

.

J. D. JONES
Tak: 36 Hoofd8trut P.E, Bua_

& C0 's port Kllabeth. Kaalllt&d

. •. LONDS_

Tandheelkundig Instituut,
Zomer Verkooping

WEGG~OOPEN. :

Alle Surplus Voorraad tegen buitengewone
Lage Prijzen.

10 percent of ._2s.in het £ afslag
op alle Nieuwe .Goederen

verkooping.

aUID-AJPRIUAJ.tJ.tB

KONIIXLLTD :l1ILD1D8'1-De ··CAnLE MA,t_."a&ta..napPII--

Druiven Molens, in twee grootten,
Deuren en Forn uis Haarden, Omheining
Staanders (" rail, patroon), Steekdraad,
Gladde Galvanische en Zwart Draad, Hoek-
polen, Opwind Bouten, Net Draad, 2 voet
tot 7 voet, Kemphekkeo.

OOK.

Bijzonder Sterke Netdraad voor
Hokken.

... Schrijf om oue PrijalijAen.

10 en 12 Darlingstraat,
.. \~IJ)i
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ONS LAND.'
z.-\.n;RD.-\.G. :!;, FEBRUARI, 1899.

Dr; S.\I..\RIS· EN DIAMANTGRA-
VERS BEVOEGDHEDEN.

1:; "n8 inleidingsartikel van Dinedag
teoht>n wij aangetoond, dat de speciale
~\'f)('lldhetlen "Ill geregistreerd te kunnen
" ..rd.n in twee groote groepen vallen.
naw.1 ~k : (A) Personen die geregÏJItreerd
"'''nl.n ouder de akte van ll'i92, en (B)
P~r!!nn.n dip onder de oude akte geregil-
!rt'erd "('rrien, U.W.l, wier namen op 1
Januari L",I,;. op de lijlt wIlren. Wat
~tr~f~ (le ~nHtI groep zijn er 'rie klueen
"0 l.o."0:.:,lb~den:

1 I \"cor~tie (bewoning), gezamenlijk
~f "11·.11, vs n een gebouw, voor niet
minder d.n 1:2maanden lang in de kiee-
If,I •• I!rJt.:. t-r waarde van £7:>.
,~ l: ,,,n li,!r ontvangse van palllri8 of

1""0. ni-t rui nd ..r dan 12 maanden lang,
l·r "..dd r:I~ Vd:; .£ .',1).

f \ !{"'li,tMili .. vr.or li maanden lang in
linl",.laD,i '....('8t ::lIe f.ie houder van eeD
d':irr"lnlolrd<er!' licentie.

De "C':O fJatió.btlvt'egtlbeiu hebben wij
r~" breed\'u8rlg ~(\8prokeD, en komen
IlU :ot de tweed., - de aalaria- en loon-
hil.~katle. Dienaangaande valt un te
'nO!! Icen

, .! I D~ dlcte eptét kt van &ala ,.i~ en
I "", D'~t van "lkOllltll. Een rentMlIer
11· '"g~ ~n inkomen van ,£1.000 per
J~ar h"..!t valt nitlt ouder deze bevoegd-
h-i.l, W~nt hi trekt geen "salaris" nil

UIIU~i~n~ :'::;(1 per Jaar. [Het is natuur-
lql W<klrl<Cllijnlij~ dat de&6 rentenier ge--
~'",r~"rJ ui kunnen worden ali! oecu-
p~~l"j"r van een gellOuw.j Of neem het
geval van ~" advokaat, die door IUn
pra.ktJk :':~,I,'O pet jaar maakt, hij kan
-:1!U',? niet geregistreerd ~rdenl want
het ~')u';r ..ril1Ill dat hU krijgt is niet
"Iooe" III de beteekenl. nu d. akte. De
lIliD di. "oor een baal werkt ~eDt
Kloon" voor lijn arbehl.

(b) oe peraooD mo.t MD lIIaiI of
~ "%l £50 per 'Ill~ ..,...~__~O, .

.~............. '~ ................,~ .......
.De 't'iercle ~leeraar.

(~).

It iI........ tic ~.;.. ........ pnp.-
llift ~," uat"_' ooed~ tUt U.
nP1 to &Jail PrOW 00IIIiI&a of a mr "..
........ _~, to pIl$tM ... ., ..
falliallIIiIwa' iD .. _e..., u
... PnPaNd for Europeaa
~ whiob CIOIIOOIltieIl iD ta. OIiOe
of the oaps Ti.."

Predikanten en elekties.
Deser dagen ontvingen wij den volgen-

den brief;- )
8t.e1nabuq, 17 Febr. 1899.

AIIII rlelI Edilmr.
HUnbeer,-lk "ind mo thanl in sulk een

m..... troom 0'Ul ait.eenJoopeode opinieB, da& ik
be' tu. .......n te ""'_ 0l1li door middel 0'Ul
uw blMl u.. ~ oD('lY1lÏllllde opinie te ~ om-
trent bet YoJpDde ~: Tot boeyer_
b.e, eell Ned. Gwef. pndibDt ~ij" IIIOPD
deelnedb l1&li de poliaeke eJeka.? la het
rudaaa, .~ bet met .00 •• M OlD Iich
met de k~ten opeoliik k beOloei~n}pu.
blieke "~enDien bij te ..Doen, kandidaten
l1&li te beftleo en selfa lIieaUDen k ..enen, iD
één ... oord iD de .Iekti_ een eftll leY8Ddic l1&li-
deel te __ all _ 1'1- b1llJ8l'?Ik_
iU&Ollderbeid Ned. Geref. pcedikautell, omdat
de Ned. Geref. kerk dwaa bel l&erute pilOOt·
IICb.p in de Kolom. ta.

U .. e oop.aiD" opinie .. I met belangatel-
lini worden af8eWlCht, door

0.. ed. Cl .... dienaar,
W. H. Boeaorr, V.DX

Zonder ~ lqnnen te geven dat wij
eenige specillle bevoesdheid bezitten om
op deze belangrijke vragen te anht'oorden,
meenen WU, dat I,eeD pzond beginllel ia:
dat leeraren kenniB beheoren te nemen
van alle maaMobappelijll:e vraaptukken,
waarYlUl het udelijk en het geeetellJk
welaijn van de kudde. hanne zorg toe-
vertrouwd afhangt. Dd de vertegenwoor.
diging van 't volk ~ d. 'ftt«evende ver-
gaderingen (tenzIJ t een bloOt perBOOn-
lijke kweatie la) zuUr eea maat.chappeliJk
vraagatuk la, beh~t ~n betoog. Men
lette IIlecbts op de alltrbelangrljbte onder-
wijl-neet.iea, die door 't parlement be-
.liat moeten word.d; op de omkoo~ in
verkiezingstijd, waamoor 't zedelijk b-
rskter nn 't volk wordt oDdermttnd; enz.
De leeraren der Ned. Geref. kerk hebben
nog een bijlOndere reden, ala men er aan
denkt, dat de ordoDDaDtle nn de.e kerk
nog in de .fgeloopen l181Biedoor heide
huizen van 't parlement werd ,eamen •
demi.

Hoever een leeraar behoort te !JUD In
't toepueen nil dit begitlllel, hangt Teelal
• f van de olMtandigheden; lIOOIllade takt
en persoonlijkheid van den leel'lllll', zijne
olDieflnl, de '_'rdheid aijner pmeente,
ent.

Ten slotte merken wij DOl op dat de
geeohledeniA het antwoord door ona pp-
vea, 0.1., volkomen rechWUrdigt. De be-
trekkinf tUl8Chen kerk eD lItaat 'wal
Il8r vee I'chtbaarder dan ze !hane la. In
Engel.lnd b.". &itten de blIIchoppen nil
de ".Eat.bllahed Chuch" DOl heden in
"The HOUM ot Lorda" ala "....,... Bet
direkte aandeel TIll de kerk ID he* bemlur
van den stut WTIll lle.erlede nt.ik-
bid - eene ontwikbllna die DOIr .. rt
deurt - to, het aitoefenen ftIlmaree.en.
eD tedelijken IDTloed op alle mlltloh.ppe-
ltke ~n. W.. dill Ita&,........=- laTloed. "Ill. de~ltt .. toII... __.........."

•••TW .. ia 1893, ..... Kr. BIaocIeI' ......
..... jlllt 1!fIinoinI" for .. Int a-. Md
bIfOn til ... of " __ liItioDaI __ ft Md
_iD.

De. AI.,... ftII GriJnruw, ta .p 21d_ ..
Mafekiq LerOePeD mei 9 ..... _. t.pa 1
etem Yoor propo_* De V.. DI.....,.,.,
SUijdenbaq, ..... OlIk op de ~.

Te B0eb01r, 0.V.8., g beroepen da. D. Dol-
m.o, .. u de Nieu",e Kerk, Kupit.d.

De. WiJooob,O'Ul Houelbui,. te uáio,d.l.
beroepeD.

Do. P.d.T .... ~,O.U., .... ft'VOOr b. beroep naar .... Dte Deftt.ldorp
bedaukt

De. John Mana" W~; die ft,hiJI·
derd .. erd op den ~ CIq te
pA, boop~: Tdea naar !fa_lnrl-
laDd te...... .

DI. O. D.Dam, na raar-itb, il.......
DI01pIl iD de K&ápAMl uapromea. ea lal iD
.'\ diU~ paUab' ..... , •••• 1.....
bebaDdeliq 0DdeIpu.

lf. J. Hor.IT"
J. I.KAuLS,
P. J. G. DE VOl.

Stellebboecb,
~ Februari, 1899 .

i'AXIL' eBDIOBTU.-PropoD8Dt :0.V. il door eie ArbeidI·1atIoDie
oo~ p't'l"Ml'! OlD _ .............

KmOlu te JUD. II-' ia "..,1IIajjDJiJk u, bti
iD Mu" UOIa dMrtaeID aal blpftD.

Da. P. BoIho1r, .. tat ftII F=. la ....
rOePeII teJlIkobldal ea ook te._, O.V.8.
op Iut.ltleaoemde PIU.tI dl. 8lr11bei1a,
0'Ul ~bdorp, met __ op ~

'DI. F. W. B. Gil iI_ - ~:h. =
WekeD iD ea D&biI JtaaPdId~ -Cns~t de -u-.' -- 0.- ......
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AfriW y...... , CIa& ~ -ua ~U UI dOlL"

cr~)· W......... POIWeIn ,..... E;;i'f~~~~~~=~~if~~~~~.,.. 't-moeP~~" "-u.WUI' De ,:.f.f"&_;>~..JiI
..... ~ - AU hiUlg; af.. beid Ift-
- ~ it hoople ., er Iteda lae, t.d.1 -:'ii=~
.?ODCla ·to' d_ 8001 lOOd... toelrvd.... jODpjatri-ouw
(~ Iaoor). Door dell :0."••1 kwam de rtogee- lie, '''&110,'' baltdWetll: wwm .. ..c.Ii,'",~....
I'IDI " ..... at bei 'fOlkbe....... 011 ill eie H__ joDJeialfroa.
heb ea _ du YOOnifln worden. (Hoor, lIleYI'oa.'P 11 S"Gt ..
~)1 y~ neel hij aatl to' liefde, ,to"..- Wat de bloemen, YOOI'aI ~!leD bIoemea ea
~.odbeid, beaadiadbeld, ea lI&IIIo... ,.r- pcn~1deD, UII,aat _ bet duidelijk ie li ..
kiDg. I Nie. - YOImu\t. Ook de B tI,,1 niet, aa. de drootrie t6 W__ D\jrt - ere
du • ~ reel te I.raCIJtten d40ft D ...ei _r pdruk' b_lt al. M BobefteoV, want d.
.fIe .a~ea, ie yolmakllD. Hti droag ook mea JaIeD er allerliefn eo fraai uil.
aierk er op aua dal ~a ,erep.ld de BoDdanr· Ea Da IpIbbea wjj ODH Ulldacbl te wlidla
pderiapn. ma.' bijWODeU,4!n dat _Il _r &an _ Taa ~ belaa8'liibie afdeeJiDrea afen.
belaopteJllDf I0Il betooae~ III d. l&D4k&akOll, der yrucbtea. Due katoouaklliDg b_f' oe- ea c1ea
1111 da& _D aelbop04l11'Ulg sou beoefeDeD. l.IgeGHIleljjk be_D, da, Worcea&er _ YlUl s.eaea dat hij ~a AOOIl '
De dokter eiDdiade bier ail'" boeiead. toe· onH ~ YflICbten di8Ui",a ia. De ludboaw ie helpla, ea 'hO da,
~, ~.~ YIUI bel platform 0Dd« aitban- nucbtenieDt.oou.telliDr Wal bjpoader goed ea MerrimaD, die dell .. I_Cel Tall pW·
dlfJe toejaacbUIfJ, Da eea uv en"n kwartier WIIII ho' Diet zoo d~ dan IOllatelli, DOl_I hem altjjd me\ pl4 lOa laelpea • .Iljj
.. ~ken ~e b.bbeu. ~ beter IPW_~ lUll. He' is OIlmoaeljjk bier in 11f.::::~~e, yel'der YaIl d. lri......... wraobt·

,YOOl'Iltier ~b, dDrop bjjllOnderbeden te pan, daaroua DoelDen wjj II' YlUl Worceeter ea BoberiloD, ea di'
D•• DlnKJ: alech&. iD het yoorbiifaaa _ipa, ea wa' YaIl I boop lepYOB - d. toekomst. Bij

YIln c-. de y~rp lering te ... nellen hoe be' de Trncbten ge. ia bn ook le. worden boeren IIUI mMll. YOOr& te ...... 0
daar gepIIn was lD weden Bond. Dr. Beyoeke TaU de groent.eu. VenneldiD, yerdieiK de ap' rech~ komeil. BU 1IiIab. Diet me'
werd !Det loide toejuicbiDf ol!tYaDlJen eD saide rel"n nn dea beer J J Miaaur, de penik.n 0- de mBoiaUltrie, Deen, eie....
onder and_a dal bil gedacbt had .. toehoor· YUI joosejaJfroaw A YlUl cler Merwe, elednai_ tOadeG &ti... barieIijlre ~" .... ,
der", komea. Dr. Holtman had &00 ner de "an d.D beer C P NlIIJde, de oitroeaea YUI den maar bij lOa tocb alijjclaua de bOereQ de ,.oor-
BondcoD&~iwtie enl. uHptrijd, d.t bjj ,",t niet beer P W Viljoen Ban., dot tro. draiyen Tall eleD bv I'nu,_ waoi .,.. beD boei d•• eburt
uoodii ,eacbt had te apreken, doch DU hli 100 heer P, W H Voi(t, W&&rYoordut 0011: eone Tall bei laad af. Hij hoopte 4ac d~
Yriendellik uitgeuoodiJzd Wal ieta te zeggeu om· lpeciale' priia aepftll werd, de Illarlimoeaen nu dell IOlIYemeur roed' prap lOU
innt den Bond te Cerea. Men "lUI to' hem nn clea 'heiéNii P J de Wei 1111P J Viljoee, de WOrdeD,_i _ wu - - ame, 0
!rOomen om te lien om een Bond te Cerea op PenI1I YlUl d. W.ywley Orcbudl 011di. YUI bil beeft d~deIilk UllJ'tooDd da$ het met bet
k richt.eu. . Bij lu de constitu'le eerwi, "oor- deD beer t" W ViIj_, d. aardappel ... yu d. aiediei.,.. de Ifolouii DOK- h ... slecht Die'
da, een lltap lo die richting puomen .erd. Bij hee ... n E F Snijden, T P~'D P G 8tejjn. a-teld.... Spreker &iar hier onder laide
_ bldde te 1'8rnomeo dat dr. Hoff .. an een der d. uien YaIl __ lr • ... .. h... N toejalabiat IiUea. /
maDllen was di. de COD&titotie hadden opge- Beatlle, d. toma&oe nu d... P G XuIua, Niiidai OOk de lilde... pbna{keijjke laeiJdroD-
trokken eu hU Knoeide bOO!moedig dat Wil de watermeloe_ YUI den beer .Roelof le &ou ba 'fOOI'I..... WaND M·...it lIHMa.
luik. knappe Afrlmndent hadden &ladr. Hd· fin de .pa&lllchapekkell YlUl m.,.r. JJ JOClberi. In cleá ayoad -,.promeosde __ rt
man (ge)uiob). Jl 11 bad meDacben booren De ...ertooaiDJ. ~pakte ea ae4rOOId ...YrIICb- ..,. .... op w ~Iin .. ter-
I~.n omtrent het diktaLaoncbap, JQ&8rnadat lien wu 0011: yrjj ,ow. W.t wjj lIIMrIDalell p. retD illlteirliila_aneIobij.,, __ eo .... ueer':le
bg lalke meoacben aUes doidellJk gemaakt bad, legt! ~bben ia ook bi ... "all to.pu.iDf,tnl dat lleb uilermafl De illlUllÏDatilt - ook -
.. yen .U hanne "er .. oodenng to kenuen dal de d .. yenboniag boter groowr kOD ,e,,_t ~u. load.
Bond 100 beecboldigd ",erd. Dat 1'80 dO!(feuen Voor de ham_n D&IIl menouw PJ .Betief Hier YOlc' de prjja1jj.t:-
die aao den Bood oobooreo fclot maken 18met andermuI deo eenka prijs. PAUDB'M, IEZI:UI BI!! DOI!IJtIE8.
tege.. te .p...,keo, maar Wall 10iKRook nIet het En DU lijn wii tot de beJ.ancrijbie afd"'ing IapYOerd. oprechtpteilde beap&, OYer 3
geval met kerkeo, kerkentdcn, Vrumet1!elaar! van de I.b .... t.eutooDBielliDf pkomell nl jaren: 1 dr MalAn
enl :~(Gejoicb). Op UJ Dec.,mber k .. amen wu die der paarden. De.. ni.talling " .. seer InpYoerde ICl.Yelaa4 bea .. t, oYer 8 jaar : 1
te Cérea bil elbar, toen 18 pel'1l()neo leden wer· groot eD de paardeD yertoond wareDOYer bet P Dele W.t ; 2 J ..... Ra'Wboae
deo. Op 17 JfoDlW'u(der volgeode mund) bol'" algemeen pracbtige dieren. Het ia daD ook lDryoerde" HackDe," of" BoedIter" 0......
dou III ..oer eE:n "eri(aderlnl{ toen het ledental zeker dat de beoordeelun v_I moeite baddeD 3 jaar : 1J 8 d. Wet; 2lt' C ~ eier Kerwe
tot wo aangroeide (luide toejOICblO[l). net ih bet toekennen der prijen. De .. afdeelinJ Koloniale" Backa.,. " of .. Boadater tO o.... r
led ea tal "U lhans 120 (toejlllc!lIng). Hij Wilde ~ontte yooraJ ai' iD rijpaarden ea pu,rdeD TOOr 3 jaar : 1 W Rabie.n D Bammaa '
.Iecbtheggeo mdlen er .. aren diA no~ nl ..~ aan A11teelt doeleinden. Vooral de rijpurden wa-- InlJOyoerde hen., yoor _waar trekken oYer
deo Bond behooreo, dan wo bU ben "n~en r _r mooi en goed. Er werdeD 0011: vele 3 jaar : 1W C YaD eier H""" '
de coDlltltntle tocb te le&en. Of.U kQJld..n eer ui&.tekende brpurdeD Yert.ooDd, en Ijj Koloniale beaaM YOOI' Iw .. r trekkeD, oYer 3
ncb bli den Bond ..oor eed tu,l ..oegeo on ilJdien ie licb soede paarden will ... &&n8Chatrea lollen jaar: 1 P Bamman ; 2 JC Babie, S J lOOD
.n "ooden dat er lebl vuri<eerda lA,dan knoneo eldoen Woroester êëD be_k te breapn. KoloDiaI. CleYeland Yeulen. oYer 2 jaar : J
zu weer teragtrekken. Maar bU "as zeker dat enige nn de yoornumate paarden "iiIeD wjj S du Pi .... ; 2 J 8 dil PIeUia
llldlen men ee ... t Hondalld iA geworden, men 'er noemenl eu daaronder tellen "ii de iuga- Koloniale Baclm., Yeulen, o ...er 2 jaar : 1 J
auli<&zoo blliven (wej'llcbJDg) Het ..... een ..oerde merrie Yoor I"aar werk yan den beer 8 do To~t, Jl A ZOOD; 2 AP Kloppen
groot "oorr8O'" Bond.hd to lun. Mon leert G. J. BamllUn; de Cle"eland meme yan dea Kolon.1e ... ulea, oyer 1 jaar : 1 P Tan d.,r
durin getrouw te &l1n. Vao de kleorhng werd heer Ju.. Rawbone; de Koloniale, 0'H,,:.!t ge- Hee ...er; 2 J S N.ade
goed gesproken. Wat opvoodlllg betreft "M teelde merrie .an den beer J. P. man; Koloniale Haclmey veolen, o.er 1 jaar: 1
bet de phcbt ..an den Bond de arme blankeo aan het Koloniale Baclm.,. merrienuleo Yan deD J 8 de We'; 2 T eD D BOJO . hoor lIIIDIe·
de hand te nemen en op t.. helpen (toejulcbinj{). beer H. J. Colyni, de Koloniale Baekaey merrie achreftn, J G Moiring ,
Spreker nuaIo:te loaD de volgende gelukenUl: VAn den heer d. 8. Klopper; bet Koloniale Koloniale lwaar trekkell ,.eulen, oyer 1 jaar :
Een zekere Jougen III moodlj{ ge .. orden; hU Hackney benpbenlen YaII de heeren J. en D, 1 Philip Rabie
trou"t een braid, maar een ander komt en zegt· (Hogo; de Koloniale ben!J1lt .an den beer J. C. Kololliale opnohljJeteeld merri) yeuleu, OYer
"Wel, Ik &&1 nu "oor o"e ..roow IOrgl'n" D~ RllbHl, eo die' nu den bfler D. Hlmm.n; de 2 jaar : I Jam. Ra"bone
bruidegom 11&1 dur"oor barteluk bedanIlen. !jnge"oerde henglIt "lUl den heer Jas. Ra"hone. Koloniale C1eYeIUd oprechtgeteeld morrie
ZOO dedea de Afnkaanden ook thana met be· pe vertoon ing dobkeys w.. ook zeer goed, eo veoleu, oyor 2 jaar; 1 J.m.,. RawboDe . 2 J G
trekking tot bet laad (Groote toejoichiog eo le YIln den heer E. J. de Wet was een zeer Merrinl '
pl&ch). 8preker emdlgde Irn zeer belaug· racbhg dier. Kolonwe oprecbt.(c3teeld merrie ".ulen, OYer
ruke rede mAt bet "ertroowen uit to sp ... ken, Dat Worcester ook een belangrjjk distrikt lS 1 j&al' : 1 PO de Wet
dat elke Afrikaander nst op zune "oeten lOU .t de b ... ten,h6erderg ungaat, oowees deze Koloniale C1e....land m.rrie veulell, o,,!!r 1
ataaD en "'00'1' IÏchzeJ ..en zoo denken en sprtIken. entoonatelhng ontegeozeggellJk. De Holland· jaar: 1 Jamel Ra"bone ; 2 F de Wet
(Ouerende toajlllcbmlJ). . bo inge ..oerde bol, van den boor P. C. Naodé, Koloniale Haelmey merrie Yeolen o.er

De br. J. P. M&i&n bedankte <in. Hoft'man en lwaB baast uno ... rtrefhau. Ouk werden er jur: 1 H J COlyn ; 2 H H Plnmbly ,
Reyneke ...oor banoe warme toespraken IHoe"el Dlge zeer voortreffeluke kortbooro· en kerrie· Koloniale oprechtgete.ld merrie: 1 J 8 de
bier noegw !feen Bond.tak bestond, .ympatbl- allen vertooud. ID melkkooien IIloegen de Wet; 2 J P Hamman "
aeerde men bIer b&rtolUk met den Bond, zooala beeren gebr. Starke een zeer goed figoor. De Inge ..oerde Ol.."eland merrie: 1 James
de laatste elekt'e bewezen bad. Het W8JIhe Yertoooing melkkoeion 11'118 .tellig zeer goed en Ra"bone; 2 JUDe. R.woone; boog ung"
ook _r .angenaam Zijne moedertaal z groot. !CbreYen, P D de Wet
"loeiend le hooren sprekeo. (Groote toe· I Dl! "ertooninS) IChapeO en bokken lieten ook KolouiaJe CJe"eland '!Derrie: 1 Jam.,. Raw·
lo'cbing). I beel "eiDlg "oor den krihkllll n"er. Wat dele bone

De voorntter beaamde .. at door den dieren aangaat beboeft Woreetlter atellig "oor ICijJe,.oerde Baekaey of "Road.iEr" merrie: 1
he.r Malan gesegd .. erd. geen ander eigenlijk .eediatrikt ten aebter te W C ".D der Herwe, 2 J D Lopu, bool' IIUI-

Daarna sloot de "ergaderiog. stun. En daar do melkkoeien en bollea zoo geacb ... yen, W C yan der .Merwe
goed "aren, loaD mea goed ve ... laan dat dit Koloniale Hackney of "Roadster" merrie: 1
OOK van de slachtoesen en aanteel·beesten hn T en D Hago; 2 J 8 Kloppen
gezegd worden; dta kl&s!lOWII8ook zeer good. Inge"oerde merrie voor lwaar t ... kken: 1 G

Er was odk: een goed &anlal spannon l>I8en, J Hamwan; 2 G J Hammau
die .eer goed warea, en de dieren waren 10 seer Koloniale merrio Yoor swur trekken: 1 T eD

I goeda cooditJe. Stellig vondeo de beoordee- D Hogo
laa ... het bier ook niet m&kke1nk de prtiaen too Irqr8voerde donkey belipt: 1 E J do Wet; 2
te kennen, Speciaal moeten de t,wee apannen C P Naudo
die de pru:&en trokken 1'6rmeld worden nl. die Kolouiale donkIly ben .. t: 1 F de Wet; 2 PW
nn de hur P H le .RQUI en den beer P J vau Viljoen
der Merwe. - ~~Ioniaal geteeJile milTie: speciaal, J G

De Yertooning varKen~ "as echtAr een zeer MelnDI{
po"ere de competitie "as I£eer zwak en liet Rijtwg paarden: 1 dr- Yan der Morwe; 2 P L
"eel te \lenacben o ..er. Beter " .. bet getiteld le Boex; 3 Phillip Rabie
m.t de kar ezels, WlJZ&.len er eenige ui~teken- Kar paardon. 1 P J nn der Merwo; 2 Boe-
de pareD. lof le Iloex

Voortw.ndelende komen wij bU de rijtoig.n Zware trekJ-rden, lpeciu.l &&nbe.oleo ...oor
waanan er eene .ril goede vertooning W&II, en ingevoerde: J G Meinog
de competitie wu zeer ICberp. De ru'uigen 1 Trekpaard: 2 Jam.,. PekiDII
waarVfoD"U gewag weoachen te ruakt:o "aren Bagll)' paard: D Hamman; 2 A du Toit, "pe-
in de &e ... te plulA de reiA""i'ln "aD den beer C ciaal, W C "an der Merwe
GEStark. De "agen lS .tl5lhg b8ObUon aterk Paar ponnies: 2 P W H Voigt
iemaakt eo zeer dlenatig ; eo dlln "aren er de R[jpurd: 1 N HeatHe: 2 M P Rabie SJID.; 3
karren van denzelfden beer wuraan .... le pril' J de W Hogo
sen toegekend werden. Ook moet "enneld Rg poDie: 1 T en D Hogo; 2 A du Toit
worden deu hebten veer .. ageo pn deo heer A. Inge"oorde kar muilezels: 1 A Lateg&n; 2 A
B. Bergman, waaraan du ook een ee ... ten prus Lategan
toe,ekebd werd. Ook bier haddon de heeren Koloniale dito: 1 PW Viljoen
White, Ryan & Co f oen heel aantalmgeyoerde Speu KolouilLle ezels. 1 Wooter Rlbie
Amenkaanscbe rutoIgen. Hot lA tocb jammer 8 MniIe&ols, onder drie jaar. 1 A Brink; 2
dat dese rijtuigen doze koloniale mdostrie zoo Oebn. Viljoen
moeten verdrokken, de koloniale lUdostfle Speciale: T en D Bogo
moet meer beacbermlng erlangen, RUNDVEE.

Do vertoooing landbouwll'ereedJ<chappen en Ingnovdfl Hollandache bul: 1 C P N.uUe
machloerien nn de beeren Geo. Fiodley & Co. Koloniale dito: 1 Geb",. Slarke
wal vrli goiJd, en "l)le eente prUlleu werden In!f81'oerde Ayshire bol I James Ra"bone
daaraan loegekend. De beer H. J. Znidmeer Koloniale Alderney of JefllCy bul: 2 J B
van de Paarl, booft andermul ztio oodeo roem Ellis
lICbltterend ~handhaafd. De "Ijnnten door Afriln"LDdor bul: 1 N H8IItlie
hem "ertoond .. aren aeer pracbtIg. Ook moe· Koloniale 1I01laudsche bol, onder 3 jaar: 2 G
ten vermeld worden die yan den beer J A J Hamman
SDIit. Koloniale Ayrshire bul, dito. 1 Jamea na"

Gebrek aan tud en rUImte verbinderen on. iD bone; 2 James Rawbone
"erdere bliaonderhede'l te pao, daarom "eri.· Afrikaander bali, I, H C Viljoen
ten wU de vertooDlogen om naar de rolme Koloniale Hollandscbe koe, I, Gebroede ...
.tadllz.aaI te gano al "aar bet gobruikeltike dinor Starke' 2 do
100 gegeven worden. Inge~~Ne Aynbire koe, 1, Jolmes aawoone:

Te lare nam l!Jne excdlenlie plaats aan het :! do
hoofd ,.ao de wel toebereidde tafel., en ,,~rd 'Koloo,iale do, I, James Rt"bone, 2, do
ondersteuod aan Ilin hnkerhand door de ed. Koloniale Alderney of Je: ... y koe, I, Frita
beereo Merriman eo Herboldt. Bet diner wae Lindeob!lrg, 2, A Metcalfe
een zeer goedll en het beetuur daarvan het Koloniale kerrie koe, 1, J H AdaDlllJ 2 J P
niets te "ensollen over. Nadat meo naar harte· HamlD&n
lust gllllmoid !had, "erd eeu UDvang gemaakt Afrikaander ko!', I W A "an der Merwe, 2 do
met de toespraken. Koloniale Hollaodacbe 'Vall."', I, Gebroeden

De voorzitter .telde den belldronk in op de Stark~ 2, D De VOIlRabie
kODinglD, die bartelijk gedronken "erd. Daar· K~lonlale AI.l'llhire 'I'llant, I, Jamel! Rawbone
na .telde b!i deo beildronk in op zune excellen· Koloniale Allerney of JefllCy, vura, I, Gebr.
tie den gooverneur. St&rlle, 2, do

SII' Alfred werd bU z!Jn Op8t&aa met groote Kolouiale kerrie nara, 1, Gebr Starke, W A
g_tdrtft ont ..angen. HU daokte in de eente nn der Merwe 2
pl .. ta voor de barteluke wuze w&&rop de beil. Afriwnacbe va&rl, I, B C Viljoen,2. ilo
drook ontvangen werd. Het wa. btlm ecbter 3 Hollandachll .aarzen, I, Gebr. Starke, 2, D
niet eene opolfertng, maar "el een genot bler de VD. Rabie
been te komon, het sped bem ecbter dat bU 3 Aynhire ... r&en, I, James Rawbooe, 2, C
uiet langer kon blu ..en. HIJ gewaagde y.n een P Nande
atorie door den beer Mtlrriman verteld nn pre. :l Kerry ..unen, 1 Geb!' 8t&rke
.ident Kruger die ee08 van een diner "eg gtng, Gemeate 011, I, J 8 BMIwer, 2, J 0 NeetbIing
zeg;omde dat hIJ geeo tIJd bad laDj{er te bliJven, 3 Yette nJdOll8On, 1, W J Viljoen, 2, G J
eo bg (lIpreker) zoo vau dug ook zoo .. oeten Hamman
doen. Itn wenscbte Worc.,.ter gelnk met de 10 Afrikaander 0586n, I, il C Viljoen
6uCC6nolle tentoonstelling, en de tentoonstel- 100lIII0II, eenig. 100 ·t,l,G~brl Vllj:MIn, 2 P L
hngsgrond WaB een leer mooie. Hli had goede le Roex
boop voor d .. toekomlIt "'" den landboow .. n. 10 Afribauder trekosa~n, I, Carel Viljoen, 2,
gaat. HU 1'f8ll8ie dat do heer MerrilJl.n de W A nu dar Merwe
nken Wilt te ernatIg '-cboo"de. HU meende 10 q.ekoaen, I, P L le BoeI, 2, P J nn der
dat de Kol<>nie veel vooruitgegaan "U in den Merwe
I"tllten tiJd. Hti was aeker dat de bpitahsteo 3 Afrik .. uacbe kalven, speoiaal, P Lle Roex,
in Engelaud bet over een pur jlreo londen be, C en D
treoren dat IU den beer Merriman no niet wildo
helpen, "ant geeD aDder kolonio had zolk eeoe
toekoDlllt &III de~e kolome. Wd "ooral DlOest
gedaan "orden wu de landboowen "oort te
helpel). HU preea de kapitaliaten zeer die bon
geld in dit land ,teken want dit land had k.pi·
taal ll00dig. De kapitalist die ,un geld 100
un wendde "Il~ jlt)n weldoeDer 1'aJl het land.
HU dankte andermaal yoor de bartelnke lII"el·
komd bem gege"en en ging onder groote too·
jOlcbmg lItten, II -

Oe ed. beer J. D. Haga 8telde deo beildronk
voor 'lp bet leger en de vlootmacbL Kolonel
H.nbory WI1liama antwoordde hi.rop op he·
k"ame "lise.

De heer J. N. P. de l'illien .telde de heil·
dronK voor op bet parlement.

De beer llirriman die met groot gejoich out,
vangen werd, aai"oordde hierop. Bij was aeer
bljjde IIJne eIcellentIe 'l'an dug iD een nn d.
'rIJkste dlAtnKten te zien. Hij .prak met lof o.el
de \'f'tIcbtbaarbeid van. WOl'Oef1ler, Montagu,
Robertson IIn Bexririer, y.u waar een _
Yruchten nitge"oerd werd. Hg boopte de Bree-
deririer vallei oog pbeél bebonwd te .io. Die
...Iei " .. gelijk aua d.t YnIIlh~bare Granada Yallei
iD Europa. Bii baalde de p~ ... liike1DRnicipa·
liteit 0....1' de kolen, 0lDd&$ ail te "erPlooe ....
Voor 22 jaren b.a bli de planta&ï.
maar dit worbeeld werd Diet
mUDicipaliteil B" hoopte
~ "qlajr .:i.\... ea bij
.. na .............
teltik.. V.,. eie ~

WORCESTER.

'I "I ".:t~ rapporteur.]

I. ru',haKe BonJ8Ye-~erinVll'lboaclea
... ~~jll ' '.~I
l' j{111,·t'!Jni.!""\"creenu{tug 1&& k OI'CII .... ,

111 t t J &\~)Dd s-an den 2~teD deser
, rl~t~~)!,~un"t was tamelIJk goed; onder andere
... n-n "..:ellw"orolg De heel'tln P G XDIm,i\ v J l' ~[',I"n, D II Joabert (Fraoach
[ kl ,'{ I B,,,,,.ela.ar 0 J do Toi', G Nipi,
He;-; [ [t'", J I, de I.abat, Gabriel de VOIl,dr.
~"n~'k, ""!t .• ) .-\. J de Vllh;~M) k!~
f j [u 1'1, ""J< J P ~I<oteen ( . ' Do.,.,..
\latrnt,buI\ I .1 :-; P de Villien, ,
IB' /" \\'('<t) J !lamman,DdeWetenl.\ i~u; .rrnt ier de beer P G Kabn, L.W.V.,
",nJ, .I, n r![ndcrlOg en maakte be' doel dw·

,:[,. [,,'cil.! IJllIleJllk dat men geyoeld ~ dat
~I,..n l(.f'f t lt Ilr~llUl~"\t16 en SUDeD.erking be-
, I wil ..-enl voo ongeyeer 3 weken op
.'J' r 'IJ, nnz een tak nn den Boud opg.
'_'" " [~, "~ ".I,ie nu reeds 52 leden (Hoor,
rl\[' h d I~,.'r. I' ,J, dlH vo len met et 00 en de
ha ,,'t' il;' Il va n den Boud niet bek~ad " .... n
1'\'[) 1meu lit t lI'k)dl~e eeue vergadenDI te be-
k",n IT} J 1,.1,,'l\k te maken Wilt bet doel eu
:;,," ' " J, II I\"no waren. Het a.-t bem

;,r' !J' ," .aJ/ :'.1.lan Iliet tegenwoordig kon
...et' 'I II' he t ... as hem een ~roote ~u~d ..
d [r " "m an tegenwoordIg WBII (toeJnl'
~ li pr!'. < dr Hoffmao leer yOO!' .d
· . 'r;' '_. I, ti, ",el en ...eel er op "elke be.
"'':' " I " , dr l!"fl'man onder de Afrj_..
'-'" /, ~ ".1., ,IJc ~[~n zag op tot dr. Bof·
~U nrt r'o\ lLhrte It.'er veel van bern. men be-
.1\),,",,'\ )-111 ;ll'l d~ man van de toekom.'
-, _ I 11.1 lOli dr HotIman no "ragen

lo.. I Il tp ~prekcn
,/r II 'Ill' \I ",J met lUide toeJulcblDg ont·

r1D....' " I! h·:. 11 met td z~ggen dat de voor ..
t' •• ,,~ t" ",..1 lof toegCAWUld had,

IJ~ '" 'j!. II bil .raLhtcn ~lch bet vertrouweo
• " Ilrd lj;(te mal<en. Toeo de heer
_ rll1~d bad oyer le I<omeo kou bjj

'11.Ill t ,"" orccst.er was een zeer he-
I ... d" rn de Bono beboorde hIer tol
~J~" " ,I h,ld,,,·1 v lil den Bond duideldk te

, ~ lt .-l,- Ut(.~nllt li4aan 10 de geachJe-
, ti,! eli hIJ <oil begtnoen met .'t
II ...n·' er up boe bot land toen

" ,\ "' toe JJ af tot 10 1854 _ren de
,~'" u \ t rll}\):':~'ocl ell konden een ,oud"

,. 'I "oIueo Toen kreeg men
,'" I, méJJ L.duch dtl hoofden "au
", , Iell tcx'b door de ImpenaWt
,. Id ,'11 bet wik bad feitelIJk

In 1-72 Kreeg men echter ver-
\ I. ·t1llllr en men krec'l nu werke

" ,"II ,,,Ik .. e>loonolr Docb lfl dien
•[ III' I Jil h"t parlement kome ... ten·

t ~ .. I k( In :o<.pr .. ken. en zoo W'6T'dflb
L \' ... I r' Uit het parlement gebooden

)~ \ i\ \ \ I r'" he.{uuneo echtor wakker te
'". Il h, gon met bet opnchten
I H '<.. ~l' rrolf1g~ \ oreeDlglogent om
\ i.! de boeren to beecbcrmeo,
I \" ko maclYt wo. IR banden "an
1 ~)rl!\_lIreUn', en de boer..,n stem-

1 l- \\flr dIe msnnendle hun door
1 :-Jt- 11 ":t·Wt.ll!rl werden Mannenab

, II . "', ,r eli anderen begonnen nn te
11 I (.)f·rt n to ooen samenwerken.

,"' ""IllJden goed gevoeld dat hon
IJ' "erd a.anged ....n. en dat 'U eene
", t:e' ,n~ des lands moesten heb

, 'lien hlW'Jn Dlel alleelJ, oeeo, zoo
'. • II \ t drl Lngelacben, Fran!!Chen,
I ,""! il,! echter gellen dat bet ..an
. I , ~ \ lell daL de boereD meer politieke

" , 'J" 'l,'n ~ebbell Men gevoelde ecbter
Jlt " I' :!'o,'el( gedaan werd door de Boe·

,'\ t re.>nlglnll voor de pohtleke
",a , ., " het volk Toen .. erd de Bond

, /Jd !"leo,te werk van den Bond en
1" .. " I ... ! urnUl werd In bet Palrwt

, [', ,·t ~e""'" L..ter werdeD Bond
I; \, r?~'"11Jng samengeemolk'n. In

,f1 l'()nt;rt!~ van die twee hehamen
,.,' , ,ch)lljeo eo meo zag toen dat de

D .. 11 \ Il ~, "'0 reb ...ller:. waren, maar dat zu
, 'e lwilligen "er boeren behartigden.

'~n ,...r I ., .le hN'r J H llofmevr, d•. S. J.
.. I ..~)rt l\ot r aiJ.nll~"teld nm ee;' constlto-
, ': ' ,re~ken Dit werd Ifooa.an, en op

, "_ 'e' te Rlcbmond lO 1883 algemeen
cIl Jo twee hchamen formeel ,,"r

'-Jl. I I· j Jl, hing) De eerste zaak dlo de
[lo)!>' pnar.J was geJl/ke recbten voor de Hol·
t,c!'cO. 'atl moL de Engelsche. Dat werd
,'r.r.c." Toep" hing: 'aD toeo.af bloeide
d. I: ,! "."rl, I >Odat bil vandlla~ roowat
[ . Iel '1 tcide ITOCJlllChIOgl D.t WII8no
.11.. 'Ill wel maar men selde dat de
hj j~ .. 1 dl- 11 rt helipn wsreD. Ma.:1.r kon meD

. "' nkel feit bewuzeo' Neen, lOte
',cl ben l I oewc&en echt loyaal te IUn.

I _ I '[aar wat heeft de Bond nu
· ',.Hl \\, I 'Il de e.... te plaats beeft de
kei lr •• Ille J.J!'tJelw waarde getoond. De
1~~, 'I ,n"i . all eene dlenende~ een regee

, L--" gelOukt (Too]ulchlog) De Bond
_ "erd cl iL wq "~n .011< lun en dat

• , lf ,ell e, 11 en de&elfde waren de Bond
" <ok np v6Ntandeluk gebled Teel

• '" I d, Bond beeft de boeren gel~rd
lez, Il w"Rrdoor li, op de hoogte

" , ,k. tI.tn Kwamen Dat allea
li Ild vo,or 'n. gedaan De Bond was
,ter~, macht In het land geworden, en

.~llm d lt dê te~en8tander8 hem zoo
\ l rder !;p.waa~de hn vaa dA toe-

,-'IJL " dr liar ... In Engeland Die man
,,".r ,., lJ·t.:1 ~elnlg beteekeo1.8 llaar toch
',I "at." aac1g-edaan omdat bn ID EnlIe·
"J ,{.f" II, "" \ fnkaander. Spreker baalde
to f ~ d...., t~ ,,.\I1 Je toe:-lpraak aaD. Dur wa-
· \ -I ti , I I Il~' I,nd dJe met ons ~eheel on be·

"dr I bm< geloofde HJl baalde den
. -' \" 1. "',cy lier un. die le kenDen gaf
lt , t. '", lf <~n dr II arno een mfame loo·

\ lt I k wa.J.d .. erd lIedaan door zolke
".1': n1 ij .1"" t Jt.""praken Uan 1IVJst dIe dr.
'!w •• '. ' .. crtellt)n dat de Hond .Iecbtll bet
. r"' "J' 'a" d· 'J heer Hofmeyr .... , die

1<,' I, "p" ekken l)1t was een
~rnf> It'u:,;"ll Het wa..1\ niet .-aar dat de

\ III I""li< ht n\1 kon b:Ui:keo en
..."Jc Dat W&II gcbeel ver·

i), ..nlln,,,"C moest streng "olgen8 de
, 'lt' hlnde[eo en ...:ut even teer gebon.

, ,f W(){)[, II ,nJ~mao Nu schopteo
1 • .:' Il tt n hCI I lawaaI op over de verande-

r n.: Li lil' ,ral ~It In dt:' constItutIe. Maar daar-
.• '1 .I'ch/, eeoe leemte aange,·uld. Het

"1 1\ 1...If r \ IJJ lO! om den neod aJA bet \Vare

'\lIl I \ilf1 ()n~e9i.cnl'iCbte pArsoooo, wabt
J.. ~'.. • lit' <CreellJ~Jnl.(hebben ..an eerlIJke
1.. '" r ... J, [T) innelI (1::1001", boor, en toe-

\{ en "J<t ook te yertellen dat de
'HJ r",,,"bt met uen Bond net

, 4 •• l ",",le Dat wa' OIet zoo De
Il" 1e I nmrOlUI8 van Toe<1cht doeo

" ,i lJl.tar n 'et omgekeerd. De prtatjflS
'., I ap '" Hen looter d e'a&IIheld, de

r~·~.. ~ ~ lA 1.'1 ~en ZIIIYer demoeratl~he.
f " ,- l'" r gil' de zaak "U dat de Bood

, ;' 'eerd h.ld De macht yan deo
I d .. ged'_clphneerde orpDlsa·

[: 'I Id,. on7 Dlemallc1. de dL8Clphne
• ilJ~tl \[eD .prak van vrIJheid,
! "He vr'Jheld) JltlAt datmeo
\\1 rtl-n ...laa.t Onder geeoe wet·
.!(.'"{.t>ell.onJer tucbt te wezeo, W1L8

-,,",,< ,. hh; ru 'u I,,.b,,ndillheid .\ I. men
< Ic I" ,le "'lU:ht van den Bond In

, h"., lOL ,itn 1.OU de Bond nog
.. '" \\' a' de Bond er niet daB

\ fr'" lande .. het hop~loOé .erloren
d •• ,Iek/,e (Uoor. hoor) Ea 'Il'U

R "dIen l1]n In banden Yan

lil" .. )t'lljlatt_'llr~ want tllf Jamet't 8.V8
, he. J Rbode. I<on hU Dlot /lnders

, .- I" "'·ulatall'" Al. een voorbeeld
~"J de Tangan) lka 'poorwe~ &....k

""el 'lOl(Enomen dan .ou het laod
,,"'I J ~ .er lf' dUll! oden pllodell benadeeld lun
\ ~~, I) Hl '" a..~ pr het Harten Vler scbema

.'" - !" \",ka,nder' dit OIet ..erhlDderd
c, . '., f_ <lj ut""happlj met loowat '£2f>O,()()tj
v 'u .(1 ...."11 , ti \lB\\orden Deze t.ee laken
u j, .' !In', w"" at r;:'(}J,Otll\ geko~t heb·

I'. , ,:, lukkl:; haoden do Afnka.aade ...
.... ' '" I en ,,,,,blllderden dit Voort·

\~, ()\ er Rhodesl¥, en wees er op
kk ~ le l,..k ...... , DIt getulgeo

, \ f" katnde .. tile \ ..0 daa.r terogKWJl'
~,e ,. " ",et wetr daarheen .. ildan terng
,,,-, il r Id olJlan~, een ge.prek !lUlt e,.n
''1-~'" den heer Rhod6!', die "an Bell1l
" >Il; .' 1, IJ an I,e.chred het land als eene

• "'''lo m,.llJkl<llJl( en de Beira l!ln was &00
'...' ;',,:J <111 le .. aarscb'lnluk nl moeten
':>0:" , Kr' "'~ De.., waren nn de optni ...
,.. I ,. I""'=cn ~n het bllikt nu dat bet

"Ii"" "IJ 1 , ,I .",ende van melk en hoomg.
n "" 1- " We. r te,rugi<~re ..w. tot den
"",j • ". I, pr clP hoeveel de Bon" In macht
'1' '~,)I"m"n (ToeJlllchlng~. ZOO r.elts
'.t " .., Ilil ""n .\fnkaander regeenng had
'", '1 rh ,'g / die geWond been bek" .... te
IQ ie r!-~t>t"P'f'n bf'h!'!" daD de VO",8 reree.rlD"

,PJ, ,I"," .te to<»ulcbing) De Afrika&nden
"aren 'II .eel In IIl&ebt toegenomen, eD Mt
.lOoOu eeu~ groote schande Wflea be' booN

Worcestersche landbouwteD7l
toonstelling.

EEN SCHITTEREND SUCCES.

Het lieBtik iOlllclleo de bersen gelegen e
,choone dorp 'Worcester "as stellig 110g
zelden zoo "oelig als Il. Donderdag. Reed,
..,rlgen dag kon .dh de neemdeling zien d
er illt. groots en buitengewoooI gaande "as.
£00 111"118 het ook, want eene tentoo08telltng 8

deze "ordt DI"t alle dagen gebouden en de go '.
Yemeor, air Alfred Milner, beloekt Worcester
ook Olet eiken d&JI. Veel beeft meu "an de.e
tentoonstelhng Yerwacbl, en "at meer ie men
werd Diet tAleutgetlteld maar de ver ...llCbtlOg
werd zelf4 o"ertroffen. Wie hU ook 'IJ, moe'
erkennen dat de tenwonstellmg een ongeii'l'8n·
urd soc~ wa&. Nu W ome.ter la dan daartoe
ook de plaat., "lat zD heeft een tentoonstel.
. hnlP terrelO &ooals men rn&&r zelden ..indl, be-
hahe de andere benoodlgdbeden om de tentoon-
stelling een succe" te maken. Jammer dat het
op dien dag no "..rm was, In den ochtend
waaide er een heerlIJke koele lucbtje docb dat
gtng a;>oedig "liggeo" en toen lObeon de wo In
al hare beerlukbeld en kracbt, en " ... de hitte
zeer groot, gelakklg wareo er "eie boomeD 100'
dat meo onder de achado"en yerademlD!{ kon
zoeken.

Het beatour "erdient ...eel lof 'I'OOrdo wUze
w&arop de zaken bestnord werden, en bet heeft
seene moeite en opoft'eriogen gespaard om de
z.aak:&lzoo te doon gelokken.

Er WDSeene zaak .. aar,.oor men gevreeed had,
n.l. dat de sam~nwerking niet wezen zoo wat 'Jl
behoorde te 'Ur., docb deze "U eene IJdele noes
zooala de oltslag van de ondememiDg getoond
heeft.

De opkomst ter tentoonlltelhog WII8 zeer
groot, nel grooter zelfa dan men nrwacht had;
de be_kl'''' kwamen Dit alle deel en des laods,
zelf. sagen wu er velen di .. Dit de oosteluke
pro,.mcle "al'On opgekomen. De groote moei-
li,kbeld "'oor de be&oekel'8 was eobter logtelI'
plaataen te krugen : reed!! den vorigen dag warcn
alle plaataen opgeYOld; en "eIen Kondon gee ne
plaataen knjgen.

De vemob~mgen "erden gedurende den dag
heerluk opgeluuterd door aangeuaam en stree
lend mU&lek "enchaft door bet lat KlDg Royal
rltles mOllekkorpa cn bet K.aapeohe Hoogl.n·
don mUZIekkorps. EeDe zaak die ook onze aan-
dacbt trof was dat de btalogu. ln bet Hol
landllCh gedrukt "u. Dolt IS reehL, 10 eeo plaat.
ala Worcester beboort meo de recbten van de
HollaudACbe taal le erkennen.

Om l:.! our arn yeerde zune excdllentle, all'
....Ifred MIlnH, ..ergeseld nn kolonel en mevr.
HaDbory William~, lord Belgr1l1'e, en eenlge
aIOderen ..an zuo ge"olg. Onder Inderon waren
bU de op8Dlng ook tegenwoordig De edele
beeren Herboldt on Mern.man. beh&l ..e "eIe
..ndere In"loodruKe penDnen. De plaatlWlliJke
lDIlIliatraat en tev8na voorutter nn het comité
heette zuoe excellentie "ellj:om, .en ..arzocbt
bem de tentoonstelling te opeoen.

Sir Allred Mllner "erd met veel geJ tUllb ont·
vangen, en zelde dat bet bem eeo groot 'renot
W3JIbl! deze tentoonlltellinl{ tegenwoordig te
.lln. Hn bad reed!! een kukje genomen en "ond
de tentoonstelling eene prachtige en een "ol.la
gen socces. HU boopte dat alle toekomlItIgI! teo·
woostelhngen e"eo Soed lOoden gIIlokken als
deze. HU zoo de tentoo08telhog nil "oor wet·
tli geopeod ver~14ren. (ToeJnlCblD[I).

DIlarop ve"'prelde dl' ~are zicb om de
praobtlg. v8rtooningen te !taao beZien, en
Wil doen d.. raan mede. Dil ",ol eo .ngo·
rabur "ertoonmg Wtll mUf &epr IW&.k,
beide wat betreft boe"eelheid en hoeda·
nlgbeid. Doch W oroeater ia din ook niet
de plaat. bler"oor. Wij gaan dal "an hier
en komen bn de afdeeliog ploim"ee, die zeer
grooi, vel'1!Chelden en goed W/LII,en "ooral noe·
mell Wil de eendeo nn den beer A. Botba eu
looge)ufJ. Lyoett Metcalf, en onder de boen·
den de PI) mouth rocks nn den heer John
FergWlOn, en de Orpln:ztons van Jongejolf
Irene Falek eo mevr. C Honey. De pnHn
"an den beer J. de V de Wet "Iren ooli: goede
.... are dleren De yel'llCbeidenbeid dni .....n WII8
ook .eer (!root.

Onder de afdeehng kaUen waren eenige seer
fruoe dieren te Ilen. Vooral de Peraiacbe
htten van Joagejull. Gertrnida Greell, movr.
Isaac Meiring en me ..r. Beck, sr .
oe afdeeling K.aapsche nil verheid. IDsIDi-

tende !Ollelegde, ingomukte "canned" Yl'tlcb·
ten, konfuten en ja.m&"U onverbeterluk, en de
beste die wu nog gealen bebben. De yencbei·
denheid wu _r groot, en andermul moet.eu
wli ~n, dat met dit feii voor OOIJOn hel
onooodig "ordt dIe IOOrtea artikeleII in te
'oereo. Het blijkt dnideluk dat onae dam ..
..., beare",n in dit nk "dn. Wii _.u
a1ecb. HJ) ~, t'n ~llder die YaII _Tr.
P.J. Betief, die _ HIlI' grooie yertoqaiq
ball en..ne lof ~*!...jongejul. 8, Bepn.
... 1IleY1'. r. Lo LUMJ.Il_.

KATTEIf.

Peuiwhe kat (mannetjo): JUnI r- Meimg;
hoog aaoOO"ollln, mUIl G Groeit en mr •.
BeCb 8nr.

Ditto (wijfje): I mw M de V011; boog _be·
...olllll mn Iaaac Meirini
3 katten: .peciaal, Dr 0 Hugo
Gewone ot: 1 A P Kloppen; b09g .anbeyo--

len, PJJ ooate
PRODUKTEN EN ORA-NBN.

Burdkoreo: 1 W H NaDdé; 2 J de VOl Gs,'
3 Gobr Viljoen '

Klein koren: WH Nandé; 2 JP Hamman;
3 T P Hn!f

Du TOI~ I ko ... n: Speciaal, J P BamDWl
Eeoig ander 'JOOn koren: 1 pbr Viljoen; 2

WH Nandé; 3 J de Vue GlD.
Koloniale ..... t: I WH Naadé; 2 gebr Vil·

joen; 3 T P BOJO
B.rley WboIt: .pecialo prijs, JP Bammaa
Haver: 1 W H Naudé, 2 L P Koller
RoIII!'l': 1 J P Hamman; 2 W H ~aodé
Geele mieliea: 1 J P Hammaa; 2 F de Wet
Natal boonen: 1 W H Nand~; 2 J P HaIJlDWl
Zwartbekj. booneo: 1Jide.Voe
lioele e .....·ten: speciale prija, T P Hngo
Gro.e Iinleo: 1T P Hogo; 28 J Rabie jaD.
Goodwin booDeO: speciaal, N Heatli.
100 Bnodels buergenen: 1 DJ .Holler; 2 F

del Wet
Geperate b"\'61'1leryen (150 lb •. ): 1 Wouter

Rabie, speciaal, J H Booyaen
VerDIDeling ...an berarheide Kaapache graneD

(speciasl) : W B ~&Ddé
zea lange mangelwortela: 1, J W du Preu
Speciale prliHn :
Vel'l&lIIOli.g hayerge"ell: 1, W H Naudé,

Fr.nacbhoek
Boonen' F de Wet, hoog !1&1lbe...olen:.

WOL EN BOKHAAR.
Gemengde yeld: 1, A BothL
Scbeersels merino ntwol : 1, A BotlJa; IJ,

A Botba
Hobair gekweekt in do Karoo: I, S J deWet

STRt:ISVEDEBKl!I.
Witie primas. I, Pen P Rabie: 2, T eo D

HUllO
Z"arte yoereo: I, Pen P Rwie ; 2, T en D

HUllO
Fl5minaa: 1, P eu P R ...ble; 2, T ea D Rngo
Vale 9eeren : POD P Rabie; 2,T eu D HGgo;

speciul, W H NILudé
A.uortiment: .peciaal, J C WinterbaoJa

KA.lI'8CHII: NIJVERHEID.
Gezoote boter: I, C P Naudé ~ 2, P D de

Wet
Venche boter' I, P D de Wet; 2, C W le

RoeI , 3, A Botba
Kolomaal bereiddo bam: 1, ol... PJ Re'ief;

2,0 J Moller
BlienwM: I, J N Ihmm"n
Zeep. I, T P Hugo ; 2, T P HUlJo
Tion rollen Boertabak:' 1, QUID Bros; 2,

QUIOBroil
Gesneden Boerts!Jllk: 1, Qoiu Broe
Ingelegde!atjar. 1, mn C Uie
Vernmelmg lromlijt.eu: 1, lDI1l P J Retief;

2, mlM Sopby Beyers; boog aanbe"olen, miM
Maltgie Ham man

VorzameliDg "JamII" : I, mies Sophy Be.:rera ;
2, mn P J Beyera

Verzameling ingela~de nocbten. I, mn P J
Retief; 2, mies Sopby Beyen; hoog unbe"oleD,
T D Hago

Verzameling gebottelde nocbten: I, mil.
Sopby Beyon

lIloekonlijt: 1 BG Latepn; 2 P D de Wet
Blatjang: 1 Jobn FergllllOn
Tamatie UWl: 1 mn. T Heailie
Venameling jelh ... : 1 milll Sopby Be)'OfIIJ

hoog aanbe1'oleD, miM Maggie Bamman
CltroeDMp: 1 mrR. Isuc Meiriug.l
ZuurlimoeBaap: 1mn. F G 8trangman
Brooden: 1 PJ ... d. 1II8rwe
Boerenkaanen: 1 D. J Mullor
Half anm azjiD: 1 mIlJ. D Meirina; 2 W Rabie
Speci&le pru,,"u: P J Jooete en OliM &pb,

Beye ...
V.tbarzen: 1 D J Moller
BelICbolt: 1 P 8eyfert
Mandjet! 1 D en BInstitout

DRUIVEN.
Hanepoot: 1 J J Minnaar
Muskadel: 1 Dd! \'os Babi.
}laod drw.en, eenig IIlOOI"t;1 CPN aode
25 PeuiKen: 1 millS A y d Kerwe
25 appelen: 1 J J Minnaar
Witte Yijgen: 1D de VOIl :a.bie
Bruino vlicen: 1 AP Nande
Grootate yorzameling druiyea: 2 F L Lindeu

berg
Witte muak&del; 1 D de Voa Rabie
Roode mOIkadel' I D de Voa RabIe
Witte hanepooi: 1 miss L le Boex
Roode banepoot. 1 C P Naude
Hermitage: 1 G F Nel
Witte groendrui"en: 1 J de Vos GIID.-
Zwarte HambGrg: 1 D J do Toit
8teeD: 1 D de Voe Rabie
Za ... limoenea: 1 C HeaUie; 2 Paal J de Wet
Miapels: 1 dL W Marray
Meloenen: mn J J Joubert
J:.imoeDeu: 1 D J Moller
Granaat appelen. P J D Stofberg
Lospit perziken. 1 C Beatlie
Taaipit pari peniken: 1 mra. A ... d Mer"e
Lospit .brikooe perzikeu: 1 Mnr J Leipoldt
Taalpit, dito: 1 PJ,. d Merwe
Marrot pernken: 1 C HeatHe
Verumeling perziken 1 J F Marais
Venameling peren. 1 Waverley Orchardl; 2

G GRainier
&rgamotte C'l'UNLoe . 1 ds W Murray
Ratrraau peroD. 1 P W Viljoeu, P lOOD
Borre Diel peren 1 P W Viljoen, H _'n
Louie Bonne peren: 1Miu PhiJcox
/Wllliam Bonne peren: t J N P ~ Vtllien
btoof peren 1 dl! W Hnrray
Peren (eeDlge Aoort) : J S Nande, D FIOOD
Kweeperen . 1 C Heatlie
Jamboea : 1 lIliaS nD der lI_e
Watermelot'n (lange) : 1 Roelof le Rou

Dnto (eeniP 1IOOrt): 1 Boelof
RoeI

Gl'OCliste venameliae : 1W.,.w, 0t0banIa
SpeciaaJ,. l' W'H Voi&" .

G~. ~::~rl~~~~~~~~~~~~':~~~~~~.aoock CB .1 J de Vele,G tÓOf ta
uiea _ ja t....... :1!'-" .. i 1OIII'--'1~M.'t.. .,~~~~lID D JII!iriDI , ' -.,

GAXUl!I.

llaaoetje ft twee wjjljea,' Tall _. .-
rechte IOOn: I, J de Voe ft We'

JU.~OIInx.
FAni,. oprechte 100ft: I, R lWerhqiu' 9

E F 80ijcleiw , ...
XollkooD, hua en boa: tpeCiuJ, dr D Hap

IU&UJI.
Speciaal; F de Wet

Durvu.
1 ~ Antwerp: 1,T D Hogo
Camera: I, 0 F GlO
Drar-: I, Ja.tas Roux
P_fttaartea: I, Dea B InHUuat· hoor~Ye", Japie de Wet '
Home ... : I;Ju.11IIl Ronx
Jacobina: 1\, mia I"_" F"IclI:; hOOI auabe·

'falen, W Rattray
Magpies: 1; C F Gie
Ponten: 1"A Kry_.
Pantll: I, mm Ire ... Falck
TombiofIt: 1,F 0 Gie; boo .. IlUlbe"ol- PElliA .-..,
.Hooki ... : lpecial, C F Gie

BOMDEN.
Pointer, 1 Frits Lindenbel'll; 2 F T.ylor
Colley: 1 Jobn Ferga,oD; 2 mra ls1110 .Hei-

ring
Gladh&'l'ige terrier: 1 en 2 TyeN
Boldog: 1 en 2 Ten D Hugo
Setter: 1 lV Tregurtb. •
Spaniel: 1 F Sb."
Newfouodland: 1 R Findlay
Fox honnd: 1 G J HamQUUI
Grey boood: 1 Wetlt Maoo\b
Kaullaroo: 1 Jamea P.erkin.; boog .. nberolen

N Heathe eu 0 Hutlie

SCHAPEN.
Koloniale merino rILm, I.-S J ManiA, 2, do
!\ m;(eyoerdetmerin OOOlen, 1, M"ra's
3 Kolouiale Menno ooien, I, S J Marai&, 2, P

J van der Merwe
1 PerJiache ram, 1, C P Kloppen, 2, Gebroe-

de ... VIljoeD
II Penische ooien, 1, C P Klopp~n, 2, dl)
1 AlrikllUlacbe )1Lm,I H B Plombly, 2, do
6 Afrikunach. OOlen, I, Gebroede ... Viljoen
6 Menno ha_Is, 1 gebroeden Starke, 2 ge.

broeden Vtljoeu
6 A..fribanIcbe hamellI, 1 E J de Wet, 2 W

P Viljoen; IlUlbeY'Olen gebroeden Viljoen
6 Penilche bamela, 1 C P JOoppera, 2 J S

KlopperIl.
1I0KKES.

Koloniale ram, 1 E J de Wet, 2 E J de Wet.
3 Koloniale angora ooiea, 1 E J de Wet, 2 P

D de Wet
.A..frib.uacbe raID, 1 F de Wet, 2 G J Bam-

man
3 Afribanrche nmmen, 1 H D do Toit Jr,

2 G F Hugo
6 Alrikunacbe kapaterbokken, t P L le

:aou, II H C Viljoen
VADESIL

~oloni41e he1tr, 1 PW B Voigi, ~ G G~-
Ilier, bOOf UDgeIIGb... Yen W Roes

:Qurg V¥ken. 1 R Elterbaïze, S J de L.bat
f"LVlXVU.

Brahma (eeaip kleur); 1 IJ 0 Gooteo, 2 J
.VQl~
P!jJqoatll ~ 1.1. P~ 2 AErt·

....pr

VenaiDeIing
B DdD Toi&
Bakel •• xeaip1aren, 1 II1n H D da Toit,2

miu Mee JIeiriaC /
.V.....tiDa potplaaten,:t mill A 8ebaerf, ~

lIlJII A 8CIa-t '
Do lierplanteD in pcKka~ll mn B D dD Toit
Enk.1e dtto',. 1mn B d. Toit, I miM D

Murray
V_liDI Xupecbe ._, 1 JObD F ... •

P!OIl
Enhle dito'" 1 mias Bcburf, 2 mn B D

du TOR
Verameliq ,.Ulaudlnhe,.,_, 1 Joho Fer-
a- '

Eakele do, 1 .John FUJUIGD, 2 Jolul Fêr.
l1IIOIl ,

Veraameling 'W:&NIII, 1 JohD Ferpeou, 2 mia
A 8cbaorf ,
Facbsia' 1"',A 8cta..f
Dol eubl eUIRJJIaar, 1 ... A 8cbaerf
00--. 1 !Dia I.. 8cUerft 2mill scburf
Colellll, 1mill 8abaerf, !'miII8cburf
Draeoeau, 1 lDlI H D d~ Toit
~ Rex, llDl1 B D,da Toit
B"ooia Taberoul, mill )be Keiriac
H~ 1 IDlIIl D da Toit
Haag je mn B D d. Toit
Palmeo, 1 lDI1l H D da Toit, 2 miM A

8cbaerf.
OUIIIDI:X BLC)BUJI.

Roan (12), _jp ye!lJdaeidenbeid: 1 miaI
Blore; &&nbe"olen, mra C IJ.-

RoseD (Thee ea Noiae&ïe): IIUIb01'o", mn
C Home.1 an. I

.!aten: 1 D ea B Ia.titut; 2 m_J Gie
Flauw: 1 miaI J Giai. 2,miu B BamDWl
Verbeuu: ... Jl PalIU'
Phlox: 1 _. L Boillaidt:
Dahlias: 1 .. iaa L Bohmi.t .
Collectie ledroogde blqemen: 1 ra.isa Hina

HamDWl. .
Wild gru: de heer P J dit Kock; 2 miat Hina

BamIlWlzes IOn... bIoemeu: 1 .. Blore; speciaal,
mill T Bam-blaf . ,

Eettafel dllOOrahu: ~ G Gree«, 2 OliM
Bammenchlac !

"Centrepiece": 1 mn; P U 8mut.; 2 miIII L
ron LadwlfJ

Bruida boaqeut:2 mn C Bome Jon .
Pot wilde bloemen: 1 miM Beek; 2 mias S

Bo.... :
"Buttoohole en Spray"; 1 miu A .HetcaLfe;

2 .. i. M 1'011 Ladwig .
DUEl! I'tU~El!I.

llaadwerk: 1 mn A Keliealfe, 2 mia Id.
Hammenebi .. ; boog auaberoJea .oor :u. Pril..
mn AlK

Damlll1 "fauq" werk: 1 iniM Mina Hamman;
li mia Harie W lIIDef

Talel decoratie: 1 miD; Aling; 2 mn G do
Toi~; hoog auageacb"'ftll, mn G do Toit en
miD 8 BamIDall

&IJTllIOl:lI, J_BBDK.WB.~ BOIIllA..l.D, ENZ.
8pider yoor aM: apeciulj lJ GEStark
Bok ..... n op yeereD: .beciaal, A B Berg.

man t
Versameling kuiper.werJJ: I, B J Zoidmeer;

.peciul, J A Bmit eD ~
Incubator: 1, Joba F~D
Druk .. «keD: speciale Pm.. lVof"l:UUr Blnrt

dard
Trollie: 1, A.. B Beramanj 2, A B Bergman
Veerwapa; 1, C G E S~rk
Boerenkar: 2, W S Jacobs
8CIaOtaek br: 1, P J Jco;te
Kapbr(oar-cbiJd.rd):'I,J Ada Prees; 2,

W S l'acobe
:Kapkar (l(MChilderd), .peeiul : 1, H Fobian
Do yoor 2 ,.,.,"'D: 1, Jl A du Preea, 2, C

GESterk '
Dogkar: H Fobian; 2, VI, T Jacobe

LAXDBOuwoautD8CU.u.p.

Wijn pen : ..,aciale priia R M ROD ol CO
Ploegen : IlUlbeYoleu R )I Rou &: CO
Roo:a aflIcheider : ~ Jl M ROD &: CO
" Bone Hoe .. : " cfmifter, .. of merit," R M

Boa&: CO .
Brandenriln ltoker : CertUlcate of merit, de

b_r Joho Fal'(1llOll
PAnDBlf IIPlUlfGEliI/ C('IJlf'ETITIE .

Gebroeden BauIlD&n
J'uaD&JI BUU.Al'i.

Voor due !lOmpeUhe w-tea er IJMae.iDacbrjj-
Tingen

SPORT.
OaiOdr.

BBr JUfOBL8CJ.I HAK.
KIXB.llLlEY, 13 Febl'.-{Per ~)-lD I.

-.redat.rljd _ be\ :Sqebche .pall nu lord Bawkll,
lIUI&kte OrfkwaJaad ildbr.. t()6 1'001' bUDt.-Ie
laaiDp. De -.oQedlge acoree,djn aIll1'Olgt:-

G&lInI'.A.LA.!fD.IIST xV.
J Powell, b Trot.
Woatberbl, b Tmlt
8hakler., b Ca,¥!
T&batou, c TyldieU7 b TroU
cl Gkn'er, c C.Uell b Trou
H.... ptOn, e D&t;DpMt b TrOll
F Olo...r, e.TroU b eattel1
B Pow..u, c and h TroU ...
Canoll, b UiUipn
Tillard, c &Dd b tJidftll '1
B"'*-. cl eaUeU b warn(!r
Qeorp, cDa-fOrt b Ty~T
DicbaIt, c UWilean b TrOU
lfaryeT, b BaUte
veme,-. DM oet

.lILral

KO[liÉSPAH.
M4eelilC • ..."

OP
Maandag,20Maart,-e.k. ,
!JE .onderge_buden ~

~ door den beer Co....... )),
J. II. Louw, die sijne ~
weD8Cht te -verkleinen. zullen -.oorail:..rekening op bovengemelde
P dag en datUm Publiek Ver-
koopeu, de OIldervolpDde Le'"
HaTe, Losaegoederen, eD Granen...
enz., eD. beetuiude nit:

1. Levende Have, als:
I oprecht geteelde JOBg Paard

bij " 1l0D&l'Ch."
1 oprecht ~de V08 Merrie
met Hengst 'Veulen bij "pride óf
the West-It

I oprecht geteelde JODg Paard
" Suffolk Punch."

4 oprecht geteelde Jo .. Merries
u Suffolk Punch."

4 Rij en Trek Paarden (ruiu)
2 POllies geleerd onder ~adeL
8 gecir'J8leerde Merries, WUI"-

onder egale paren, allen gedekt
door Ezel BeDgat.

6 JODge Ezela, 3 jaar oud.
2 gedresseerde Ezels, 8 jaaroud •
4 Gemeste <>saeD_
l span Jonge Oasen •
1goedgeteelde Hollandsehe BuL

50 ntt. MerinoHamels
50" " Lammers

2. '-osse Goederen. als:
2 extra Bokwagens, bijna nieuw
1 losse Tent.
1 6 Paardsn kraohta toom Maohine
2 span Wagen Tuigen.
2 trek Zwin~18 en Kettings.
6 gebreide BeeatenTelleD.

3. Granen, als:
500 mudden Zaad Haver.
200 " Rog
100 tt Wol Koorn

En wat verder op den dag den
Verkooping, zal worden aange-
boden.

RUDI CREDIET.
C. J. H. LOUW.

~. W, 100llRRSI Ir., 4 Go.,lfIla&-
VeDdu Kantoor.

Malmesbury, 24 Feb. 1899.

Publieke' Verkooping
TB

"TWEE VALLEI,'
Afdeeling KÁI,MESBURY.

o
o
lJ
o
8

... 0

... 0

.u 13
u. H
... 8
u SJ
••• 0
... ~...n
. 2
...II

DE heer J. G. L. BA880lf door,
ziekelijb omatandigbedeA

genoodzaakt, zijDe boerdenj te yer-
kleinen, heeft de Ondergeteekendeu
gelaat publiek te Verkoopen op
bovengemelde plaats

Op Vrijdag, 24 Maart
De Ondervolgende Levende HaTe
en BoerderijgereedJehap, enz., ems.

1. Levende Have, als:
18 Gedresseerde Ezels 3 tot 6 jaar

oud
8 Ruin Paarden
2 Hen~D
3 Merries met Veulens
110Dg Paard 18 maaoden oud
8 Koeien met Kalvers

I00 Aanteel Merino Ooi Schapen
25 Vettu Lammers
1 Gevoerde Vark 4 jaar 1)ftd

2. Boerderijgereedschap, als,
2 Extra Bok:wagens bijna nieuw
I Bakkar op vceren
1Tont en Leeren
1AfsluD Kapkar op VeereD
IOpenkar op Veeren
1 Waterkar Compleet
6 Zensen
) Voer Machine
3 Selfbinder Machine
4 Span tuigen Comf.leet
4 tt Zwingela en ~~gs
2- Land KribbeD
6 Dubbelvoor r loegen (Howarda

eD Ransom:a)
2 'BraaklaDds KggeD
2 Kruiwagens
3 Gewe~B (Achterladers)
I Ferstekl.a.sse Rille
En wat nog verder zal worden

aangeboden
J. G. L BASSON,

~. w. 'oomes Ir. 4 Ct-, lfIl.,.,.
Vendu Kantoor,

Malmesbury •
24 Februari, ] 899

Afdeelingsrud HanoIer.
XANTHIUM BPIN'OBUlL

UNI

lEDER eigeDaar en bewoner van
groDd binnen de Afdeeling

HanoTer, wordt mits dezen geW88l'-
sebn.d om de plant Xantkiuflt
Spi1&01tl1/'" (in den omgang genoemd
Boete Bo&chje), dat hij mag Tinden
groeiende op zijn ~nd, uit te Men
eD te vernielen.

B. DE VILLIERS,
8eeretal'ÏL

A.fdeelingsraad Kantoor,
Hanover, 21 _,Februari, 1899•
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Worcester Terltoonstw'ing.

VAN
KoI. ..... ".

Levend8 Have en LOSSe
G08deraiJ,

DE' Ondergeteekenden heltben besloten ~ct vo]gend~ te vertoonen:
Wijn pompen, laatste verbeterde j Druiven Molens ID twee grootten

"Iron Age," Harken en Eggen; Aardappel-Graver.
" Alexandra" Rooma.fsoheider en Karnen.
Bezichtiging op gronden verzocht.

PUBLIIKI VIRXOO!XltJ-

TerP-- .' DI. ~.derawEL~VBBD EN J4w~'i~ die siju pJut.
(AfdeeliDg CaIedo~), . ~ ~ verhuurd beêft,'
'. pabliek doeG ,.rkoopeu,~h..O]l"" CIL ~ ez.-_ii .... , _-OP . .op

RIJTUIG MAKERS (HANDEN 'WEBK), DOIDIBDAS, !_lW'. t81- Woensdlg~22 Maart, t899,
PAARL CC DE Ond~ behoOrlijk' , TB

------.-.- den ~el~ ~~:u:.aH!.ON'G): GU'N
DiRECTE Invoerders van Rijtuig-materieël, dat wij tegen LAGER Lambert H. Fick, L. B. SOOD, Rl. (Afd_liug )(aJmeébury)

dan Kaapeohe prijzen verkoopen. .. .. len publiek verkoopea :- BB VOLODfDB:-
Met een grooten voorraad UITGEZOCHT DROOG hout, ZIJnWIJ .(' Leyend :

instaat IEDER Rijtuig door ons gemaakt te ~~rgen. 1.1__ ...t rde lizel L Levende Have.
TUJr'!EN van eenig BOOrtmet of zonder Rijtuigen geleverd. 7 8erste-.uae es"_"" 8

·T J~ 5 do Kar en Trek Paar· 26 Gedreaaperde Buis, 2 tot
den (Ruins) . jaren oud, 1$' Jonge &eIe 2 .

2 do :Herries (met Veulens oud, OD~~ " jo~, ~~~Ot
3 do Jon~ Paarden _ JODge !:.-:,~, 3Jaal

Jfd A A T :N'JES Jfd J: :N'G 400 do Mermo 8chapen 5 Qed Menies, ~t"
15 do Bokken Kar P~: groot en ~ ,
15 do Varke. Pon., RIJ eD 'Buggy Paard8D,
SIBoei-d..tJ ..... 4· Goedgeteelde llePgSt, .19

.ahap: Beesten vm~ 1'It8, tibO '4AILlUI:>II'

1 Eerste-klas Zelfbinder ::Machine 8c~peD, Meno., 50
1 do Reaper klem en groot.
1 do Bokwagen (bijna. 2. l3oerderijgere.edlohap.

nieuwe) 2E~&ht .. ns, 1 B.k LLE Penonen die YermeeD8D
1 Andere Bokwa.gen op Veel'8llt Dien., J Wat8lPSalr ..P4.· CrediteureQ. in ~
2 Eerste-klas Open Karren 8 Zelfbinder 80ij .' te zijn wordtm·· TénoOht
1 Ka'p Kar .. Champions,'~ 2 8aij .II . . vorderiJlan, iDteleYerea bij
1 Drie-voor" Ploeg, 1 Dnbbel- ContinentaJs, .2 Hooi.Macbin(,s, den Ol\Cltqet.eekenden te<Laiup •

voor Ploeg . Span Wagen TuigeD, compleet, bq, C.C~,bin:lMtnze.W.en Vall tUÏlncll1rit~
1 Zweedsche Ploeg, 1 Howards span Ploeg ~ compleet, af b.edeD, .en mj die daarua ver-

Egge paar .AChter ~ compleet, schwdigd 14jn WOrden 'eqooht om ooli1llDi8lie
1 Cultivator Dubbele-voor Dultlohe pl~, haDDe IOhuldan binDen dtafelfden
!Aandeel in Lan~ Roller Enble-voor Dui.he p;;:;, tijd te vereffenen.
4 Paar Achter Twgen Dubbele-voor i' IJ... WIL J..:MIDliBOD.
1Span Wagan do Ploegen,8 DubbeJe.YOOI' ~gsbarg,
1 do Ploeg do Ploegen, RoutbaJk, 8 20 Feb., 1899•
Halfleggers, Ankers en Helf- Howard Ploegen, nieuwste .

aumen, 2 Zadels met toomen. 1 "~Howard Ploegen, nieu
Achterlader geweer, Lot Gra!en, model, 2 Braaklanda .l.(ggen, 13
Pikken, Koevoeten en een memgte Zaailands Eggen, 1 lot Wijn Vate~,
andere soorten van Gereedschap, 1 Vleeech Balie, biJ·na.nieuw I lot

Id " ,te veel om te me en, GraveD, Pikken, ens., enz., 250 voiet
3.Hutar.ad: t pijpen. I

Het g,Hvone assortiment Huisraad 3 Granen, ala:
on Keukongereedachep, bestaande
uit Tafels, Stoelen, Kleederkasten, 100 Mudden Du Toit! Koorn. I
Ledekanten, enz. En wat verder zal worden

4.Graan : aangeboden •
120 mudden Koorn, 200 muddenHoogste prijzen betaald voor Perziken (enkel Roode Taai- Haver, 90 mudden Garst.

pit), Pruimen, Vijgen en Appel-der-Liefde. Alles moet "rkocht .. ordu t

:R_ ~. :ROSS & 00_,
KAAPSTAD.

AJdUC&TU8J. v. D.[WB8tliupllN, Ir
BarieII. Ithatelo,
221'4,la. .

P. ULMCH STEG MANN,
Hons..,KLEEDERENI KLEEDEREN I ! SatbarIaDd,

. 22 Februari, 1899.
GlEIJfd A. A. K.T

PRUZEII LAAG!
J. DEJ.

VOLGlEI:N'B

PASSU GEWAARBORGDIl
VILLIERS

TE KOOP.
'BBN 8t00mmolen

30 lfádden Koorn per
. PIIoeDte Buex Ketel,

... weiaig brandstof per
. )&ohiaerie:in goede order-
~ un"k bij Kantoor

LdD. ouder '_'Uer

KLEEDERMAKER, WORCESTER.
Zendt rerJr voor zelfmaa.tneming en monsters, op aanvrage, per poet

~ eenig adres in Zuid Afri'P.

" s..

KBNNI~OEVING.

WIl' 11...... ~..a. "WIl ~c:. ]!Ii'":E:l9
KAAPSTAD,

IJEEFT pas het beroemde Mauser en Sporting Magu.!i: Geweer
.I ontvangen. Het laatste en beste wapen voor het eten van

allerlei BOOrtenBokken, vooral Springbokken. Prijs £7 lOs. nett: .
Hagel Geweren, Riftes, Revolvers, en Patronen van de beste kwaliteIt.

In den Boedel van Wijlen 80PRlA ClUU!_ mOI~~IIl'.
LENDERS, geboren Japhta., Diatri~t
Tall Prins AJben.

.....---------------Dynamiet, Detonators, en Lont.
Bicycles, Bicycles, Bicycles!

SCHRIJF OM PRIJS LIJSTEN.

Vruchten Benoodigd.

R:al.ID. C1"eCIl...

G. W. KOTZE, I
Beeretaris.'KO.ID.t du. eD kfC»pt

JACOBUS D. FICK,
M. E. FICK,

Executeuren Testamentair.
Ca.ledon",22 .i'ebrllari, 1899.
DEMPERS, MOORE ~ KRIGE,

Afslager8.

VRUCHTENKWEEKERS. die deze vruchten voor verkoop hebben,
behooren zich te vervoegen bij de

Reeren J. J. HILL & Co.,
Jam Vervaardigers, Sir Lowry Road, Kaapstad.

CA OF SCHRiJF AAN

B. MULLER,
45 El47 SlUIDSTWT, WPSTAD. KEKNISGRVDlG.

PA.A.:RL
MUNICIPALE

p.K.:BUI 133 relegradech Adrea : .. Bellum.'
Heffing van een Belasting.

PubIip,ke Verkoopiog
. Tg

LEEUWENKUIL, dist loorreesburg,
Illmesbll'1 IfdeellJg,

OP
DINSDAG, 7 Maart, 1899

OM ALLE EN EENIGE SOORT
Muziek Instrumenten.
Muziekale Benoodigd heden
Instrumenren Reperatteen

Stemmi ng.

KENNlSG EYING geschiedt hier-
bij dat Commissarissen over-

eenkomstig de voorzieningen van
Acta 13 van 1864 eene belasting
van Een penny in het .£stg hebben
gr haven op alle onroerende eigen-

R. MULLER verschaft eenig di . dommen binnen de grenzen dezer
d 1·· M' k Ing lo Municipaliteit gelegen, welke belas-
a IJn van UZle ,van het grootste ti be lb al'· te Stad De hoeren VAI'inEB Spur, IOELHANK kOl d Joods h H mg tall. aar z ZIJn n 8-
er rge tot e UUWlC e arp. ikantore op Woensdag den eersten & Co. behoorlijk gelast door

dag van Maart, 1~99 aanstaande. den heer J ~ M. DB KOCK, zullen
Op last, voor zijne rekening de ondervol-

gende Goederen bij den heer ALBur
G. H. F. ENSLIN, W. B. VAlt NIEKEBX,die rich elders

~reta.ris, ter woon gaat begeven, publiek ver.
Municipaal Kantoor, koopen, op bovengemelde plaats en

Stadhuis, Paarl, . datum:
10 Februari, 1899, 1. Levende Have:

R. MiiLLER'S Prijslijsten worden T~en Hallprijs I T~eD HaUprJjs Jl I Span Eerste-klas Ezels (6 jaar)
franco gezonden op aanvraag. goed gedresseerd en a.&Ildachtvan

koopers waardig
3 Ezels in goede conditie, 6 jaar
1 Paar Eerste·kJas Kar Paarden, 6
jaar (15 handen)

1Eerste-klas Ezel voor Paarden
1Merrie geschikt in Voor. en
Achtertuig

2 Gevoerde OMen (spek vet)
2 Gemeste Varkens (3 jaar)
100 Spek Vette Lammers
40" " Varkens

II. Boerderijgereedschap :
1Kapkar, bijkana nieuw
1Waterk ar, in goede: orde
1Snijmachine (Losgooier) Johnstone
1Voermachine

Z. A. Bijbelvereeniging . 2 Span Wagen Tuigen kompleet
(waarvan een span geheel nieuw)

2 Span Ploegtoigen, (in eerste-klas
order) .

3 Trek Zwingels met Kettings en
Touwen

1Zaailands Egge, (Howards)
2 Dubbele-voor Ploegen, (Ran80mes)

IIChrtJTe men aan 1Enkele-voor Braakploeg (Howards)
7 ZeÏBen, 1 Kruiwagen, 1 Slijpsteen

B. PIENAAR. 5 (Twee half-aums) Vaten
~ Becretaril Graven, Pikken, Vorken, Gaffels, en
~ IDepot HoflDeyr KalDerw, wat verder tot eene Koorn.t: ~__~~ ~89~. __.. boerderij behoort.

~ Ds. W. Hazenberg, llI.--Granen, als:
~ 100 Mudden ~engd Voer
o ,V OOR eenig~n tij~ met yrou~ en 15 ,. Rog.
-;! dochter m .ZUldAfrika, 18 be-
~ raid, gelijk alhier voorheen, kranken IV.-Huisraad: .

behulpzaam te sijn op gebed duo!' Het gewone .A.aaoniment Hoisnad.
den heer genezen te worden. ma.. en Aardewerk eD Keubn.
Adres: gereedachap.-

TBNDli1BS.

Laingsburg,
20 Februari, 1899.om tI.3U nur '8 morgens.

].WULLER.·S

Groot eD KletDhudel lullek

KeDJUsgeving·

Budelshuim,
KAAPSTAD.

Portret Vcrgrootingeo, uitgevoerd op de beate
""ijoe en io Ramen 1'&0 "duim Vergulde Lij8teu
geset, a1echt.. 25/., waarde dubbel zooveel.

Ken groote ~rtimeot Olioerf CD Waterverf
SchilderijeD, Kans~ Photograpbien en Pboto-

DE heer A.. FIELD, Tandheelkundig grav~llIe lI&Dd.racht wwdt ~wijd aan Slalen
CturUJyiJn (onlanp in !let Londen Granu'Cll, tqton 4i6 in U J: 3:: duim, Ramen iD J

Dental Instituut) heeft p&l een bezendin,r duim souede]!;ikenhou, en Vergulde Lijllten, kom
van deg~ijlu nieuwwweUch6 Taodbeef- pleet, aJecht.. 16/-,
kundige Middelen ontvangen, en la in de ~T Uw POB'CUT I. nil! LUBT '.TH. BU

poeitie gesteld om zijne patienten de Toor- G. BUDRICKS,
deelen van al die moderne nrbeteringen
in de tandheelkunde tt! doen geni.ten. vu HIlT

Consultatie uren 8 TolD., tot 5 n.m, Groot eD Klem Portret Ver8'J'OOtiDp lID
O Z Schilderij LIJsten J'a'brtet,p aterdagen 9 v.m., tot 1 n.m.

Patanten buitenaf woonach.tig, kunnen ;W en 28, KEB..KSrRAAT, KAAPSTAD.
bunnen viaitee por brief aankondigen. D.Je aw Portrette. yoor VeryrootioguD, met yolledig

De heer A. FIELo, ;!C~~~~o':.:;.en &!le aandacht al or aan

TANDHEELKUNDE.

WellinQton en Hermon ~UI,~es.!
Bieden DU 1&Il-1'UUa J1Ilfll'iDg

SUperph08phat YU ::lalt,
Bo. t qualiteit, ol 'litte ,

Guano.Tandheelknndig Oh17urg1Jn,

Castle Chambers,
(T.EOE~OVER liET :S IEUWE P08TlU NTOOB

Adderley Straat, Kaapstad.
P.K. BI18 860.

V OOR goedkoope en d06lmatige Bij.
beis. Paalm en Gesang. BOebD,

veM'Oege men sich bij bonngemeld. Ter-
eeniging, door de voorvaderen in 1818
reeds opgericht.

Depót voor HollandllChe traktaatj811 en
Vliegende Blaadjes.
Voor Prijslijsten

Oudergeteekende, PRIJZEN OP AANVRAAC.

Kooldl1ft,
WelJingtolL

Catalogues FreEl.

Laingsburg,
20 Februari, 1899. KOOPII

---~----------------·Idle. loie. lome.
WEGG.BLOOPEN.
VAN de baal te Caledon in den

Dacht van MlAndag 18
Februari.
T.... bnUne ~ JIJ. &m.

ruin onpteebnd, en ~e merrie,
met een kleiDe 'rite [aohterpoot ea
Itnkkene Jmieen.
Indien el'PI'I gmmdeD gelieft

berioht teMDdeU .....
D.AlUJILJ)t1 •._. • .,
_,.' '(:(f... .,....,,.~

• Y - to," .

Da. W. HAZENBBRG, .~ c.......
Johaml_!rar8', I .,.,.J tit.. ,_

~ V ; ,.· . , .•~.. ,Box 660.
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