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LAATST" ~.N DAl._.
VAK :

MORRISON & Oo.'a
Groote, Verkooplng van Drapenen.

[ )
.\ 'IE~, die onze groote verkoop.ng DOlf géen bUOeIr

h~hhen gebracht, behooree nib zoo BpOedig
[lJ";:"lijk It' doen.

f:r ZIJn uoc duizenden van Bpf'ciale KO')~etI Terkrijg-
I,.,,· 'u',=,c/\f'I1 nn eli de finale sluiting.

ELKEN DAG DEZE WER.
";,'[IlIl\;.:e illlIZf'ftende koopjt's zullt'n aangeOoden wordeu
'" Il:im'" Korsetten. OnderkleedereD, Vooracbo&en,
1\ .~h\!, 1l'(\nBt'~. Sambreels, MOI'J1:'8Djaponen,Coetnmea,
\·,,,'r-ch,,.tJ"s, Kinderkleeren, allerlei grootten, Jongens
li. :>0".

11'''',(,'1\, Kanten, Borduursel ene. enz.
\', >nj niet kunt komen echrijft dan om een monster-

i ,\ ~ k-t.

D ..··E···'._ '_0. -r _,

- r:.., "

...
DEEL No. 7J-6,719 J ,28 FEB

WJ

.JACQUES DUSSEAU: & Co .•, TE

MTildenhonden rug' J. F. ViN o:~~:~:st::::
DETBR BEKBND ALS de._opkpmn deJ:.,7i.AIR.' ... 17/6

"1(." 0 L'~ GA.T • D'ABc .. · ~ .• ~ een nrhaa
lI[]II.' ~ .. " uit den grooten Tre, ... 2/9

Jd. Lietc:.e en Plioht een Historisch
verhaal (1815.1816)' 2/9

• ld. Maoht en Recht. Een verhaal
Dit den Tr&nsv. vrijheide oorloq 2
deelen a ... 2/9

• Jd. Mooi Annie of de Schipbreuke-
linge. Een verhaal uit het leven io
de oude Kaapstad in de 18" eeu w 2/9

• u.De Familie v/dZt,fikentrooster
of de Stichting van ~lleubosch 2/9

J. D. KE8T1:LL. Uit het Arr1kaan80he
Boeren Leven ... 1/9

N. HOI'ItIET&. De Afrikaner Boer en de
JatnelOl1 inval (Nieuwe editie) 3/6

D'MBEZ. Kaap80he S~r188 ... 1/6
H. VJ88CHJ:~ Leeaboe~88 voor de

Schoten iD Z.A. (S~. i..iv.)
Icl. USO· Zangoefenina'en voor

Sohool en Bu1a 1 - ... 1/3
u. 20 Liederen vjoor gemengd

Koor .... ... ~ ... 1/3
lel. Afoheld8 groet "lUl Dr. Jame.

son (woordeq met m~iek)... ad.
ons TIjdschrift' geïll11llVeerd F&IlJilie

blad voor Zuid AIrik .. Per jaar 8/6
D. .4.rrroll'. Gesoh1eden18 der Twee

Republieken ... 28.

nabij Moorreesburg, Afdeel- •
ing ',Malmesbury,

OP

WOENSDAG, 22 MAART, i899,

ifeoE iiot£l: ,.
Koloniale.on.....

Werku.
ba: Y.ur

Strudel Luge strata
KAAPSTAD.

Monumenten en Gn~ van Marmer' of
Gran~t voo~n ~ opgericht op eenig Begraf_
plaats m Zwd Afrika. IJseren Traliewerk eD
Hoeksteenen .ook voorzien.
Teekeni.ngen en prijzen franco op apJilikati.

TakkIll: KBTR 8tTOaJ. WiillDerlT ,. OXfOTi treet
Oost LD.dB. •

~

PUBLIEKE

KAAPSTAD. 'D

Publieke Verkooping!
PUblieke,' VerkoopingI

DE ~ndergeteekende, d~~toe gelast door den Executeur Testamentair,
10 den Boedel van wijlen den heer .nN HENDJUKMICHAELFORTUIN,

zal verkoopen, vóór zijn kantoor te Griquastad, op .

Woensdag, 16 Maar,t,. 1899.
;}~

L Het overblijvend dool, groot 3,6:')2 meigen en 452 v.k, roeden,
van de plaats .

OM 10 DRr.: 'S MORGENS.

DE Heer STEPHANlJSF. DU TOIT,die
de boerderij gaat opgeven, zijne

plaats aan zijne kinderen ver-
huurd hebbende, heeft de Heeren
Van der Spuyv Immelman & Co.
gelast publiek te verkoepen op
bovengemelde plaats en datum de
volgende :-

1. Levende Have:
2 Span Ezels in goede conditie

eli goed gedresseerd, 6 jaar
4 Ezels voor Paarden (Eersteklas)
2 Goed gedresseerde Karpaarden

(Ruim;) 4 jaar
300 Spek Vette Aanteel Schapen

(Merinos)
2. Boerderij gereedschap.

2 Bokwagens, waaronder een ge-
. heel nieuw

1 Wagen met Losse Tent
lOpen Kar op veeren
2 Self Binders Machines (Mceor-

macks), een geheel nieuw
2 Span Wagen Tuigen, kompleet in

goede orde
2 Span Ploeg Tuigen, in goede

orde
3 Trek Zwingels met kettings en

touwen
1 Braaklands Egge, Howards
1 Zaailands do. do.
4 Dubbele-voor Ploegen do.
1 Dorsch Bak voor Paarden kracht

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

Zeisen, enz., en wat verder tot
eene wel ingerichte Koornboe-
derij behoort.
3. Granen, als:

150 Mudden Eersteklas Zaad Haver
in zakken (lIS lb)

200 Mudden Gemengd Voer
40 do. Garst
30 do. Koorn

4. Huisraad :
Het gewone assortiment Huis-

raad, Glas- en .Aardewerk en Keu-
kengereedschap,

S. F. DU TOIT.

YaD der SpDY, lmmelmaD & Co., Afslagers.
Vendu. Kantoor, Malmesbury.
-------_. -------

Publieke Verkooping

~~-
Publieke verkooping

TE

Zeer
VERKOOPING
YA.

Vastgoed,
Have, enz.,

KALKFONTEI N.
ONo. 374, in de afdeeling van Hay, Griqualand West. omtrent 5 uren
van Prieska en 8 uren van Griqll3.stu,i geregen. ,Er is een fontein en
een sterke put op de plaats, en een deel van het eigendom grenst aan de
Oranje Rivier. .

:!. Erf of Bouwperceel No. 83 gelegen in Griquastad,
En, volgens last van de vertegenwoordigers in den boedel van wijlen

N lCJlOLAS KaUGJo;B, Erf 1t.i2,gelegen in Griquastad.

Woensdag, 15 Maart, 1899.

VAN

Kostbare Vaste en Losse
Goederen, te

K'UILS RIVIER.

DE ondergeteekende heeft besloten
publiek te doen verkoepen ter

plaatse op

Woensdag, den 1sten Maart aanst.,
TEN 10 URE.

Zijne fraai Woonerf: gelegen
in het dorp aan den hoofdweg met
de daaropstaande woning, welinge-
richt en van alle gemakken voor-
zien bevattende 9 Kamers, Kom-
buis, Buiten Kamers, enz.

Er zijn 2 Ruime Stallen, 2 Wa-
genhuizen, afoakken en een groot
stuk uitstekenden Tuingrond met
volop Water.

Dit Eigendom is zoo welbeKend
dat verdere uitbreiding onnoodig is.

LOSSE GOEDEREN.
200 Mudden haver, 100 do.

Garst, 90 zakken Aardappels, 1wagen
l Scotch Kar, lOpen Kar, i Bug-
gy, 1 Schaal compleet, 1 Karn,
il paar tuigen enz.

LEVENDE HAVE.

4 Eerstehla.s Karezels
8 do Paarden
7 do Koeien, 4 staan op

Kalven
1 Eerste-klas Bul

25 Bokken, 20 Vette Varken.s, enz

J. .A.. .ACKER \IAN. ..

TlEJRPBR.B: :

'.

Kostbaar Levende

Te GRIQUASt AD, Afdeeling HAY.

GEO. (J. G lE, AFSLAGEU.

Kaaimanskloof,
'< KOEBERG,
nabij Klipheuvel Station,

OP

DONDERDAG,i6 IAIRT, i899.

f)'E Ondergeteekenden behoorlijk
gelast door den Executeur in

den Hoed el van wijlen den heer
MARTHINUS GORNELlUS 'v.A." SCHOOB
zullen publiek verkoepen op boven-
gemelde plaats en datum de vol-
gende :-

I. Levende Have:
10 Eersteklas Ezels, in goede eon-

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

200 Aanteel Schapen (Merinos)
spek vet

30 Varkens
II. Boerderijgereedschap :

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

goed als nieuw
2 Span Wagen Tuigen (in eerste-

klas orde)
3 Span Ploeg Tuigen (in eersteklas

orde)
3 Trek Zwingels met Kettings
1 Paar Achter Tuigen
1 do. Voor do.
1 Land Boller
2 Braak en Zaailands Eggen
4 Wijn Vaten
4 Balies, Graven, Pikken, Vorken,

enz., en wat verder tot eene
Koornboederij behoort.

m.Granen:
20 Vra-chten Haverhooi
50 Mudden Gemengd Voer

IV. Huisraad.
Het gewone assortiment l.IULs-

raad, Glas en Aardewerk en Keu-
kengereedschap.

J. VAN SCHOOlt,
ExecuteUr.

Yan der Sp.y, ImmelJw a: Co., Italagers.
Vendu. Kantoor, Malmdbury

J, F. VAN OoSDT. Bloeml~zlng uit Zuid
.A.frikaauche Schrijvers (le Bundel)

De JlHj een (:~te boeken. bebooren ~t de
Zuid Afr' HiItorie Dib~heek.

.r"ONDER BRAN OVALlÊI," ....

Griquastad,
27, Januari, 18a9.

'X'ell1-t;c:.c:.I1s-t;eII.iI1g
'{l VAN

LATE lEN DROOGE VRUCHTEN,
:STELLENBOSCH,

Op
OPEN VOOR GEHEEL DE SoOLONJ:B.

DONDERDA.G, 2den MA.ART,
Ten 11 ure v.m. te worden geopend.

flOOf'f'4tJ4 Hollandsche Bo~lcftl
Enorm Groot.

DEZE PRIJZEN ZIJN P.)sTVRIJ
op ....... k _ wij _ GRATIS ea POSTVRU
~-

JACQUES DUSSEAQ- " Co .•

o.u

Omtrent 6 mijlen van de Stad. Worcester.

I le Ondergett'ekcndo heeft besloten om op

jlullderdag, ~Iaart aanst.,

Toegang l.••; Kinderen ed.

Po.tbu. 288j, Kaap.tad.

tw.gr_ l.u.. I DUSUl.U, 1C1.1.1'1I1'1.••

----- ~- -- ~ ---

Een Knecht Gevraagd
EEN getrouwd perzoon zal de

voorkeur ~ebben., Doe aan-
zoek voor den 20sten Maart bij den

Heer W. A. SLABBER,
Hermanusvlei, Malmesbury.

's morgena ten 10 ure,
I'. "tl' ;atl'n Yl'rkoopeD op de pLaat. Ie)"'-

I. VAST
, Il. I: Ld.'; ., Matjeskloof" en e, ~eelte vaD e' Papenkuila-

vallei. ", t, r bt.·kenj als .. Onder Brandvall~" gelege'I als boven,
,~1: .;, I )' :itilt'hll weg tusschen WOl'Ce6ter eo Villiendorp.

Il. I':uh I" 1,719 morgen in uitgestrektheid, ill begrensd aan de
r,'.'· IJl,' d'''Jr de Breede Rivier, en beTat een groot gedeelte van de
.1/:: " ,':Idl' prachtige Valleien. die jaarlijka door de Breede Rivier
.:: l,:' ,I,lkr worden ge~t; ook zijn er uitgestrekte Zaailanden, waarvan
,'P:. :"jl't';tl' door het water van de \Varme Bronnen kunnen besproeid

lf, t W"I\"l'ld is uitmuntend, inzonderheid voor Groot
•.v.r: ,i, 1 '::I;\t,; jaarlijks een goed aantal Vette Varkens.

1 I. Levende Have, enz :

Vee; ook

Publieke Verkooping
TE

DRINKVLEI,
Dist. MOORREESBURG,af. Malmesbury

OP
Donderdaq, 2 Maart, 1899

om 10 uur 's morgens.

DE heer J~ H. DIPPRNUR, zijne
plaats uit de hand verkocht

hebbende, heeft de heeren Van der
Spuy, Immelman & (Jo., gelast op
bovengemelde plaats cm datum
publiek te verkoopen, al zijne
Kostbare Losse Goederen, bestaande
uit:-

Levende Have, als:
11 Eerste klas Ezels
3 Paarden (ruins), gedresseerd
3 ,,(merrie':!) "
S Vette Ossen, 3 vette Vaarzen
3 Koeien met Kalveren
1 Gus Koe

3G Vette Schapen (Hamels) en
Bokken

150 AAnteel Schapen en Bokken
12 Groote (Borg) Varkens
12 " (Zeug) "
30 Jonge Varkens

Boerderijgereedschap :
1 Bok Wagen
1 Tent Wagen
lOpen Kar op Veeren
1 Bak Kar, 1 Water Kar
3 Dubbele-voor Ploegen
2 Enkel-voor "
2 Eggen, 1 Koom Scbaal
1 Slijpsteen, 1 Waterkrib
2 Zeil Kribben
2 Snijmachines (Johnstone)
3 Span Wagen Tuigen, kompleet
2 "Ploeg " "
5 Trek Z wingels met tou wen
1 Groote Zeep Pot '.
3 Kleine Potten, 12 Stoelen
1 Bak-kist
2 Kajatenhout Karns
Wijn Vaten, Balies en Kisten,

Graven, Pikken, Vorken, Gaffels,
Zakken, Harken, en wat verder tot
een wel ingerichte boerderij be-
hoort.

Granen, als:
700 Mud eerste klas Zaad Haver
100 Mud gedorschte Koorn (zaad)
100 Mud gemengde Voeder
Rubn KredIet.

- J. H. DIPPEN.AAR.
Ifslagers

~: ~l'rnl',; van goed ras, 2 Jonge Paarden, 2 jaar oud, 2 Jongf\
jl.laN ::, I jaar oud), Vit het ingevoerde Cleveland paard, " Bellringer-."
'f .Lnl",] Bee-ten, -lOO Angora Bokken, 30 Schapen (Zwartkoppies,)
", ~lr::;"\'Olit']';, Een aantal Varkens,I Bokwagan, 1 do. met Kap, I
':''':1 Trt'kg-oeu, 1 Kuipbalies, 1 Brandewijns Ketel, 1 Dubbeleloop
'.II'lIl'er,l'n wat verder aangeboden zal worden.

P. D. DE WET. Sr.
\\0:'" 3:lT, 1" .Ia nuari, 1899.

J. J. THERON. Afslager.

Retour Spoorweg Kaartjes tegen de Holft van den gewonen
enkelen prijs.

Prijslijsten en Inzendings vormen van den Secretaris verkrijgbaar.
Opgaven van inzendigen vó6r 4, ure n.m., op den Maart 1 te worden

gedaan.

JAMES D. KRIGE, Secretaris.

,.~ ~ DRCKPERS ]{AATSCHAPPIJ, VAN DE
~ ~~ SANDT DE VILLIERS & Co. Beperkt.

Publieke Verkooping DAt!rJ;~;~:::;:~;~;f~\r:':~~:
- VAN - exemplaren besteld [hebben om een weinig geduld te hebben, tot dat

E t kl Va te en L G d onze tweede oplage gereed is.ers e as s osse oe eren Zij die nog bestellen willen worden verzocht zulks ZOO spoedig
mogelijk te doen, ten einde ons in staat te stellen de 2de oplage daar.
naar te regëlen.-EN-

Le'W"e1l1d..e "-&,'V"e.
TER PLAATSE

Kaapstad, 25 Februari, 1890.
C. P. SCHULTZ, Secretaris.

WESSELS GA.TiVENSTERGLAS VAN ALLERLEI SOORTEN.

Yu'" SPIJ, .... U I .Co.,
JJ J. HofmeYr eli ZOOII, AfsloITBT$# VacIa-.Kaotoor, lIaI.meebarr.

BENOODIG
nements

Elsenburg,
Plaatsbestuur
kennis van
moet ondervin
Zaaiboerderij,
ten-teelt.

De plichten ' an de betrekking
zullen zijn: 0 icht te hebben over
de plaats, en v er het bestuur er
over te voere onderworpen aan
de goedkeuring an den Principaal,
en het stellen an belang in het
werk der leerlin

Het salaris aa
bonden is £200
kwartier en ran
aangesteld zal
zijne plichten
aanvaarden.

Applicatiën m
moeten gezonden
Onder Kolonialen
later dan i 5 Maart

Verdere bij zond
de plichten aan de
bonden kunnen ver
op aanvraag bij den
gemelde School.

. voor de Gouver-
dbouw School te
ders Vlei, een

, met degelijke
oloniale boerderij.
ng hebben van Vea,
Wijn- en Vrueh-

n.
e betrekking ver.
er jaar, met vrij
n: De persoon
erwa.cht worden'

1 Mei, 8..8. te

AFDEELING CALEDON,

OP ZÁ~TERDAG, 11 MAART, 1899
Dr: Or:':,rgeteekende behoorlijk gelast door den Executeur Testamen-

:a1r In dt-n Boedel van wijlen NICH(JL.u.SJOHA.."iNESSWANEPOEL,za]
. .1>,·k vvrkoopen te "\\Tessels Gat" (Palmiet Rivier) op genoemden

CHUBB & MAXWELL,

getuigschriften
orden aan den
Secretaris, niet
1899 ..
eden, omtrent
trekking ver-
gen worden
rincipaal van

.l

1. rastgoed -
IJ, ),i,,:!!.'; !!enaalTld ":Morning Star" betel' bekend als "Klcin

.ï "";- 1;,1' ," g"l'ootorntrent 321) morgen, prachtig gelegen aan Palmiet
:: ' ," jl"w l-'h,~t~ is uitnemend geschikt voor Vee, Zaai, Wijn en
! 'i H "',·krll. liet heeft ook volop water. Het is ook geheel nabij

]'"" ':1 Tel"graaf Kantoren en omtrent 7 mijlen van Sir Lowry Paas
I I l't mag ook vormeld worden dat de Spoorweg Daar Caledon

.," ·:z, !,i.taI3 zal gaan binnen een paar schroden van het woonhuis

2, Leveode IIave-
" ]:"r't, klas Ezels (geleerd), 2 Blauw Schimmel Kar Paarder 1

. "i '. I .Jlln~,' ~f}l'rie, 1 Prachtige Donkey Hengst, Il ORscn :ln
. !, .. :: :'11', ; Koeien in melk, 16 Jonge Bokken, 10 VarkcDS, ap ek

3. Losse Goederen-
~ I:-,k \\'.l.:,'n~ (nieuw), J Open Kar do., 1 Dubbele Voor Ploeg
" 1 r;'lk<'1 do. do" 1 Span Jukken voor 12, 1 Eersteklas Z: wel

~: I,)' .. I Zed Krib, 1 Groote Zaag, I Aanbijl. 1 IJzer Egg, 1 E .out
f:::, i I:"ilrln~ :\[achine, 1 Span Tuigen voor 10, 1 Paar Achter Tuigen,
. II dC;":1 ï,,·tl~, I Kruiwagen, 1 Lot Koorn Zakken, 14 Zink Platen,
D" ". [)'·],.n, enz. enz.

4. Huisraad -

Van Burlt.tra.a.t, Ka.a.p.ta.d. (naast Stadhuis).

H 'EBB'EN in voorraad een groot en verscheiden assortiment van
_L allerlei soort Plat- en Plaatglas van allerlei grootten, en zullen

me t genoegen die vrij afleveren aan het Kaapscha Station tegen de
la agste prijzen.

Bezichtiging van hun voorraad wordt gevraagd. Deze bevat
16 ons., 21 ous., 26 ons., 32 ons. platglas; Plaatglas t in., i in. en .~in.;
Gekleurd Glas, Cathedraal, geribd, en met figuren voorzien gerold glas;
Ruw gerold en elke soort geschikt voor de ramen van huizen en winkels,
verandahs, vallichten, plantenhuizon, enz., enz.

De aandacht wordt ook geveRtigd op hun Gelood Licht Departe-
ment, dat begonnen werd met het doel het goede werk te helpen om het
geld in deze Kolonie te houden. Chubb en MaxwAII hebben deze
Geloods Licht Versierde Vensters geleverd aan de Ned. Ger. Kerk te
'Wijnberg, de Engelsche Kerk te Woodstock, de Katholieke Kerk,
.Woodstock, en de St. James Kerk te Zeepunt, zoowel als aan andere
kerken in verschillende dooien der Kolonie, Heerenhnizen, enz. In elk
geval is het werk gedaan gelijk aan het beste tot nog toe uit' Europa
ingevoerd. ..,
ADRES:

CHUBB & MAXWELL, ,.Bept~,
P.So. BUS 299.

BURGSTRAAT (naast Stadhuis), KAAPSTAD.

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

KOLONIAAL- EN AMERIKAANSGH WAGENHOUT,
ZAAGMOLE~S,

en Riebeeks
STOOM

Breestraat Plein,

eekers.lf ct g-ewonc assortiment Huisraad, bestaande uit :_
L:', :_,Stoelen, Ledekant£n, Lampen, Kleerekasten, Bl'f',ekwaren en

K, "IL:' ',_'\"chap.

88,
DE Ondergeteekenden maken

bekend dat zij bereid zijn
om bet:endigen van Vruchten en
andere Produkten te ontvangen en
die op de plaatselijke MarkteD te
verkoopen.

Vruchtenkweekers die naar Port
Elizabeth hunne Vruchten wensch- '.
en te zenden gelieven aan ODS te
schrijven.

GOuWS & POHL.
Produkten Agen~m.

B.um:u8: PORT EI,IZABETH.
Standard Bank.

TELZGLUf ADRES:

"Gouws."

ALSOOK:-

.. i H.df·L"gg(,],8, 2 Half·aumen, 2 Twee Ha.lf.aums Vaten. 1 Trap
:\l.:~, ~ I ;rootl: Balies, '. Kuip, Ankers, Ballast Mandjes, enz., enz.

Fn v'order YOOrrekenirig van wien het moge aangaan :.
,;" ~:"r-,tl'kJa.s Slacht-en Trek-oS8Cn, H Melkkoeien, GJonr (e Paarden

~~ln- ,.,., .: .Jil.ar()lId, 1 Eersteklas Snijmachine, nieuw, 1 d..o. Dubbele-
""Jr 1,,,,:.::. 111"lIW.

KOMT DUS EN KOOPT.
c. J. N. DEMP HRS, Jr.,

Execut, ,mr Testamentair.

Dempers, jr., '''fslager.
1899.

O. J. N.
(' ,
,,ijtJvn, 1 Februari ,

'%'~c:. ....
RIJTUIG M.t\KERS (HANDEN WERK),

PAARL e.c.
D1RECTE Invoerders van Rijtuig-materieël, dat wij tegen LAGER

dan Kaapsche prijzen verkoopen.
Met een grooten voorraad UITGEZOCHT DROOG hout, zijn wij

instaat I EDER Rijtuig door OnB gemaakt te waarborgen.
TUJIlBN van eenig soort met of BOUderRijtuigen geleverd.

.:~... ~
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, I I!88iatent BenoocUgd:~ . ZUID-~SCHI! '
,.,;JIl. For4a1)urg PubUeke School, ONDB~G.

~ .' =~d~deJl Sterling LlVDSVJRZljKIRII&
Publieke Verkooping Publieke Verkooplbg APPLICATIES met bewijs van _ •• TtICHJlPPXJ.

dOP' 22 M t TE LidmeatflOhap van een dbeer 0 PG E i(~ HT I 'N 1 845. ..Woens ag, aar • drie BoDandeohe ProtestanblcDI EKERS DAL, Kerken en getuigaohri!ten van ~
zedelijk gedrag en bekwaamlteid

TYGERBERG, zullen door den OndergeteeDnde
:a.blJ Du..baDv111., worden ontvangen tot WOensdag, l

OP Maart, 1899, voor de betrekking
DonderdaQ, 28 Maart, t899, van A88istAmtin de Publieke School

te Fordsburg, Z.A.R.
Salaris Twaalf Ponden Sterling

(£12 Os. Od.) per maand.
M. POSTMA, V.D.M.

Adres :
Ds. M. POSTMA,

Fordsburg, Z.A.R .

PIKETBERG

Fuuli eke Verkooping
" ' OP

WOr,NSDAG, i6 lA ART, i899,

Aan Wijn en Koornboeren.

Druiven Molens, in twee grootten. , _
Wijnpomp.en, laatste ver~eterde.

Gomelastieke Pijpen, voor opzuigen en
afwerping.

ALSOOK

Heining Draad en Staanders.
Tegen de Lagste Prijzen voor kontant.

I

'oOK DE "VERITY II DUBBEL-VOOR PLOEG. -
B. M. BOSS & CO.,

STRAND EN ST. GEORGE'S STRATEN~

J. D. CARTJVRIGIIT & CO.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN,

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN. r;

'EET-, Ontbijt-, enTbceservies, Toiletartikelen en alle soorten Aard ..
werk in g"roote keuze.

Hang- en Tafellampeu, Vloerlampen voorde Voorkamer, TeJelmesaen
fJD fa.ntasie- artikelen en alle liuiahoud -Eenoodigdheden.
, Verzilverde en Fantasie Goederen, g'eschikt Toor Trouw-,of Verjaar.
dagapresenten een Specialiteit. J ".t ontvangen een lading 'BD hwa
tpeoial. Port. ,

"VICTORUK \vr ~\ T 1': 1~- \VHITE OIL."
e

,

Dl PATENTE
luO" VVU~: i' .V_,=,

EN
Dli: u~S j_.lJ: VUl!; L\ lJ t. .\~ÁRKT.

LLOYDS'
HAERMOTOB

•~:l..lD..d. ..... c=-I.elt1&. •
GEHEEL YU STUL, GALYlNIZKERDu YOLTOOIIG, YOLlOIEI BESCHUT TEGEl ROEST.

8 lt, 12 rt, en ZO rt. 'tYteleu, met GEB1LUCEERD BmEGBlRB OP
,'USTE TOREKS, lID 20 tot 100 lOBt hoog.

De eenige Windmolens gemaakt met
Wielen Beweegbare Torens. Zullen
meer water pompen dan eenlg andere
Molens In demarkt.
De hooaste prijs werd behaald door

deze" Motors" op de Chicago Wereld
Tentoonstelling, 1893.

8
LLOYDS' AERMOTORS HEBBEN OOK IN

ZUID .AI!RlKA GETROKKEN:
Gouden Medr.ille van dl Landbouw Vereenig.
ing te Port Elizabeth 1~
Gouden Medaille en Eersteu Prij I, JohallJlM-
burg Teutoonatelling ... ... ... 1896
Speelalen Prijs, W 8lltelijke Prorinoie, Tm-
toonstelling, Rosebank ... ... ... 1895.
Eersten Prijs, Weetelijke ProTilloie, Tentoon·
stelling, Rosebank ... ... ... 1896
Eersten Prijs, Port Elisabeth, LllDdbouw
Vereeniging ... ... ... .., 1896-
Aanbeyol8lldoor hd BeaproeiÏDgI n.p.n.

ement der Kaap Kolonie, ala het beat. JrIIChikt
om water te pompen, geTonden cloor de
Governementa Diamant Boren te gebnUkeD,
of in opene putten.
"De Lompe houten Windmolen wordt nu

Inel nrnngen door het Stalm Ga.I~
ilUOTOB.. •

Lloyda' Stalin AIUOTOIS loopen met
den lach ...ten wind, lijn geheel lelf-regul_
rend, en werken met een langen, Tuten Ilag.

Het !DIOTO:& ï. de gGedkoopite 811 meNt-
economiaehe Beweegende Kracht eer -ld,
een Pomp TOIIItel koetende een -mig me.
dan een goede paard. terwijl het dag III uo1a,
IOnder ~~_~oh, of koeten werkt.

Het AD.AOTO:& neemt ooi: Ipoedi« de
plaat. in van de logge m ~ "Noria
LiIt.a .. of &kno Pom'p-!'

Zij die voornemen sijn Windmolent.olltel1eu
~ koopen moeten wel ondenoheiden t.......
Lloyds' Galvaniseerde Stalm lIRIO'l'OU, eD
andere inferieure en waard.loose ~

Het echte, LloydM' A.IlLlIOTO:&al het.-d-
koopat en beate be'fOlldeu worden, eD ll..tt
den toe ... 1'Mda doorgeetMu.

Wanneer vereiacht., wordeB PIOhikte per-
!IOnen gezonden om het toeetel OPteMMa.
tegen enkel gedeeltelijke reiaka.ieu, of ft ....
speciale IOhiki:ing.

Schrijf om prijslijst en get.~n,
of \Snd bijzonderheden omtrent diepte TUI
<kn j.mt of hoeveelheid water ellS., waaruit ...
bel ekening der kOliten per Tolgendl pon al
toegezonden worden.

•
~UfVE TE LETTEN OP ONS NIUEW

L~C>"'Y~&I • ,
40 nuRGSTRAA. T.

TI

BERG'VALLEI,
=DIST. CLANWILLIAM.

DE Ondergeteekende, gelast d~r
den Heer JACOBUS TBAUT die

sijne pJ.aata uit de hand heeft ver-
kocht, sal pubhek verkoopen.
40 'Aanteel Beesten
1·Oprechte Bul

200 'Aant.eel Bokken, vet•50 Varkens '
lO Hans Bobapen
4 Merries r:~

200 Mudden Rogge
400'Pompoenen

1 Lot Zweep Stokken
5 Balies
2' Halfaumen
1 Vat, 21 Aumen
2 Ankers
I Dip Balie
1 Lot Zink
1 " Draad
1 " Ploeg Scharen
4 Ploegen
1 Dolf dito
2 Eggen
1 Boter Vat
2 Karns
3 Badt>n
2 Mielie Macbiues
1 Lot Kajaten Hou~ Planken
1 Snij Machine
1 Voer dito
3 Bijlen
1Wagen
1 Kap Kar
1Bakkar
1 Schraper
1Slijpsteen
3 Zagen
1Schaal
1 Lot Dip
1Lot Tuigen
1 Lot Zwingels
2 Zadels
1 Geweer
1 Bushel
1 Lot Emmers
1Lot Kisten
2 Span Jukken, Riemen en

Stroppen
2 Zeil Kribben
1 Lot Tuin Schoffels
] "Zift Draad
1 ,,:Mandjes
2 Ziften .
2 Beesten VeHen
1 Lot Timmermans gereedschap
1 Lot Boerderij "
1 "Huisraad 'Van alle soorten

eet. eet.
P. J. RETIEF,.A.b1a4.r
Vendu-Kantoor,

Piketberg, 18 Feb., 1899.

TE

DE HOEK.
DE Ondergeteekende gelast door

den heer DANIELM. LI.BBN-
BERG, die zijne plaats verkocht heeft,
zal publiek verkoepen.

3 Ransome' s Ploegen, 2 voor
1 do. do. 3 voor
4 Howard's Eg~n
2 Span voor TUIgen
2 Paar Achter do
1 lot Tuigen
2 Rok Wagens
lOpen Kar
2 Kruiwagens
2 2i Aums Yaten
2 Ladders
1 Voer Machine
2 Zelf Binders
1 Reaper
1 Water Kar
1 Schroef
4 Zeisen
1 Schaal (groote)
1 IJzer Sleep, Blok
1 Zink Dip Bad
1 Lot Zwingels, &C.

200 Extra Aanteel-en Slacht-Scha-
pen

20 Varkens, waaronder mooie
Borgen

6 Extra Eerste-klas Ezels
300 Mudden Zaad Haver
100 do. Eerat;.e..klas Koorn
25 do. Zaad Koorn

Boerderijgereedschap, enz., enz.

P. J. RETIEF, Afslager.
Vendu Kantoor,

23 Febrnari, 1899.

Zuid -Afrikaansche Harmer
MaatBchappij,

KAAPSTAD" JOHANNESBURG,
UlCTOOl all lil1'8TlLXaU:

28, Kuteel Straat, ~
Gedenk.aieenen Oppr1eM in -..!nJ, Deel

van Afrtlla.
mUWI, D aTISTIIKI PiTJJ)JD.
N. OUR Jorijr.eu senucd ea un.- Toon:-d

leIIien te hebben, al ..._, die wa& lIOOdit b.ft,
..ten dat ba hem aiet ~ al. ....... te
"-ellen .... 1UM Werk, DaIlf'WF -Mld _
..... ea ~ij\ NlWij"l'I'lp.t

DJ•• ETluaJrI :
Boa. .A.LP'BKI) EBDD. Vooni*"·
HENRY SOLO:MON, S •••
J'RED. J. ODTLIVBES·
PAUL DI VIIJill§RS
GODJ'&BY SlOHEL.
J. G. STBYTLBK'
lIARKY BOLUS.
H. :M. AKDEBNB.
Hou. J. X. )fEB,BJM'AN, :M.L.A.. l. Oz.-aan

IIIU'R a.... IIKODIOI .t.Dm.UL
D G. E. O. ANDERSON, :M.D., :M.O., LondeD 300 Mudden eerste-kla. gd rapte

Voorgestelde Siting van '~ ~r- lLB-O.S. EDrJ&nd. Zaad Koorn, Baard en Wol: :;i))

drift," gel n op de Zmdelijke 343 mudden eerste-klass Bru(,d Koorn
Grens van e p)aats'Plumst~' J.uJLLIJDCll r:::r. £~~:89Q 350 mudden beste Zaad Hog; ,~,I(;
in het V Jdkornetschap. Diep ro~~ xtiDu • - £2,072,886 mudden eerste-klas Zaad Hal'er'
Rivier, K psche AfdeeliDg. . ~ BtltP MIZelid-Afri''''II'M ~ 150 mudden vroege en laar Gan: '

'nOU.uJIIft 'nOPULaI 300 mudden gemengde Y"cr, na~e:A.~G!!Ze~~ ~ lijk Haver en Garst; ] (Ju 7-akken
BepaliDpD ~hW-~ nrt.,.,. eerste-kla ssMeel; 10 muddt.:nBarIl')'
OeeD~~OP --'IAW_plldL Wh

. )(a&IP 0Dk0*D. eat, extra voor Zaad; ,'lJJ
spoe4IjIe:u.taliD«".1l YOrderiDgtll. . Haver Gerven. .

Alle VoordeelIII bdOann _ de Ledn
Geen P_Dlijtte Aauprakelij\laeid. sa R.JJ~u.llten

Onmiddellijke Bonua op YorderinpD. SC h
]tume Betalillg YOGrO.. rpft. 3 hotsc e Karren, 3 Kap Kar.

Driejaarlijboh o~ l.. ta iD JUDi, l896, ren. I Bok Wagen, nieuw, I Bok
d. "olgeode iJl JWIj, 1898.

Deni,; dagen \oegeItuD' YOG' .betalinlf nil Wagen ~in extra order en cumplf'('t
Pr.miuDII, ge.1urende .. elke d. Polil "&Il kncht 3 Water ~arren, 1 Viel' Plaab Kap
blï~iL.n blij"lIl 'I'Ul kracbi IIOOlanlt er "o!.lOGlldt Kar, I NIeuwe Transport \ra!1cn
onrva..t ....:.anJ. il om eeu k.,.rI_lx~ I'nmII I Twee Plaats Afslaan Kap Kar'
.. dot"~u. geheel nieuw, 1 Eerste-klas ~Iol

LAATST/: UITBETALIIIGEN, 1895. Wagtm.
PoU- ftIl wnobilleDdea d.uur WerdeD bekAICI

_$lie ftlaencle _Ill YOGr Iedere 11,000 ftIl 3 Paard en
wnproublljke ftI'IIIkerillg:- 7 Eerste-klas Ponies waar\"~
Duur iD 18911. ""

twee extra. Schietpaardcn ziJD;I
paar Bruine Kar Paarden, .) jaren
oud, 15 handen hoog cn waarvan éen
~n eerste-.klas Schietpaal'd; I paar
LICht Bruin Kar Mernel', t, jaren
oud; 2 extra Schietpaarden, dl' een
4 jaren oud en de andere li jaren;
4 Eerste-klas Ezels, lj jaren oud' 1
Eerste-klas Schietpaard. '

4Koeien
. 2 Extra Melk Koeien zonder Kalf,
m volle melk en gewoon in 8t.&1IR
staan; 1 Extra Melk Koe, met
Kalf, ook in volle melk. Deze
dieren zijn de aandacht van lief.
hebbers waardig.

7
&V.....ken.

6 Extra Vet Gevoerde eli f-aroote
Varkens, 12 Vette Jonge Varkens,
10 Groote Vette Varkens.

MlJ1iHEER,-Negen ma&nd8ll pI'"
betuigde ik in een brief UIl 11. .....

de goede nitwerE' ftn KHEUJUTI-
CURO in mijn . Ik ben 60 iaren 011.1
eD heb 23 jaren aDg geledeD Ma CHR01f-
lSCRE A.STIUU. _ RHBU1U.TIE~ el)

8OCh~ Terliohtling TUI "Nie berOIImcle r--.
kundigen, en pro~ .ne. 88IMIer 'b.M to
Tinden en had in mijD pn.l alle pJoof in
DleIUIChelijb ~ ftI'IOren, W dal
Ik RBEmnOUBO probeerd. _ Ua ....
zijD mijD NevaIgia, Kh~ek en pij_
i.hoofd _ I!&JlPSÏcht ftl'd".,.. ft hel
Dieu ... ilftI' eD wijd ftI'IJJNÏd clai .. ft,
....ter Vu ~ amper _DamMI ~
'_ -" <Ii" "Mf'f'lijke Keclic:ijn," _ dit
".. "~'a.t!hjk hel mal; tibia ... Iaet
.probeerde~ hili ML
- De heir J.. TU ZIn. VIakIoateiD

TENDBRS worden hierbij ge- (3 .. r.!y ~j1IIbuwf~, ftII

vraagd voor het gereedmaken :':.ï-:u'_....JJ_~}'kpial.. .!M':::-.. nh' M~-rtedrift lO; _.. a - aJ.van mlln woo U18, UIt_ • Mnr. V.uZ*MIlmij, ..
Weg, Stellenbosch, door den von- nl... II KOCIjrta ziekte. djW ....
gen kontrakteur opgegeven. Bij- ma. ~. =...~~OUBO
zond~rhedenzijn.verkrijg~bijden =.lijd~ ~-=-~
ArchItect Duguier, door WleD ten- hoewel de ~ eD m-.. ....

blieke Werken, dera zullen worden ontV&llg8Dtot 's tJ.. ~1=~ten~ Jaij :...... -. ...
aapstad en bij den middags op Donderdag,2 Maart, e.k. ~ ftIl 'B_~
. , Stellenbosoh. PAUL D. OLUVER. ' PlLLBN.. . -
t Kantoor van '_':eade-:ot"':.:o:.:au,_ I l' 7 ...

pstad, en het De~~~~C1C.
Kantoor Paarl. I ftw1..p:nel loeren. ~~~kde . Y. =.,.,U - ..
Kantoor van AIU1II I' s;;.;;.~:;.- ':.-; !:::-:
pstad. EENE 8e~ lfagnum thaiIom-lk Wijf, ••. :.c-......1. O. wa

. d'· t Bo' . nd ---~- JONES 'RHEUKA.TIauao..ge ten er me num m ve m UliUlW:U R" "ir'~~' .....
men te worden. in uitstekende oonditie om nn te liaIa\ lt .MI: sw..,. ..J!:

nl ..... ten, 1IaId.. • Reap J' '. I 'I, ..... 5'..re- .. d.................... '
A.. Fl~~~ =-~:.~'T~

Kaapetac1. J.I'........ Ullllnlltt'lu
I ' :'

om 10 uur '8 morgens.

er peaige zijn moe-
te ll'&a Raad in-
n binnen ;) maanden

DE heer J. H. DJlEYE&, die de
Boerderij gaat opge'feo, zijne

plaats uitde hand verkocht hebbende,
heeft de heeren Van der Spuy,
Immelman & Co., gelast publiek te
verkoopen te Diemersdal, Tyger-
berg, op bovengemelde datum, de
ondervoJ~ende Lovende Have,
Boerderijgereedschep, Kelderge-
reedschap, en Granen, die alles van
de beste kwaliteit en de aandacht
van koopers waardig zijn :-

t- Levende Have:
1 Span Eerste-klas Zwart Esels,

goed gedresseerd,;3 en 4 jaar
1 spao Prachtige Blaauw-schim-

mel Ezels, do., 5 tot 7 jaar
2 Eerste-klas en goed gedres-

seerde Bruin Ezels, 5 jMr
3 Goed Gedresseerde Kar Paarden

., Rood-bruin," 6 jaar
5 Eerste-klas Ezels voor Paarden,

waarvan 4 schimmels goed
gedresseerd, 6 jaar ,'

2~Makkeen geschik.te RijPaarden,
7 jaar

6 Koeien, die op ka.:ven ga&o, in
goede conditie

1 Spek Vette Slacht Os.
170 Vette Aanteel Schapen, Merinos

2 tanden
140 Vette Aanteel Schapen, Merinos,

4 tanden
70 Spek Vette Lammers
30 do. do. Hamels, 2 tanden
40 Varkens, geschikt voor den

Slachter
Pluimvee, als :-40 Ganzen en 100

Hoenders

2· Boerderijqereedschap:
2 Bokwagens in goede orde
1 Z~art Afslaan Kap-kar, bijkans

nieuw
1 Afslaan Kap-kar, witte kap
lOssen. Kar, op veeren
1 Bak Kar, op veeren
4- Dubbele Vo ir Ploegen, Rooi-

balk, bijkans nieuw
5 Braak Lands Ploegen
3 Omslag Ploegen
1 Zaailand Egge
2 Braaklands Eggen

100 Graan Zakken
2 Span Nagen Tuigen, kompleet
4 do. Ploeg Tuigen, do.
4 Trek Zwingeltt en Kettings
2 Paar Achter Tuigen

3. Keldergereedschap :
7 Zes Legger Stukvaten, 3

Kuipen,
1 2-Legger Brandewijn Vat, 1 Half-
Aum, 3 Ankers, 1 Azijn Vat, :3 6-
Emmer Druiven Balies, 6 1i-Legger
Balies, 3 t-Legger Balies, 2
Trechters en 2 Groote Kisten.

RAAD.IAAPSCHE

UENNIS wo t hierbij gegeven in
n. termen va Sectie 152 van Wet
40 van 1S89, d t het het voornemen
is van de Kaa che Afdeelings Raad
om Zijne Exc lentie den Gouver-
neur te verzoe en eene Proclamatie
uitte vaardige de IC Doordrift,"
zooa1s hieron er beschreven, slui-
tende. De D rdrift 455 yards lang
en 100 voete breed en gelegen op
de Zuidelijke ens van de plaats
"Plumstead gt'8igend door den
heer LAT1!:G , in de Kaapsche
Afdeeling, ldkornetschap Diep
Ririer.

Een plan v n de " Doordrift II is
voor inzage n aan alle belang-
hebbenden, l~'ks tusschen de
uren van 9 a. en 4 p.m., op dit
kantoor.

Objecties,
ten in geschr
geleverd wo
van af 18 Ja

Secretaris.
lings Raad,
ket Square,
" 189~.

Dar ter en lonen
PIANOFORTE GALLERY .

55 Jaren Gevestigd.

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

invoerders van de beste ~ngelsche,
Fl'8Jl8Che, Duitsche en Amerikaan-
sche Piano's, Harmoniums, Orgels,
en alle Muziek en Muziek Instrn-
menten.

Amerikaansche Orgels van £8
tot £100.

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

Bezichtiging beleefd verzocht.

lOO, Adderley Straat, Kaapstad.

4. Granen:
50 Mudden Eerste-klas Zaad Haver
70 Mudden Gemengd Voer

5. Huisraad:
Het gewone assortiment Huis-

raad, Glas en Aardewerk, en Keuken-
. gereedschap.

ALLES ZONDER RESERVE.
J. H. DREYER.

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

TANDHEELKUNDE.
DE heer A. FIBLD. Tandheelkundig

Chirura'iJn (onlangt in.het Londen
Dental lnBtituut) heeft pu een bezending
van rkgMijlu nimlUl61'UMtlcM Tandheel'_
kundige Middelen ont~n, en la in de
positie gesteld om zijne patieuten de voor-
deelen van al cbe moderne verbeterinpD
in de tandheelkunde te doen genieten.

Consultatie uren 8 v.m., tot !i n.m.
op Zaterdagen 9 T.ID., tot 1 n.m.

Patienten lr.Utenaf woonachtig,lnumen
hunnen visites per briel a.ankondigen.

De heer A. FIELO,

Van derSpuy, Imme/man & Co.•
Afs/ajers

Vendu Kantoor
Malmesb

Tandheelkundig Oh1rurgijn,

Oastie Ohambers,TENDERS len ontvangen
worden d r den Controleur

en Auditeur G raal voor onder-
staande dienste tot op den middag
van ondergemel n datnms.

l.-Lyndoch B , Eerste Rivier,
Herbouw, :Maart, 1899.

2.-Dwars Rivi Brug, Herbouw,
8 Maart, 1 9.

3.-Dninefonte· Weg VerleniÏDg
-aanlegge en met klippen
beleggen, I Maart, 18~.

('l'EGBNOVEBHE'l' NIEliWB P08TJtANTOO.

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

TENDERS.

e 0a8e:n, IIoh..pen, eD
iUe Irtadellers eD lIgameele Bu4alws, Bokken

BIl DB G:&OOTB )(.UT SLBCHTB, :; Prachtige Hans Schapen :lO
BIJ Groote en Vette Kaapsche Bokken

4 Groote en Makke Kar Ossen,
\VHITE, RYAN & CO. geschikt voor den Slachter.

7 Lo_ Goederen

!'dee1in"sraad 'HanOIer 2 span Wagen 1'uigen compleet,. lU J.Ui6 " • Achter Tuigen, V OOI' Tuigen,
Nieuwe Zwingels, Kettings, !'ij

XANTHIUM SPlNOSU}f. zakken Eerste-klas Gebrande en
Versche Kalk, 150 zakken Steen-
kolen, 2 lotten gebreekte Klippen
omtrent 700 vrachten en dl' beste
die men te Hopefield zal vinden

• Hu.l.ra.acl
Een poote assortiment ~lIisraad,

waaronder de beste Kasten, Tafe!!,
Stoelen, enz., enz.

ij Komt de Beste van alles.
namelijk:

De Engine met Dorschbak, WJm'"

voor de heer Abel verscheideDe
aanzoeken heeft g~had;, de Engine
is een 8 Paarden Kracht, uit de
fabriek van Marshal! & Co.; de
Dorachbak is gemaakt door Ran-
some & Co., en slechts dit jaar iD
gebruik geweest. Zoowel EJI~ne
als Dorachbak is zoo wel bekend
dat eenige aanbeveling onnoodig is;
het werk verricht dit jaar gedllrende
den Dorachtijd spreekt voor Zich
zalven.
, 1 Extra. en in Je beste orde'
Avery Schaal.

Alles hier gemeld kali gezien
~orden bij den heer U. C . .Abt·l,D.
J. Vi888l', M. zoon, en .1. H. J.
Visser, Jan zoon, te Hopefield.

De verkooping begint pn>Cle~ am
10 uren voormiddage.

corporeerd ,WAct. 'fan Parlement '881

batoar; DULIJGSTB..UT, K.a&paUd.

110JAAR ... _091
'7 JAAR J,1118
" JAAR 2,'7JO
lO .JAAR ... I••
10 JAAR 1.486
16 JAAR 1,.860
lJ .JAAR 1,J6J
II JAAR 1.188
8 JAAR ... 1.101
a lAAR ... J.,OI!O

Kome. Kome. Kom.e~
G:ElLr

BESPllB.D DOOR HIT KOOPD
VAN

Gebrande soonen.
B,pro,fl II. 1/6. PoU"

" ARIOSA" Gebrand: tome BoGnen.
TE VKRKBIJGJ.N BU

1EDER eigenaar en 'bewoner van
grond binnen de Afdeeling

Hanover, wordt mits dezen gewaar-
schuwd om de plant Xanthium
Spin0811/m (in den omgang genoemd
Boete Boschje), dat hi] mag vinden
groeiende op zijn ~ond, uit te roeien
en te vernielen.

B. DE VILLIERS,
, Secretaris .

AfdeelingBraad Kantoor,
Hanover, 21 Februari, 1899.

HET GENAS HEN

G~:::=:~Akers te Koop, A SPOLY ROSE" "KINGS" '
en ti WBI'l'E KIDNEYS" .
tegen billijke prijs lijn te verkrij- 'BIJ NEWLA.NDS. STATIE G. r
rn bij GELEVKBD •

J. A. VAN NIEKERK, p. J VANDil! KERWEKeurboom, •• ,
NewJaDcIs. NBWI..AND8.

BEWGIlUIB JillLIJKSCHE
VERKOOPING.

J)E Ondergeteekende, \'o(Jrnem
zijnde om Jaarlijb P"I! "ell8

kooping te houden heeft be,loten er.
zijn Eerste Verkooping te boud~lIl,

HOPEFIELD
EN WEL OP

WOENSDAG 15 MAART, 1899
op het Plein tegen over het Malrl.

straats Kantoor, alti wannetT hij ~
doen verkoepen.

RUIM OREDIET zal gegrr~e!1 7I'lJfdelf.

En ververschingen zulkn niet ten i
achteren blijven. , :

R. C. .ABEL. ~
J. W. STIGLlNG, Afslager,
Vendu Kantoor, Hopefield, Feb.

20th, 1899.--~~--------------~--BENOODIGD
EEN eerete-klas boeren Knecht.

lien vervoege zich tot
B. C. DREYER,

Driefontein, Philadel phiA.
----------------~'-----

A. T. RUTTER,
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, "n I Jn over het alKeme8n beter
f\.. .. 1 n ~'" 'pgega.a.o 1Vltte staarten

Ih I"n!te , .. arteD .5 12' Sd
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, .J t.:lt [. 'td Boerenmeel, oogealft
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t I ~!""I lt). 6d tot 17s Gd, Gele

\( .. e· p' r ... k ~ I. M l.Jt 24. 6d Geme~e
\(.""" I ' ""k 21. \Id I.ot 248' od, WItte
~\ .. ,r , ..k ;,n. lid tot 2te od , WItte

li' ~1 ! I It.. ~ I, od tot 2:.!.;Id. Gele
'II el il, u Il lilt< 2 I. \Id tot 25a od , a.".,
~.I."" pH LOk. 150 1b8. 11a od toi 12a Od,
'- er p'" 1,.. 1~ lbB. b. od tot 8s od , .A&rd
cp,"" u,'rule 16JIb8, ;JIOdtot12~Od, Tabak
po-, ~ I, 3 j tot O. id , -r.W per Ih, (~e-.
n. •• Iei tot 0.. 2d Koom,1JIll pk, 205
1. ; iJ 1.0\ l?la od Bow, per let (w~).
1. 1 ~ tI, Bd, Boter (iweede ....-),
I' I I ~ ti, IJd EIAIl'8D,per doaou., 11 3d- kit
.' j f enden per riak. za Gd tot 3. Od.
R """de,.. per stuk, lo 9d ~ .. ~ i KaIkoeDeD,
p"r ''''' I: "bd toi 10. od, Ham ... lIpek, per Ib.
'" I)(] I.v( l.H! Wd , Zout, per -. Je ta w ,. !'d,
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llNJlERKlliG EN

De markt wordt nog ..., .... k Tooralen, meel
en Boar &on wat awakker. Aardappelen en
men komen IlOl Teel ID Kaf la Tolop en moel-
Ink aan den man te breDfen. Er la Tl'UI DUI'
Koloniale mIelI. en mielle_1 Goede WItte
kalferkooru II .chaancb. Voeren haTer bill "en
on "eranderd. Naar,oede Te.nohe eIeren la er
"l'UI. De markt it Roed Tooru.n met nnobe
boter Er II ook naag nUl' Tette pluIm Tee. ton
groote TeUe boendent koDneo goed Terkocht
.. orden Uok 18 er "tTU( naar awaar llacbtvee
groote eo sterke trelr:purdeo kuoneo goed Ter'
kocbt worden.

BezendIngen kaf .lechta voor dadel Uk Ter·
koop ont"aopo

JOIUNNE8BURG.

(Leo Wolf ct Co', rapporl t1OOf' tU 1III!d. ge.'lttt.
ti'gd 23 F.br 189fJ)

0. "olgende "&reD de pruzen der .. eek
£ L d
1 17 6
o 11 6
o " 6o 19 0
1 7 li
o 2'1 I)
o 2'.l I)
(] 23 6
020 0
I) 0 I)

o 2 6
o 0 0
I) 10 0
I) 10 lj
I) .1 I)
o 2 9
o " ljo 10 6

Voer, droog (per 100) 0 16 0
Kst per baal ... I) 4 6
Zemelen (per &&11:).. 0 7 6
Gant... ..• ... 0 16 0
Katlerkooru (per &&k) 1 5 I)
MHlli. P a (geel).. I) 20 0
Mielies (gemengd) ..• 0 20 0
Rog (per &&k) . I) tI 6
H&1'er 0 16 0
Boerenmeel (gealn) I) 0 0
El.ren p do.un 0 2 0
Zout puk... 0 IJ I)
UIen (per lak) •.• 0 5 6
Aardappelen (gem) 0 6 0
HoeDden (per atuk) 0 1 6
Eenden ..• . .• 0 2 1
Gansen (per stuk)... 0 3 6
Kalkoenen (per atnk) 0 7 U

Boeken en Tijdschriften.
VANIGENE3IS TOT OPENBABnm

DOORIl8 J ( III1:tER,VAlIP ....RIJS,OTI

De boeken nn de HeIlige Scbrlft 'UO DIet
zoodaDlg geraogscblkt dat ze Mn doorloopeod
verbaal ..ormen, en 't'OOr&('lfo ben, die ""lJ goet!
me' bun bUbel bekend auo, LI het dlkwUIa la8tlg
om JOl8t te Vloden .. ur bet een of .nder ver
melde feIt ~taat Moeleluker moet dil! dit
'UD voor Jongeheden dIe .Icb Toor de aanne
mIng l"oorbereldeo, of zelia na bun hdmaat der
kerk .. orden, deo bIJbel "Illen beIItudeeren, om
al. Z<>ndagucboolond8l'"uzen of; onderwuzerea
lien nntttg .. erk ID de gemeeote te doeo

De nImmer te ..ergeteo profeuor Jobn
lIfolT&y beef' Tele Jaren geleden een ultmun
~ndeo dienst &rul kerk eu aDderwUI be .. eaen
door het uItgeven ..an 'Uo klDderbubel voor
ZOld Afnza, eeD boek dat DOg bedeo terecbt In
groote .. aarde .. ordt geboudeo

Ds J C Hefer, vroeger predllrant te BUAten
burg ZA B , en tbano te ParU8. 0"\ EI, beeft
bet opoor vao den profeuor gevolgd. eo heeft
than. onder rleo tItel "an Iall Gme... lol
U~"b.lr",g een .. erk mtgegeven dat Diet alleen
ultmuotend voor de !Deer gevorderde Jeugd ge
aebikt LI. maar onoTertrollen IS als ~en bandboek
voor onder_llEen loo .. el ID de gewone aebolen
ala ID de Zondagucbolen, en ook van geen
....elnl~ nut &al blijken te .un voor eiken beluder
van bet ~brl8tendom

GeleIdeluk. eo st.p Toor otap, de gebeUJ'teL LI
<lBn ID bonne cbronologlllcbe (I[Jdrekenirundlg)
verband nagunde, geef~ d. HeflU' on8 een "er
baal van af de ocheppIng tot aan de openwlDg,
en dIt lo IleOTonmve docb toch kOl8Cbe taal
Alles wordt door hem uitgelegd namen wor
deo .,erklaard, aardrlJukondtge opbelderlDgen
.. orden gegeven (&ooais h v ID bet ultmnntende
boofdstuk :l.o!, o"er de Terdeehng T&D KanaaD),
en de plaataen In de &bnft .. aar meo het Ter
ba&)de VJDdt, boTen aan de boofdstukken dUlde
lUk aangegeven In ééo .. oord bet boek rrt
pralct.I<" en hand.g Ingencht, eo .. at Teel hIer
toe bijdraagt la dat de namen en ,oornaaam.te
feIten met een groot, rt lettt'r 'nn ge4irukt, eo
.,ele andere zakeD met een (,r3Ieve letter
Niet mIDder dan 18 zeer goed UItgeToerde
kaartJtlS Tenlereo het werk eD drageo ntet
welotg tot de .. aarde er van toe

Docb het bo('k ten Tolle te beAchru"en, gaat
DIet Veel beter en Tentandlger I' bet Toor orae
I"zen om een uItOlontend .. erk ala dit, ZIch aan
te lebajfen, en daar de pr,,! slechta 55 6d
poatvru 18, beboeft dIe DIemand af te scbnk
ken

De nIlgeven, de heelen Jacqne~ Daueau ""
Co (Hollaoru.cb Afrllt:aan""he ultgeve", maat
acbapPIJ l. bebben nn honne 'lJde blIJkbaar bun
best gedaan Drak eo band lalen DIets te .. en
scben OTer Het formaat van bt't boek lA .. at
onhaodlg. docb dIt wu ml80cblen moeleluk te
TermIJdeo wegeno de aanwealgbeld van de kaar
teo lo h~t boek aan deo anderen kant heeft bet
formaat weder dIt ..oor, dat bet boek daardoor
een geecbllt:te pill" voor Zoodag!I8Cbolen eol UIt
maakt, eo voor dIt doel zou het .elt. nog beter
beaotwoorden ala een klem aantal exemplaren
In een pracbtband werden gebonden, en tegen
een billuken prU! verkru ~baar gesteld

HET EDuCATIO~AL NEW:-\
VOOrFebruart, ts TrU IDtereesant en be .."t 0 a
een goed .tak OTer den bekendeo Engelacben
ooderwu.er den heer Thnng, boofdond ..rwu.er
\&n de aehool te Upploghsm Eene correspon
deotJe ..enchllnt ook omtrent het belan~uke
punt van ondersteunmg nn staatswege "an
kerlt:ellJke scholen. eeD onderwerp dat thana
steek op deo voorgrond beaint te treden en
waarop wu ver .. acbten dat blooen kort ook de
aandacht nn bet parlement zal gevestigd wor
den Verder bent bet nammer de ge ...ooe
rubneken Wu ner:! echter met genoegen dat de
redaktIe eeD 'peclalen prUl oltlooft ID elk nom
mer voor eeoe competItIe In geschnHe OTer
&akeD "&D p'a.ktl~ch belang voor onderwlI,ers,
hetgeen ""ker uomoedlgeJld IJl voor ben cj,e
bunne Ideeen op dIt punt wllIelJ bekeocl at~lllln

O~S TIJDSCHBIFT

De Februan aflevermg van dIl veel~elezeo
m~Ddblad u bIJzooder IDtere88ant Jammer
dat b~t nog _teeds 100 ongereld ter band komt
DIt nummer Ja .. nt gl8teren door ono ootv~n
gpn

Onder bet hoofd" Onie Groote Map Den
maken de lezera D~r kennU! met qr George
McCaU Tbesl, dte looveel beeft ged .. n vQQr
bet !o8 boekstellen van de rescluedenLl ,,~n
ZUId Afrlk&. Er la eeD goed portret bU nn
den bek ...amen g88chledtlChruver Durna Vlndi
men de .. EdItorIale praatJes eo de voort let
tlDg V.UI de lezens .. aardlge betlChruvtDg Tan eeD
be.oek aan de tumkolonle Het verbaal .. In
het net dat bU verborgen had en de loteres
aante bet'CbrlJnng van' Een Kaapo!Cb la.sterpro
ce. lo 1~30 .. orden ID dIt nUlIlmer voortge-
.et Verder TlDdt men de voortzettIDg TaO
~dn..u: VO~lI'teter, eeD verbaal utt bet lelleo

3.3n de Wlt.a.t.er;raod gondveldeo dat ~Icb
zeer goed laa, lezen

Een zeer belangriJk ge8Chlellu~ ptqk .. ordt
In dIt nnmmer aaogetroffeo 'D "-rbel, da
welbekende aehrnnT beeft bet ontdekt eo den
lezen van 011$ T')d,,,,,Jrofl een grooteu dlenlt be
we.en door het UIt 'i oonpronkeluke Engelacb
te vertalen Het aink handelt over deo krUg
tuuchen de boereo Emlrp-&oten eD DIDgun,
den .. reeden kooIDg der Zulos

V.g,rder treft men de ge .. one rubrlekeo un
Wil ~l&tj dat de UIIgeTen nn plan .Un deo

prut nn bet bl.d te verboogeo tot 128 6d per
Jur N u lulleD er DlIt!Cblen lellen TaD bet
blad gevonden .. orden dIe lullen bedanken ala
mteekenaren .. egeno den verboogden P!'IJI
Maar dat moet toch wo nIet .. e~o Ala meo
letK goeds .. tl hebbeo moe~ mWII \r den P'lJs
,,.,., betaleo, eo "U bopeo dat de lezen Inllen
denkl\ll ,.,.., 4e sprenk Goedkoop II dour koop.
VV II wen dOl Ter~o; w,",rdenng eo Terbete~
TaO bet blad lIen ~oe\ !.4lft IffAiirmet een goed
gemoed de extra pur lliillinjp oW~en.

3T~~LLENBOSCH.
KAGI8TLU.T8HOJl........_ .

(V __ .wr F. Herold, CitIiJe __ III

r~·_"'_')

OllIHINEELE ZAKEN.

Frekie Hendriok. w.rd &anaeklaari cid bU
deo dl.Dlt ..... IU neo beu, den bMr J: G. JOG-
bert. un KnllF1Tler. lODder Hnlp wetu,.
reden Terlaten bed. BU ww ICblddIg beTOnw
den en beboet met 15, of 14 de,en tronbiraf
mei hardOII arbeid.

StephaD... SImon en Adam Daolela werden
beiden gepah en naar be' QneeD~ botel ,eDO-
meD, doordat !lIJ te ...eel dmlYenaap ,eooten
hadden eD dnl Itomdronk w&ren

Step~u. werd bebóet mei 20tI of U dagen
barden arbeId, en .Adam werd beboet met 6L
of li dagen achier de traite. aJtten,.

Willem eo J ICOba. HllDi .tonden beaehnl
diJrd "oor die .. tverlauog
WIllem werd Trjjgelaten. maar Jacobus werd

Teroordeeld tot een maaod \rook,traf met har-
den arbeId

Jam ... HcCoy stood terecbt, dit bIJ naar de
orden Tan !lUn baal DIet wllrle Inl,teren BO
.. erd beboei met lOs of 10 dagen &liten te
brommen

Cape To .. n, een gekleurde. werd opgebracbt
voor drookenlJCbap In de Páblieke I'raat te
Stelleoboscb. HU k ...arn er met een.e .. &a!'leba·
Wlog af

CIVIELE ZAKEN

de oot_opt
~te

de Thomu r:r:;,. eu
00. ut au nu bUD twee ~
te .... bebbea ptrokken, .. UI Terrolg
.Iecbta _ waterlelClin,lIIIlJtn DOOdir bebbea. vu ZYL " ... llIG&L8UCBt' •• AJlDIlJlU.
De Raad _loot ood ... d. omatandi.heiJ beu Dese... een actie door .. kJaPr ......
al'- 'f'OOréen leidiag te laten btttal.a. .teld teg .... T... TWWeerd ... __ deola-

Een brief Tan den Heer Tbomaa PIU, ratle no rechtea mei betnlEkinr to*"-'
m.ldende dat bij een nleo"e bliblagera *'1beld twee plu_a ID het _triII:* CJunnD ....
begonnen heeft te Ste11enboleh, en .. 118180 11 I?e declaratie ze"e .. te. 4a~ kJaCer de po
tenden in te lenden Toor municipaal werk reptreerde e'PnUl'''' _a he~ ..... _ ....
Verder .eraoebt )Iii den Raad bem te IIIriden "u1ttp&e deel •• n d. plaat. Pale.beue! ea ~ • 0't'W
wat de regnlatl" ...erellCbt eDJ..IDdlen bij &an de DepD-_en·_tlgate deel TaD d. plaat. .... 1. ea Het, "0 "t aieta _...seeIl
... terpiJpen moet werk... HHlotea de ad rug. In bet dlltrikt ClanWIlliam; de ,....__ heeft - "'*=la. oJjj....... _
Vups ...u ajjn bne' te erkeon.n en dat de den (ze"en In getal) wuen de eipuaan 't'IIIl nrrhrud; toa JnrUD. de Jcoe.
eeoretari. hem de noodiae IDliehting moei bet lI...en en-veerUpte- ...uNa.te pel.... eie ...... _. ea brvaa. De
geYeo. te "&Il ge..,.,e plaalMD. tOeD te --lJed1a ODai~

Een bnef .... n den B.ellldent lfaglatraat JD De kJager II begeen, eeu. TerdeeliD, ...... .. taUaea ...... opp-
.. ka een oleo .. e JCbaal van .. lariMen ""Il dp de ~laatMn te Terltrjllen ten 4iDde het , -- .. addeabjjaaoobruik-
plaat18lijlre polttle macht .enoekende den Baad dee ten te omaehru"en en tran.pon te bekOaieD bear pmaah,,.... op aqjn.,.WJI'OIIIl PIft·
bem te melden of hij geo .. en la. Tolaenll de "an he, gedeelte aan h_ b.hoennde .. ". waar dieNia JD nJlDell "eroa,.Inkkea; de• Wild•• ~ !Den DI' L L ..! riYier - - ..... dat _.- er ..... _- Lom' _.Dleo .. e 110baalTU betallll' zón pro rato deel bO .., - e OTereen aOD __ aan- .- •• - .... -- a > aal
te dragen Werd balaten &an bei nnoek T", gaande cte TerdHhDg, de aantteJJiD, 'I'DIJ een ren cleel no lIlJjD boa'lrp'C)qcl ~. Het
deo Resident Ha;palnd te Toldoen. De Bud hof Tan: arbIten eo ... .."ilt~ Ijj. deel no .. p.aot.ea ... J*IO ~".-.ut IlOO
boopte e<lbter det door deze "erb~g no de on"OIten der "erd_liD, te betalen. ~ WiJden of mea JDe$ beta JlfDtof lll'~"
.. IanMen TaD politie, eeo betere politie macbt 0. verweeniera ontk_u ajjn lI&II.pauk wa& .. riJea. Twee heln1Dpll no .. U
ui bekomen worden. op ,edeelten d ... plaateen en ........, t.n _ aU' CIOO!'Pb~ en - blb- vn. Grull

Eer. bnef van de Pori Ehubeth MnDlclpllt Terdeeling o"er te pan. hebben .. ,...._ op mun plIaata ... tieD mjjJen
telt. ver_keDde desen Baad met baar mede te Weabal.e bO YI'OeI OlD een. deelaratie dat TV J'InICkni lop de Jagte ... - tnaCIr wordt

bil ..erech!'!! oa _li f hei afgeIadeá. a.- mei '--t and- ••• -.werken, ten eiade het Gonlemement te ver." II -ua op neren _ en'TIJ . _v_
.., t,-to, gedee ten van "e-...I Iaa'--- d"'_ bn 11Mlf deak.n boe 1 TraCt.t_ en_ken, de nooell,e .tr8DJ1e maat~leo te ..,- .. _ye p ........ en e Ik .....

nemeo om de lD.,oenng V&Dde .. Builen Pat uoodtge macbtifinr om de rerdeeliDr te " ... _ we~ MIlP' et ID 4Ien lfODd "-
ZIekte .. ID dese Kolome te T... boeden Werdkrugen II1'II. heb'>lID !lIJ op 101)11 p1aata "Tangen
bnloten &an het "Verzoek, aD de Port Ellsabetb De Ter .. eerden Pieter Gideon EnrJbrecbt, alJe~"""'" diereD die se konden, aooala
MU01CI)I&litelt te Toldoeo, en den IIIICfttarLl te J_ !.adnw Engelbrecbt ea Carolina.Maria v:.&.. IIPhiJdJ*IdeD, -n.eh enl.
Ir8lut.n IDTerband blermede &aDdeo Kolonialen Petrpnélla Eoge1brecht, ontkenden dat de kla- _u te werd IDdl" ijjd op drie plekkeD
Secretani te 8Cbru"en De "o ....ende rekeDlD"'en pr .. eïtag geregll\reerd ... ala de eiJenUr iDV" __"~~~'

.. ·.an n_n leiI en " :!!c:'- ed--"- JC_. - it Dil .. n ttiou... --Le'- Nowerden Toorgeleld en •• .,._nt. ...-' 0 ... g -- 'I'DIJ re- ik "... """ ...
Een rekeDmg T&Ddeo Heer DNaode £1 13 0 lfIIde plaatlleo eo iep aanlpraak ala d. sa JC-u ..... OID\renl bet o41trU:t. Toen se
'I " • (leo Filldlay & Co £3 3 0 ~tgeoaars .... n die redeelten ge~ te -. konirah met 001 wilde" .mabn .tIumien

" (; M Walker en "orden Zu &eggen da' In bet jUl' 1883, de ze hier een maD aOOaJa een aoeUtoeIr. Hii heeft
JlOObaobn l5 5 0 trolt_ ID de toenmaala lOlol"ente boedela no all.. - mooi betproba .q beloofde t .. IDttg

(a) Hermaulll Engelbrecht, (b) J_ 4ndriea ponden 'f'OOrbollWJrond en lil!il1 pond Toor land
r:ngelblecbt, (c) Gert Coroelit Enplbrecbt, w.t ntet kan bnproeid wordeD1 Put tocb maar
(d) DaT1d JacobIlI 81ebtrte Enaelbrech~en (.) lCOed op. alhebt r.ook eeIl!jontrakt. de heta
Adnaan Joballoell Engelbrecht pamenlj;lr ~ _.., moeilg . ze we~1I rOM ala ru
aanapr.ak hadden op geleide plaatsen, waarna twintig of"'r1ir pondea moet hebben d&ll lnli
elk der pugde IDIOI"eoten eeu p~rde go dit ont&ie.a om naar het Snpreme Conrt te
ellenaar .. u no twee'''of en-GeriigIte aand.. pan, om de _te .n kolte~ lut 8'11 dit maar
leo, of ge~eniok t ..ee.. "eode gedeelte 'I'DIJ .taaa. Dan IS dit "0 ToordeeJe no beo Vol
de gebeelo plutaen, en ID dat Jaar Inramen de reD. opmeting faD ChampIon en kOGtrakt moe
tMlJltees ov_n om al h.nue l'«Jbten .. Dlen te ten 18 mp ......-tic ponden betalen en ze preeen
Teri'lOpen &an lekereD Smot., Buode al de p. leeren a.n. Ik - de Jijn VOer geen £500 op
zeilde aaodeelen onverdeeld ,nllt een "!JU OT.r mune plaa. laten gaan la
Daarna .. erd per aboLl tranaport "6"Aw.•_·1 bet DIet I"l"- aooaIa .. ~n hebben? Ik

door gezegde trllltees &aDgeaegden no blameer de aqdeelhooden 10 EDIreland nIet
een acbt.te aandeel nn elk der gftelde plaat- maar wel ban ageDten, dIe bet £-tnor Ta~
8en, maar ge.~gde Smut. nam beui ala recht &&ken In handen bebben. Ik .Jl bopen
hebbende op t .. ee.zevende aandeeIen l1&li hem dai aD. boog ed. IDlDiaterÏ8 dezen bnef
verkocbt als "oorooemd ID aanmetking aal neDUlD.
Daarna gtng Smut. 10101"eDt en al auoe Waanle redadear TIIIIo...:/And. nrgeef mu

recbteD op gezegde plaat.en werd an per pn dat ik lIOO"eel mbrenk -" op o .. e munte
bheke 'I'elhng "erkocbt eo ,ekocb~ door de doch W8ell !lOO goed en plaa .. mun Itnk la ai
nnreerden PIeter Gldeoo EDgelbrecht J_ n .. e nleuwlblad,D.
Anarl" Engelbrecbt eo Johannel He~mano. Andere bladen ,elienn OTer te nemen
Eogelbrecbt (",er boedela ID de ...... k "erte Ik plaata mun naam onder mun atuk ab
genll'oordlgd Illn door de executrieen) De le_nd Terdere Informatie wil bebbeD cla't hO
fout bleef beetaan In de transporten, zooda$ .. ete .. ur bu mb kaa "lDdeo. '
slecbt. een acbtste aandeel getransporteerd Nogmaal •• m.nden. houdt JnllI. oogea open I
.. erd G J. JOUBBRT
Daarna bemerkte~ de truotees TaD Smull de BrwntJIIIII..,.ler, S .. eIIondam

fout IQ de transporten en .,erkregen trat.spori 17 Febr 1899.
T.n de "encblllende trusteel 1'OOr de o"enge !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~
aandeelen, .. aarop de koopton gerecbtigd W&reD. De .......alm b ft
In plaata no dIe aaodeelen echter te traoapor. .II&. es ury apoorweg.
teeren aan de venv..erden Toorn08md, "er
kocbten III gesegde undeeien 180 den klager
hoewel de Terweerder PIeter GJdeoD Kngel'
brecht op den dag der nrkoopmg pbbliek pro
testeerde tegel! de "erkoopIng T&D gezfl(de
aandeel en Daarna pa_rdeD de truat_
onwettlj(IUk de guegde aandeeien aan den kla·
ger De ver .. eerdere lIJn ID be~t van den
"rood, en be .. eren dat bet tranaport nD kJalrer
van nul en geene .. ""rde LI De klager it efe;.
bal ve DIet "erechtllr(! eeD order te TerkrUien
voor de Terdeehng Qer gezegde plaataan.
W _bal ve de ver .. eerden -rragen det de el&eh

van de hand sal worden ge .. eaen met ku.ten.
lo reconventIe el8Cbten de Terweerden dat

un ben tranlport gegeven 1&1word811 no de
aandeeien verkeerdelUk "erkocb. en pUana"
porteerd aan den klager (DU Ter .. eerder) en dat
do verbaDden door klaaer (ou Ter .. eerder) op
gezegde a.'lndeelen lJop-..eerd ter lilde IJ_i
zulleo .. orden, en dat klager (nu nr .. eerder)
seCurIteIt ... 1geven voor 't atbetaleo no geaegde
verbanden en de ren te
De klager pJeltt~ In reconveotle, dat de grood

door de trOIteel ..an Smula ID 1889 "oor Ter
k:oop gead ..erteerd en aao "eT.. eerden "erkoob$
slechts een acbt.te aandeel .. u Tan de g."e
plaatseo eo dat &u daarvao trauport kregen
eo DIet gerecbttgd .. aren meer te ellCbeo.

Dat de klager beboorlUk kocht Tan den trol'
tee van Smut. op eeQe poblIeke -redID, 9 66
aandeel Tan gelegde plaatsen toDgeen keDnlA
droeg Tan een protest tegen &OOdaDlge "er·
kooplDg

Hij kreeg b3boorlck tranlport nn plegde
aandeel en ontkencJe dai Ter .. eerden aao·
.praak badden op bet ter lude .. tteo der "er
banden
AdRokaatSeafle,Q C (metedv Molteno) Toor

klager, OITHenry Juta (met adv JODel) TOQl'
verweerden

De volgende getnlgenl' .. erd afrtlelr(l
Charlet! Montagu Fryer nrkláarcfe dat hil

trUI tee .. u ID de 10lOh'eote boed'illa no de
Engelbrecbt. HU verkocbt bet " .. te .'1eodom
aao beo beboorende per pnblieke Te Img. Vol
geno de scbedalllI w&reo de InlO:veDten ,e
recbhgd op PBOIIObtate aaodeel van de gehee1e
plaat. BergvalJel Getolge bad geen tranlpor
ten voor llCb daar de traDsporteD toe~ .,erloren
.aren geraakt HU verkocbt al de recbten der
IDI.Jlventen aan Smula. HU "lAt nIets Tan de
verkooplnlt' door de truste .. aan Smutl

PIeter Gdeon Engelbrecbt, eef! der "erweer"
den, sede dat hU eo lUDe hroeden de er lp·
oameo ....arljO TaO sekere gedeelten TaD de
ptaats Berg-rallel Toen de "Of Eoge1brecbta
IOwlvent .. erden .. aren bn one aandeeleo oover·
deeld Fryer verkocbt Ilecbla een .cbtateFraserburg. gedeelte van de plaat. Later werdeo de
andere aandeeIen verkocbt door Emll Tan
Noordeo, afslager en trustee ID den boedel TaD
Smut. GetuIge protesteerde pobliek tegeo de
verkooplDg,

In krolsverhoor HU teelEende de koopkon.
dItJes .onder ze te leMn Ze "&ren In bei
EngelllCb

Sarel TaO der Merwe .el dat de klager &Ieb
nooIt met dtn grond In dl8puut bemoeId had
HU bevesttgde verder de getutgeol8 van deD
Tongen getuige

FrederIck J. Carsteu8. Johano811 GIdeon Tan
ZIJl en Jean LooLl Lan8berg en andereo "be".,.
hilden de getuIgeDIs omtrent bet pl'Q"_teeren
van den ver .. eerder tegeq ele Ter-kooplDll

Voor den klager
Emtle H vau Noorden, afaiager, ui dat toen

Smnto dat elgeodom verkocbi .. erd bet beacbre
ven ala een acbtate derllaat&. Toen de eente
Terkooplog plaats v.on bestoDd de font ID bei
tran~port nog en bn de eerste verkooptDg .. erd
slecbla een l[edeelte v.n bet el!(endom nr
kocbt De Engelbrechta wLlten beel ~ .. at
IU kocbteo Bn de tweede T~kQOPlog werd
bet avenge aandeel ,",n Smnt. 180 VaD Zul
verkocbt Voor de verkoopIng lel een der
Engelbreebta dat hU protesteerde telren de -rer
kooplDg ('etulge lel dat bIJ a!Jn protest ID
getlChnfte moest doen. maar hU deed lolu niet,
en It'etulge boorde Terder Dlela nn de aak..

PIeter MartbIDus C1usbert" Tan ZUI beTelitigde
de gelnJgent~ van den afal.ger De Ter .. eer
den weIgerden bem bellt te geYeo TaD deo
grond .. elke bIJ gekocbt bad Zu baddeo bem
nooIt met een aktIe gedretgd

Jobun88 HermanWl Kotzé eo Hatthu. Jaco-
bua van ZUI gaTlln getutgenLl aan,; ... ode de
weIgerIng .,an de venreerdera om ~er to.e te
laten be.lt te nemen van den grQJ1d.

De pieldooleo werden qi~loId,
D,~rna "erdaagde loet bog tot Zaterdag

IN MEMORIAM.
Zoekndal, Welhngton, "-ft Dond ..rdag, den

ltiden derer, een groot .....rhes geleden door
het afsterven onzer geliefde moeder, Magda-
lena C Grobbelaar, geboren Hamman, aau
mlillmmahe ZIJ stierf omtrent ....lUIUTnadat
de doktoren, als een laatste mIddel om haar
lev!!n te redden, een oparatle hadden be-
proefd

H .... r hJden ....lI-. \'J'e6llehJk ... aar, ('n be-
woog de oJWItande..,. IDpmgmaal tot tranen
Aeb, hoevele medehJdende harten en gewiI-
h!l:" handen .tooden daar onmBchtljl; let.! te
d""n

ZtJ h"eft haar leven 'oor and ..ren op"oof-
f"rd nooit ....0.. een nacht te koud of le don.
k, r, al ...a. ZIJ ook onge.t"ld maar Ill. ZIJ~e-
ro'"p"n werd wa. ClJ 'Wed~ il<'re1d te helpen,
doeh 7.IJ moe.t haar lijden all ....u dr"l("n

ZIJ Will<dan ook gedu~ bezIg om kracht
..n g. nade te .meek ..n, nooIt heeFt ZIJ gemur
mUff ..rd H \rt' plaats I' hU'r ledIg, mMr bp•.et
III <lt'n hemel. bIJ har,:on H""r I'n Hetlll.lld dIen
ZIJ trouw gediend heeft '

Hare echtgenoot heeft IJl haar zIJn recbtN
hanoi pn de kmd ..r..n een hdheblwnde moed ..r
vMlor ..u. ","t door d. Albertyn biJ dIe gel ....
W·nheld gezegd .....rd GIJ hflbt de lust mlJ-
u"r oogeu ''''ggenomen'' Is ten ,011 .. b.....aar-
h,·,,1

Haar echtgenoot zal haar mlosen. bare kin·
d, "'n, dIe r....ds UIt hpt hUIS zIJn en voor
w 11'11 ZIJ wo. eel oVl'r had, hoe zullt'n ZIJbaar
!QIM.n ZIJ IN de eeuwljI;c rUKt IDgegaan, ....IJ
1'"11111 II haar d..• fust

\\ IL' 't nwt d"t ZIJ den laat-t ..n tIJd m..est.al
1.lt'k WilS, haar ',rhe. zou bIjna onberst ..l.
baar ZIJn I-(<'....•... t De naam 'an tante Lend
MI .t ..ed. 111 ""dacht"lIl' bhJ,en Il vpn

Hoewel ZIJ tot d.. onv.·rmoj.!;,·nden behoord ...
'\I'rd ZIJ m achtmIl ~..holld"ll, ~..tUlge d ..
v..l.. ,n ....d"n dw h..ar b..zocht hehlxm ..n
d" m"IIl~te belanl-(.tell ••nde ,,, ..nden bIJ 'hare
hegrafenls ZIJ r.u.l tot 01\. niet wpd ..rkeeren,
maar WIJ zullen t<>t baar "1UU1

Dell volgenden dag IS ook haar broeder, J
P Hammlln plotll<llin" overled ..n

~Iol-(" dIe roep.t,·mmen toch de I-(ewell,cht ..
U1t.... rklDg op ons hobben, en ZIJn Saam ,er-
het'rbJkt worden

DI'! ""me ..n!", van Caledon h.... ft ..en groot
vl'rlt". "el ..d,·n, door d ..n dood "'an Lamh rt
H F'lf'k, L H zn De o\l'rled ..ne heeft d ..n
olldprdom 'an .Iechts 39 Jart.·n berNkt-zIJn ..
zon Is dlls ond ..rgel-(aan al, het nog dag .......
HIJ woonde op de plaat. van zIJn o,erleden
...ader, wiens naamgenoot hiJ "'1lS, omtr ..nt
I'''n half lIur 'all het dorp HIJ wa. een tlnke
bo..r, en el'n rt cht .. Af"kaand ..r ZIJII hart
klopt .... ann voor de rechten ...an ZIJII volk
DaarbIj Was hIJ nwt Il'manrl dil' "Ich gaarne
ol' d..n voorgrond ,t..!de StIl Iealm, b..daard
"m" hIJ zIJn w ..g maar t()("h ook bpsh,t "n
prn ...h~ "nar lUlt noochp; ,,"a.Iii Minzaam pn
\Tl'fdr.naol "1" lUJ V.UI C:(,~lardh( Id '''8wb:lT
dllt led,'r d", h, m k..nde, hem ook I fhad
\I, Il k"n Ill. t h..Ip"'1 om IH'm hp! t, bIJcn
Dil t IlflJk.. ,ch ... ," an hJk,,"ng. ISIS' en
kraehtlg lw"IJs ,"n de IIlgl'mN"e "eh' mg en
IH·fel" h..m tOl'l-("dr"" ..n IlIJ al cl.. dpngdell
dIe hIJ Iw""t, paard" Zich ,"ntg .. I\"d, ...nteht
Daarv UI knn ds Kn~8 III ZIJII t<><,spraak hIJ
oi.. begraf"nL' m..t n'IJmo..dtgheld """'''l(en-
zIJn heengaan nOt'mrle hl) """ , ..rhes voor
Zlchzf'l ...pn (d" p....ton ..) voor zIjne IlPtrpk
kll1~pn en 'oor d" ~emeent.. HIJ wa' .... II
,oorb ..eld voor ond I'll JOIl~, pn ook ""11 ma~
djp het ~eberl 'ooral m de bmnellkamer Il<'f-
had P ....tonal" l",tr"kklll!l:"n en ~em""lIt ..
zuUl'n ZIJII" "eWen mls<"n HIJ .tt ..rf m
h..t .anatonum te Hermanu.p",tersFontl'm
""arh ..en hIJ al z.·..r zwak ZIJlIclt', N'n w..ek
...oor zIJn dood h~..ngmg H IJ ,tlerf gehJk hIJ
h..t'ft ~el ..pfd K"lm "0 r."t ht 10 d.. armen
van ZIJII Hplland \\ ..1 mocht zIJn leeraar bIJ
het graf zeggen "Tot wl'derzlens "

K

Harry B. GIrd '"~ Jobannel Cbnauan8, yoor
de lom nn £1 0tI 8d, aonde voor .ekere pro·
m_ gedateerd 12 December 1898 mei de
reote ProYIIIlooeel "onnla Toor klager Toor de
1010 .,an .£1 0. 8d met kOOIten en reDten

SamaboeD DoonIe ." Jobn A.. Laog Toor
£:20 schadevergoedIDg, .uode voor een paard
dat L'lng gedood bad, door on"el'lllbilhg ruden

VOnDIA Toor klagar Toor £15 met kOOIten
Melt M J no Scboor '"~ Plet Goosen, "oor

.£~ le 6d met Interesi nn 1 JunI 1898, "oor

.. erk 80 arbeId gedaan
De.e ll&ak .. e"li teruggetrokkeo
Thomas WhItley'" WiJllam WIlcox, "oor

.£7 148 Gd, 'IInde balana van r..kenmg £~ 14. 6+:l
en .£2 hULlbuor

VonDIs yoor klager met kOOIteo
Robert Jobn Crowle." Flan. Beotlog, .oor

halaLS van re.keDlng Toor goederen sekocbt en
geleTerd un bem

VonnLl voor klager met kOOIten
W A Knge v. William Sentmg, voor £15

met mtere8t tegeo 6 percent Tan 15 November
1897 op een promUlllory oote
VonoLl Toor klager voor .£15 met kOAt90 en

rente
Daolel VOl t. W McKendrlck, ..oor £3 108,

voor w.,rkloon betaalbaar
VOnDI! "oor .t:'! 161 met kooten
Boil & Slaclalr " WIlllam MtKendnek, voor

£9 16. 3J, voor goedereu gekocht en geleverd
aan hem

Vonnis voor klagen voor £9 16. J I met
kosten

Afdeelingsraad
Nato len no vel'lradertng gebouden op den

17den Februafl. 18'1~
Tel!en .. oordll~ De weled beer E H 'I'&D

Noorden, ag C C en B M (TooTZltter) en
leden W F Sleberbagen, M J ..ao ScbalkwIJl<,
M Hollander, C P 'I' d Men.,. en D J
Tberoo
Netuien van Joogstledene nrgaderlog gelezen

en It'oedgeken rd
Kont.nt la bandeD £115 2~ 5p eo ID de P

e Bank .£5
lI{:uur ENZ. TE ELIASLF.F.GTE

De 2 bneveo van don heer J AL, d lIfer .. e
geqateerd 8 Dec, IR98 nogmuis gele.en

Besloten (al een aebnt te Eha.leegte op te
pcl!tllll eo de beer.J A L v d Merwe _n te
slellen ala 1C1!lItm_ter

(h) dat daar er geell !:trUt al." Ella!leegte
drift bekend Ill, de raad jleen bIjdragen kon
dqeo tot reparatIe TIln luik een dnft

En (c) dat er geen UBt veldkornet oOO'llg
"81 Toor "IJk DO5

ERVEN N PARI III
Brt"t gelezen van den kerkeraad te Fraser.

borg, gedateerd I Feb 189'1, melrlende qat de
"00)' van deze erven ...ernletlgd II

Inhond &angeteekend
PUHLIEKE OEZONnHElll

Bnef gelezen van dr P J Mader gedateerd
2.1 JanuarI, 189'1 3 gevallen van typben8e koorla
te IIondefontem rapporteerende De voor
lItter lellle dat deze gevallen van koorts aan
bem ook gerapporteerd werden en dat hIJ on
middellijk daarop aao dltn onder kolomalen
aecretana getelegrafeer j had, maar nog geen
antwoord onhangeo bad

Besloten 71 lJd aao den dokter te betaleu
W I LIlSTON \\ EG

Dllo oec·etan. werd gelut bet laatote paaie
ment Toor de rep~t1e v.n de.ell ....el{ UIt te
betaleD

s( nUT 'TE BIOKZIJNKOLK OOST
Bedanklog ....n den keer S W J v d Mer .. e

ala IICbntm('ester te Bloltal)okolk Oost gele~en
en aangeDomen De beer M: Callaghan ...."rd
aangesteld ale schotmeeater te BlokzlJakolk
OOIt

HAll BERGER' HOOGTE, ROODEPOORT WEO
Btief geleien van den beer AD V_r, ge·

dateerd II Februart, 18~, den raad ....ageode
bem bet 2de lD.pedle geld toe te keonen

De raad wetgerde anlu te doeo.
"AI f JAARLlIKSCHE R.EItENlliG

De half-JaarhJbcbe rekenlllg Tau den raad
door de ,ndltenren ge~od als correct, op de
tafel Pfe~ Qe "ooraJt~ ".erd gelUt de
rekeDlDg te teekellen als QO~t

BeaJl,ten koplen ~ .kie .0, 1889 en ele
gesondbelda likte 'I'DIJ 1S91 aan ledell \ ......
lcbaIfeB 1 biJ bet aftred~ YaII eeQ lid llldet hij
de qoekeD &all deq ~~ tel'lIg P......

.. J. Deru,
•• Secre1ana.

MUNICIPALITEIT .
De gewooe ...ergadenng 'an comOOI"sarn ... en

van de SteUenbo.8Che MUnicIpaliteit gehouden
op 21 Februari I H't~

Tegen .. oordlg de voorl<ltter, de beer P J
Booman, eo de leden heeren J W H t lek,
A S Hauptflelscb J G Holm en J D Knge
De notulen V&D de gewooe vergad"rlng ge
houdeo op 7 Februari IHlr.I,en 'an de 'erdaagde
vergaderIng reboudell op 14 FebruarI 18'1~1
werden gele ..en en goedgekeurd

De beer f' Lambrechlo vencheen ter ver
gaden ng T~rzoekende deo raad hem toe te latev
bollChJe8 voor het brandeo vau baksteencn nu
MUDlclpal~n grond te knonen nemeo

De raad besloot un lUO Ytlrr.oek te Toldoen
om lO vrachten hout te nemen tegen la !Jd per
mol wagen Tracht IndIen bil ocbl"r meer
noodlg heeft dan _~J HachteD, &al bil eerst we.,r
aanzoek moeten doen De heen L1lllbrecht.
otemde blenn toe

Mot betrekking tot Z!l0 ander Terzoek om
dennenpalen te koop8n van de MunlClpahtelt,
.. erd besloten deo opzlcbter te vragen .. elke
palen te koop &110,eg de prus te bepalen

De beer J AI Deyen Teraebeen ter Tergade
nng, .... raoekende om een ....aterleldlog voor
'un oleu... gebou .. de ~Igendommeo In de
'ayeoue,' eo verder of de raad genegen 1&,
om de .trad aldaar door hem opeogelateo over
te .. emen Werd I.,ealoten dat de ..oUe Baad
eeD m.pectle sal bonde.n heden namIddag ton 4
ure lUet macbt om te bandeien betreffende d,t
Terzoek

De heer Plet J ouberl 'e("l!cheeo ter -rergade
nng teo behoe.,e nn de .. edo .. e Jan Jouber~
"erzoekcode den raad om aan haar een Ituk
grond aan de overzude van de rtYl~r grenzende
aan het eIgendom vaD gemelde wed J lO
Jou!:Jeri, Nooltgedacbt, te varhurtln DIt ver
loek werd toeg8>ltaan op voor .......rde dat zll de
buur van .£4 por Jaar moet betalen De huur
te .un eene Jurluk..cbe en te begInnen van
I Jan IK'I:! en vooruIt belaaibaar voor het
Jaar eIndIgende Il Dec IH~'I

COmml8tl&rl8 FIck I'&pporteerde dat de heer
WIJham Louw .£I lo,. beeft aangeooden 'oor
deo boom voor de JongellDg. VereemglDg ID
Dorpatraat om bpm UIt te halen op eIgen
kOl ten Dit aanbod .. erd door den rnad aaDge
nomen en de heer Lou... dIe persoonlIJk
tegenwoordIg .. u, oaln aan gesegde boom
dadelIJk le laten uttbalen

Besloten un den Heer G M Walker te
.chru.en met het "enoek '00 TrIeDdalIJk te l!ln
deo Baad'te melden of h!l ,ncb un herlonereo
dat er een kaart TaD de TerschiJlend .. wlterplIP
eo blDnen de Munlctpahtelt de.llId. 18 gemaakt,
er of bU DIet kan melden waar .oodanlge kaart
te "Inden lA

lo zake de tIl.peelle vao de Comml.Mte aange·
.teld om b.. t .. atcr van de Heereo Cloete en
Watermeyer te 1D8pecteereo Werd bealoten
dat de Secretarl8 moet Ternemen '110 g816lrde
beeren, wanneer !tet hen g.legen .. I "nn, de
Comml~le te ootmoeteo, eo dan de Comml8Sle
kennIl te geven

Met betrekklDg tot het ruden over de nooi bU
het Mal'ODICHotel, .. erd beslote~ dat de Secre
tarlS den eIgenaar den Heer A B de Vllher.
moet melden dat de Baad genegen la hem toe
te laten een brug te maken o ..er de .Ioot
tegoloo.,er .un poort doch Diet kan toe lateo dat
over gezegde nooi ID -rervolg llal geredeq
worden, daar er klacbten alln IDgolkomen en hl)t
onvelhg blIJkt te Zijn voor bet l'ubltek

C1ele:zen bet Opzlcbters rapport
Ger~pporteerd dat de Heer .J ohannes

Wunl$"aard woonachllg lo Andnnga Straat op
den .,andel ...eg 10 Qlrd Sl~t, teg,ooYer d"
WaDIng vao qeo aeer Q~rt lelTsten pUID heeft
ge .. orpen en nadat bU ge"&arllCl:)q"d ...erd door
den 0p'lcbter geen gebor qoul lIegeven Werd
be.loteo bern met de lOm nn lOs te beboetAID
welke boete dadell(k moet .. ordeo betaald

Gerapporteerd dat de Heer G LI88CblDg nog
geeD ge hoor beeft gegeTen aan bet 'erzoek V&D
deo Raad om SIJn riool ID Beyen Straat In orde
te lateo brenien

Btjsloten den Heer G ~leIIlblog nog eell'
lo.enDl8te gev~n, d.t ,ndIen gezegde 11001,nIet
bIDDen 4R oren nn at deaQ k"nnJAgevlDg tot
8atJs{actJe nn deo Baad ID orde LI gebracht, &00
1&1de Raad bet voor Zijne rekenIng laten op-
br.ken

De volgende brie yen werden gele,en te
weten -

Een bnef van Jen Heer A Tberon, meI lende
dac hiJ ZIJD grond huur op Maandag lO
Febrnan sal betalen, en op 218ten delerpenooD
hj lt: zal verschunen voor den Raad ten elIIrle
eene 'erl.nglog ..an bnur te bekomen Dd
Secretarl8 gaf te keonen dllt de Heer Theron
zUn huur bemld beeft op 2hten FebruarI, 18'1'1
lie Jl,aad betliool qen Heer Theron te melrlen
dat IndIen hIJ lIenegen 18 twu.jf pooden Mterhv!:
als haar per Jaar vooruli te betalen en ook
ge.egd hUIS en grood thaoo door hem be"oood,
pel'lOOnhJk te occupeerEn, de Baad bem de
voorktlur \ an huur per Jaar aal ge' eli Verder
dat bIJ dadelIjk moet melden of hIJ genegen LI
Ireaegd hOlo en grond, ID bnor te nemen "oor
een JUI'IUkacb huul" termlJo tegeo twaalf
ponden

Een brief "&Dden Hur James &aUray aan
roek doende om deo Munlclpa)en groud tb&Da 10
beZIt van den Heer A Theron aan hem te
vert,uren, daar hIJ Teruomen bad dat gemelde
grond III opAnnllen BOOoteo bem te melden
dat de Baad de "oorkeur &aD<Jeo Heer Tberoo
hooft gegeven daar bil de tegeo ....oordtge
bourder LI doch. lndien de Heer Tberoo DIet
genegen LI de buur- no t .... lf ponden per JUl'
te betalen aooal. bem &aogebodea, sal de Baad
lD~n "..--;oe! verder ID o ...... el(lIII Demen.

~en boef "0 tje" lieeretaria van de ltIQllll1l-
)l&ltteIt )e ~~. T~eod.8. ~~l"IIJeerd te
Worden, late qDder !e~ ~e ~ 14~'
q" ~t reclJt "een bekoaae.n ~ abt\ ...
n_ TirkoopeD. tcltaa "'Ir ........
gebraik1 wortIea, om W pabIW: te ftl'biIaCJU

V&UDAG, 2~UAII.I J89'J.

Aa,. !UN &liUur
l(unheer,-DI,u Ik 101) ...... pliobt ge"oel de

twee "oorDame .preken op de Hopefield Yer
~enng tes.n '" Ipreke., ICO vergun mIJ het
ID \l" geëerd blad te doeo.

Wat de heer Retief betref~ werpt hU al de
moeilijkbeden op HoorreMburi Wat bIJ goed
WIlde LI, dat "n. onpertodlje COmml8lle qj
.. orde1l ungateJd OlDonder_k te doen "UI'
Jan,za de lijD aal pbonwd w.rden MUI' dan
tocb nieS aDeea ..... pel'lJ(l;en DIt Darlin,
Hopefield. Zandveld en de BjW, maar ook UIt
Malmeabary én dat Teracbteljjke Moorreeaborg
aooalt dit genoemd word I. en ook PIketberg'
CI&D.. illiam, NamaIrwaJa'td, Qalnnll en Vao~
rbOnadocp Wat de heer !lan Baaaon, ex
parlemeotalid. betreft, hei II werkelIJk betreo
rena .. aardtg om te lien boe dai hU aaken ID
een Terkeerde dagbebt tracbt te elelleo Teo
eerste legt bU, .. H bebben het aan Piketberg te
dan1ten dai IIUbe' eerste roer4en aan de spoor·
weg aak.. DIt la niet &00. Wal bei Dlei Moor
reeaburg die Toor 18 J&reD rieed. begonoen II
met de ....rIeDIflD' T&DM:aJm~bnry, OTer Moor-
re.barg. naar Piketberg? Hebbeo de
kie..,.. no Hoor-re.bnrg nl. ID dIen iijd Jaar
na Jaar bl1lll1e "..-tegen .. óordtgenllo eeD moel·
lQke pOlItie gebracht, omdat -!il nIet de "arleo·
gIng "&II deo Malmsbnry IIppor"llf! om zekere
reden wilden Tooraiellllll en bepI8lt.en. WUI'
wareo die oproerIge .trelreo aooala Darli11l,
Hopefield, ena • kleo? Of .. eet de beer Bueon
er IIMta .,an? Welk eeD kor1e Ifedacht.. DaD
"lJIIi de beer Baaaon op he~ etgenbela1la Tan
deo betlr Smota. welke de beer Smu. Toor
_huhe beeft paut .. oord. ;MUI' wu h.t dan
DIet etgenbelantr no den beer Baaeon toen bu
Mr ,J lIIDlIII ij"ewnjfb' mei t$en beer O .. en te
M.alm.. hnry afhaalde, toeD IDt Jam ... een "er
KadenDg belegd bed om de Courtroom nak te
lIopefield te bNprekeD, en toeD &ID Darling.
HopefteId, eoa, alleen k8DQlI pf om zoo
geDUmde oodemoek "oor ...,e opmet.lng te
doen, dae werkelIJk mot nIet. anden als een
oogmerk ..,.taaa werd Had de heer Bauoo
toen een bril met glaa Tm Tentud bg '&I)n
gemerh bebben .. -t bet ~leI beteekende
Leur 1 oordeel Toor uzel.en.

Ten derde Dat ik bet :eeD witte ohfant
noem Wel, met bet OOi op de .,erafgelegeoe
dlAtrikten, &ooak Vanrbgoadorp Namak .. a
1&nden Oal"llI1&, aag Ik bet n9g, nIet alleen een
'!JIU, olifant, maar ook eell oorecbtva&rdl~
llin tegeno"er dIe dLltrikteJl. ..aar men ID
drooge Jaren DIet .. eet boe pbolpen te rakeD,
en ID goede Jaren niet .. eet boe produkten 800
ala Tee, graan en 1100t te "ervoeren, Tooral
graaD. d.t no ten 11Ind &aajI van 60 tot 100
moddeo geef!, tenrUI hier lp bet bove.ll&Dd
een mnd aaad mUI' lleohta ?II 15 tot 20 mud
den graan oplereri En aij ~e spoor ....eg In
Pikeibe-g eD CIan .. llliam ook &ooveie mIJlen
omgang moeten maken, .. at CDoet dUI VIn dIe
dlatrikt.en .. ordeo

Ten nerde, lep de beer Baaaon dat Ik
mun aetel &all DJarhog, Hope'eld er:! dIe plaat
aen te daok.. bob Hoe kort&lcbttg toch I
Heeft de heer Bueon dan "lIljreten boe dat bU
met lOoe menden TaD Darll1li en Hopefield
TOOrall8traebt beblHln om loU nli bet parlement
te booden ell een wil(lTreemde en oogal geen Afrl
kaaqder tilf8Boy.r mo gekouD te krUgeo?
Qf donkt dl! beer Ba.oo dr.' Ik dIt nlei .. eet?
N n maaki hU de wereld .. uw" &aD Qle plaatJMl{J
beb ik IOon I8tel te danken' Debal ..e 'redeo
burg en eeotge mendeD "QII Hopefield &lJn
d•• ook Itorl811 "oor cl. vaak

Ten vUfden, noemt bij ~Dkten aooal.
graan, zont. boter Tellen, wol, elareo, bast,
kalk i Ik aal er aag hUvoeg.1l de panDeo ....aar
men de lOut ....ndaao Juijg1, en dan "raag Ik
boeTeol 1O0l er Op dit Jur te Tervbepeo ....u
en hoe Teel er BO,! I" ZOO ala ik hoor bdaa
nIet&,.de koe 'I'OOrdl! bot~r, eeD ecbaap voor de
nllei en .. ol, boeoden "oor de eIereo, de boom
of boecb YODI' de but en eebulp_ voor de kalk
eo aaatgrOoden Toor het grao ... aar 'UO dIe?
Of w.. de bwr Bueon bang dIt all811te Doemen,
met het oog op bet aantiellel1 .,an een ODpartU
dige oommlMle van ondersoek. Of ... bIJ bang
Toor dea heer Stephan? W .. r~ beeft de heer
Buaon ook DIe' TaO liet wWd mekting ge
maaki? Of 18 ID 4e !.MP' beataaade regee
nug ruet ~. poot. ~t.ra' Ik ,..il deo
beer au.oa nQ.D .til te ~nD, en teVTeden
te wezen, ~ de npenug doet. Krugt n
_ taklOu., t.eiwilllr Dleta ... dent dan blllUk lO,
dan laeeft u wat 0 bebb;n moet, en dan
..ordt aan de andere "ralielell'eo diotrikteo
ook geeD ourecht aanpdaaq. Weel tocb Dlei
&00 butanchtig om aU.. OD allen te .. illen
hebben
U dankende Toor het pJaat.aen vao dele ..

brief,

ZAThRDAG. 25 FEBBUARI.

OREEft ~3 PETEB!~N

Dit "all een elscb voor betallog TaD.£30.
&IJod.. .,oor boor "&D een 'plaata ID het Piket
berg dIstrikt T&Daf 15 MeI 1897 toi H8I1898

Dg verweerder erkeode dat de huar yenobnJ·
dlgd "118, maar f.IlCbte.£87 55. In reoon ..... ue.

Adyokaat DeoJamm (met ad"obat ~er)
Toor e18cber advowt Jones Toor Ter .. eerder

UIt de getutgeol8 bleek ~t de ei..,cb.In re
coo"entle "lUI voor Terbetenngen dQQr deo
Terweerqer op de ~laata JZ8IIUPt&kt.

De 811JCboron"'ellde ik .:knJd.
!ied~t "entere getuIgenIa"" ,.Yen, werd

de IIBk Ultpteld lID Tentae,de hei hof tot
Maandaa·

Noem Ik 101),
J. A. "f,4lI A. LocHNEL

WOLSE;oEY.

LAlttBERTSBAAL
AOn den Edit",r.

MIJobeer ,-Ik wil T&Odeae gelepnheid ge-
bruik maken om IDlJDe v,neadizmen till aade-
ren, die eene ont.panning willen ~aieteB be-
kend te maken met lDlJDe oadernndingen' aan
Lambertsbaai &I...... r ik eene maand Tertoefd
heb .et mI)D geJnn Vr<Io!ger gmg ik naar
SOme..... t "est Strand, docb kreeg nn den
raad naar Lambertabul te gaan 8fI ik IDOet
erkeonen, dat ik daaraan de T~rkeur geef
boveo SOm........t West Strand. Het badea al-
daar laat n.Jet8 te .. ell&Oben over, en II geheel
,ellig, vooral Toor dames en kinderen Bet
.. eder .. aldaar zeer kalm eo aang_. ell
alle geneven ....orden verschaft door deo heer
Laurem Stephan, een van de etgeJIII'eD der
baai, d18 groot belang stelt ID de .. el ... rt
van ZIJDe be:zoeIr.ers H ..t strand en de rotaen
lIIJO "eer llAIlgenaam, en bet vtseb"amgen Ter-
schaft v....1 !tllDot SDoe.k en andere heerlijke
nssch ..n zIJn er volop. eo bet v...-en op de_
.. ook ......r aangenaam

JIet ..iland aan de andere IIIjde TaIl de baai
bt>dekt met allerlei &eevogelx, verschIllt ..:
prachtljl; ge.ztcbt In de nabIJbeId alJn er
pracbttge boerenplaat. ....n ...anwaar men nuch-
ten ..n groenten krIJg ...u kan De plaata Van
PutteDSVIel, "lUI den beer \ an Putten en de
plaats Kooldontem, van den beer Engeibrecbt
zIJn vooral twee zeer scboooe plaatsen De
baai ....ordt bezocbt door v..len komende Tan
CaJTLgla, C1an.. Illiam, Van Rbynsdorp. Nama-
kwaland, enE lndleo d6ZA plaats bekr he-
kend was, zouden ,eien, zelfs van Kaapstad
dezel'l'e bezoeken Ik voorspel, dat wa~
de Pik ..tberg SpoorlIJn eerst Toltooid II. Telen
naar Piketberg lnIll..n gaan en ....ndaar per
kar of "agelI naar Lamberl5baal Er la ook
...eel ...ild te \'rl.".,n viel" nabIJ WIthoelt, de
plaats van den heer LItzenburg, die _r gast-
HIJ IS, waarop men kan Jacbteo W.t TOOral
daar noodljl; LS, 111 telegraaf-gemoollliChap .. een
post t .. ee of dnemalen per ....eek. Tan aan-
WIlliam, nu IS er slecbt.! één post per week.
Ik hoop dat deze aanmerkIng onder de ua-
dacbt 'an den postm_teJ'-!l;eoeraai sal komea
eD dat hIJ de noodig.. verandenng aal aan.
brengen

Ik ben,
EE~ DAME BEZOEKER.

13 Febru.an, 1899

STRIJDENBURG.
(V<IJI_C~)

"aarde beer,-De ....andkaart heb ik out-
vangen van onze Jl"l'lement8leden met bet au-
JU!;tene Hartelijk dank Toor dezel" ze
IS een goede gedacbtenlA voor ml] en m.Jr5
kmderen, aan de moeilIJke en zware ti
die WIJ doorgemaakt bebben In 1897 811 898
m politIeke ooen

Het .....rhwu.n van 0118 postkantoor la all...
behalve naar deo "ID van de tngetA!teoen TUl
8tnJdeobnrg Het WIUI voor de laatate drie
Jareo IQ eeD behoorlIjk Tertrek. eo zag er
netJ"" mt, nu .... het verplaatst ID een Tertrek
dat eerst gebruikt .. erd als een ....oIpakhDlll,
met een on~tobjke groote deur. omtrent 9
voet boog en I Toet breed In de _e helft
1.8 eeoe kIemeN' deur tngezet met een Idl!in
bovenlicht lV&&rom het postkantoor "erbDlllt
11 .. It moeilIjk te zeggen

Het 18 uOj!; maar ~ WIJ bebben aog
geen regen gebad, het ....eder IS Teel helO'l'lIDd
eo WIJ vertrou .. en dat het spoedig aal re-
genen

Zoodag, den 18den dezer, hebben WIJ kiD-
derpreek gehad De opkomat ....aa bDlten -rer-
....achtm!t ln deo avond WIlS er eene nroot-
moedif{lng eo gebed, en "'IJ vertrouwen dat
de velé ~ebeden )O)uU..n verboord ....orden, ea
dat WIJ spoedljl; gezegende rt>getl8 lnIllen kriJ-
gen

De typbeu~ koorU regeert hier .. eer lDU1'
jlelukkig DIet &00 erg als verleden J&&I'. ' MeJ.
P PretAlnlll ligt slecbt .. ek eraan De dokter
beeft maar "f'JJUg hoop; ZIJ IS de MDlge docb-
ter van den h....r C Badenbont, Tan Vljoel-
kraal, distrilrt Bntatown

Met bestgheid gaat het JDaar slap de Ider-
ken bebbeo 100 te zeggen o",ts te doen , Toor
tIjdkortIlljl; sehleteo ze scbiJf met een wind-
bu"",, Onze dorpehngen Demon er ook deel
aan VI...",.,h eo brood bh]"en boog op pnJS
id Toor sr-haapvl_'h eo f;d voor rundylet'lCb
per pood G",,",nlen fID vruchte~ 'IJn seer
ocbaarsch en dnur boter voor geeB geld tAl
krIJgen, of het moet mtlandsche boter ")D,
..n dIe 11\ bIjna oobetaaJbaar

Met onze scbool gaat het IlJet teft __ te
YI'l'IIlhpidene oude"" hebben b1l1ll1e kinderen
UItgenomen, omdat ZIJ niet betalen lnmnen
Wat 'mn de arme blanb lrmeiereD moet .. or-
deo, dat LI eeD raad~

Imvani Wapenschouwing.
Den 17den !'..bruan, VTOeg ID den morgen,

stroomden de burgers ID karren en bokwagen.s
naar de legerplaah, In de nabIjheid YID de
Im ...anl .tatle Het lager .... rd In orde ge-
bracht, wachtende op deo boofd-geaeraal. Oom
Dll.antJP Om tl"n unr am ..eerde da trein
met den hoofd"il;eneraal, en .. erd begeleId door
d ..n vecht-generaal naar b.-t lager, wur de
burg""" In nJen stooden ..n hem ~
met een oorverdoovend wuut oom OlUUltje
.. erd door den vecbt-generaal I"Ondgebraelat
In het I..gM om elkeen _ ban.ddrak te geTen.
De krIjgsraad ,..~rd teumen geroepen 81I.u..
werd ID orde .gebracht De komlll&Ddant gaf
toen een half UUt om den Inwead.igen. -'t
te ?ersterken (Jm elf nur nam bet ge-recht
een aanTIl"R De burgen .. erden .,..,rdeeld m
twee partIjen De vecht-gelleraal FI'OIU!IIhIl
JUI,.III de pene h<>lft MI kom.mandaoteo a-n
en Brouwer d.. andere helft Het g8YeCllt
duurde tot "....n uur Belde par1:1J6l1 'l'"OCIden
met all" kracbtfID om 1 uur Wall bet g....
noot algeloopen Oom DaantJl! gaf toen
kenUL' dat bIJ DIet kon bhJTen Toor deu twee-
den dag, "'egeDH da I!áekte ....n alJDe gade
0.. vecbt-generaal nep toen de burp;en te-
zamen, en tIlAa.kU bekend dat de boofd-gene-
raai om Vler uur met den trem yertrekktoD
IIOU De vecbt-ge1l8raal dankte 00111 DuntJ"
voor Zijne OTerkomat. en .-oor zIJDe bekwam ..
leIding ....aarmede bij de borgen geleld beeft
Oom DaantJ" bedankte den luiJgllraad voor
de gulle ontve.ngort en de eer .. aarmede bij
outvaagen .. erd

Een oorverdooTend hoera ....erd ~"'OP-
pe.n Toor den boofd-geoeraal Het k011llDando
...erd toen twee en t .. ee gesteld, eo oom
D!llllltJe ....erd begeleid naar de !!tahe, .. aar
biJ d.. bllrgeno DOg Toor bet laatst toespra.
met eeue afeeheidagroetR Sogmaal ... erd ""
Hn wuut Tall drie sannes g"ocboten ter _
....n den hoofd-generaal De bUl'J[en; "",""",,-
ken toe~ naar bet lager, .. aar oot. recht

\ ....eder eeD aanTaog nam De bur~ blew'"
toe~ den avoM m bet leger op )t.,t; ",.Id. filii

den anderen morgen n-oeg t. ""hl,,"'" roor
de pnp.en De bnrgers ~. u g..J ont-
ha.aId dool' de damet<. ~ ~e& .... t nood",
...,.,. voor den m ...en~ menscft DE' dam ....
namen groat ~~. ID het toeo<chou.... n.
TllD bet 8Chie~

Vele bu~... ",..rden rprbindprd door ~
dood '- _ waardige mge7Rtene ........ Ik-t

d;.~t..ltti de Toigende ...apeosehonw~ ....ordt
4hIbbel ZOOTE'I!!meru;ehen ...enr,cht e D

(am BU1'OBGSL.)
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BAKKIES POMPEN.

EENIGE AGENTEN:

GEORGE FINDLA Y & Co.
Grave Straa.t, KAAPSTAD.

~m. ~~.A. WElc>~E;,
KAAPSTAD,

IlEEFT pas het beroemde Manser en Sporting Magaziju Geweer
ontvangen. Het laatste en beste wapeo v~r bet schieten van

allerlei soorten Bokken, vooral Springbokken. PI"1Js£7 lOs. nett: .
Uagel Geweren, Rifles, Revolvers, en Pa.tro~ van de beste kwah~lt.

Dynamiet, Detonators, en Lont.
Bicycles, Bicycles, Bicycles I

SOHRIJF OM PRIJS LIJSTEN.

KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN.

D. SAAC:S ,&

,- .. ' .

.·.,UBUAJlt1999

Co's, .
Grootste Onderneming in de ~ol niale' Industrie

"THE DE}'!!. CE."
"TI
;0
>zoo.

Solide ES8chenhouten Slaapkamer Zet, Go dgedroogd Hout en
Excellent Afgewerkt.

-.£&~.I.

G VAN DEN

ZET
Bestaande uit-3 vt. Solide Esschenhouten Kleerenkast, Spiegel Deur; 3 vt. Solide

Esschenhouten Waschtafel, met marmeren blad, """~....... rug en handdoek rail;
3vt. Solide Essohenhouten Kleedtafel, met Plaat U".I.j~,,"I.u. Spiegel op spillen.

Wij hebben besloten het Publiek te overtuigen dat h~t goed. h.uisraad van 0nI eigen maakB~l goedkooper
koepen kan, dan de gewone ingevoerde artikelen die ID deze worden verkocht.

Gelllustreerd Catal~U8 en Prijslijst franc» gepost
ons vervaardigd worden door de Kaapsche

tegen 20 per cent minder dan ingevoerd h
BEZOEKT ons en inspecteert ons Huisraad, Breekwaar, en Glas-

waar Vertoonkamers. Alle Goederen door

THE LITTLE DUSTPAN,
PLEIN STRAAT.

Geen ingevoerd Huisraad, alles wordt in de plaatselijke Werkwinkels
vervaardigd door zeer vertrouwbare mannen. . .

Eenige Vervaardigera van Bamboezen Goederen ill de Kolonie.

GEILLUSTREERDE CATALOGUS POST VRIJ.

Voor

Sproeipompen
VOOR

TUINEN.

Keuken Stoves, Keukengereedschap.

Ledikanten, Matrassen, Trommels, Reiszakken

v'olle bijzonderheden op Applicatie.

BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK.
KEUZE, FAT30EN EN MAKEN ONOVERTROFFEN.

Bezie ons ZOMER VOORRAAD Mannen en Jongens
Pakken enz. Prijzen itoor alien geschikt.

Spoorwegen vervoerd

D. JONES & ,CO.'S
Zomer Verkooping

op Heden en eiken vol.,.nden Da4, VaD

Op alle Nieuwe Goederen
verkooping.

gedurende de

J. D. JONES&Co.,
~I.eI..111 .. ~~a,a,~9

en 5 Korte Marktstraat.

Lanqemarkl-straat en Kerkplein, Kaapstad. .

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMM TSCHAPPIJ.~

)tonste enGoedkoopste Route voor Reizigers en
::laederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsen in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
MarQue~(Delagobaal) in 24 uren naar Johannesburg
en 21uur naar Pretoria. ~j

Tarief Joor Reiligers naar JobanD~b&rg .£4 t7s.-en .£3 17s
" " n "Pretoria.£4 55. 6d.-en£3 4s•Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
.Johannesburg, Pretoria en andere plaatson in
;,ansvaalen Oranje Vrijstaat.

Hebben thans ontvangen hun seizoens
-:_ voorraad van

Drui ven Molens, in twee grootten, Oven
Deuren en Fornuis Haarden, Omheining
Stuanders C' rail]" patroon), Steekdraad,
Gladde Galvanische en Zwart Draad, Hoek-
polen, Opwind Bouten, Net Draad, 2 voet
tot 7 voet, Kemphekken.

OOK.

Bijzonder Sterke. Netdraad voor
! Hokken.

Varkens-
...

__ Schrijf om onze Prijslijsten.

10 en 12 Darlingstraat,
KAAPSTAD,

COATON & lOUW,
WellinQton en Hermon Staties,

Bieden nu aan--Fllnke Aflevering

Snperpbosphat Yan Kalk,
No. 1 qnaliteit, of Witte

Guano.
Raapzaad, Cocksfoot Gras-
zaad, Italische Scarlet
Klaver Zaad.

PRIJZEN OP AANVRAAG.
TE KOOP.

EEN Stoommolen kompleet, maalt
30 Mudden Koorn per dag.

Patente Essex Ketel, gebruikt
weinig brandstof per dag.

Machinerie in goede order
Doet aanzoek bij Kantoor ONS

onder letter
" 8."

.\

EENE onderwijzer-s IJlj den
ondergeteekende, om op zijn

plaats onderwijs tfl gevrn aan ti
kinderen in het Engelsch, Hollan<kch
en :Muziek. .Applicant" moet
bekwR.-:!n zijn onderwijs I{' geren
tot hIJ het School EleInC'lJtair
Examen, en moet lid Welen van d~
Ned. Geref. Kerk. A I'plicaties
met getuigschriften zullen oot.
vangen worden tot den lijden Maart,

Salaris £4.() per jaar met niJ
logies .

Werkzaamheid te beginnen na de
Maart Vacantie.

GEvRAAGD
EEN flinke jonge Boer, gehuwd

of ongehuwd, die opgeleid'
iii den Wijngaard en Vrucht€nbOO:
Kweekerij Ten.goed keMnnishf.eft Van
Groenten um en elkboerderi'
om een stuk: grond, groot circa 'lj,'
morgen of 75 erven geleO'f.nIn ~'J

munioipalteit Ceres, en volop voo~~
zien van water voor inj(Tatie te
huren van Isten Mei, of te 17ilwe~ken

eener om een deel van den, opbrengst
zullen door aftegeven. De grond IS omheind,

de . ' ingewacht in kampen verdeeld en gedeelteF:\.
nrd tot o~'den 27.Maart, e.ko beplant met wijngaard, vnlch~~:wo en , '. boo tet'Werkzaam eden ~ begmnen zoo men en groen. numen. Appli.
oedi ogelijk' ~ cant moet voorsien wezen van het

sp Sa.I!t: £14-0' per.: jaar en de noodige Boerderij Gereed"chap of
schoolgelden. :. . een klem kapitaal ~ebJ)('n OlD zulb

E is een nieuw ruime en geriefo. aanteechnffen. Een klem mo" •

!ijker londerwijzer~·Woning, w.unn geriefelijk woonhuis sta.'lt 0ld:
elegenheid vpor"el~ kostleerlmgen ~nd. .Doe persoonlijk :l'inzot'k

g Gehuwde 'personen zullen de bIJ den ergenaar.
voorkour hebhen. ~ fd DB. R. J. RE 1:\ El' 1\ E,

Billijke reiskosten, gestaa d ('('n'S,

door. kwitanties, zulleu vergoe - - -~ -,-.

w°:t:':_De gesl~gde applicant BEN 00 DIGD
moet zich voorzion van een onder-
wijzers 2de klas spoorweg. ~rtlfi-
caat om tegen' halfpnJs te
reizen.

ADR, J. LELIVELD,
SeC:.der Sell. Com.

Hoopstad, Feb., 1899.

Twee Rondgaande Onderwij.
zers benoodigd, te Karee-
laagte en De; Werf wijk
Onder Riet RiVier.

APPLICATIES voor bovenge-
noemde b$trekkingen, vergezeld

van de bij de wet vereisch~ getuig-
schriften van bekwaamheid, goed
gedrag van de .laa~$te sc~oolcom-
missie en prechkant der gemeente
waar applicanten w,rkzaam W8l"en,
en van lidmaatschap eener Protes-
tantsche Kerk, sullen door den
Ondergeteekende ingewacht worden
tot op den 17ljienM~t e.k.

Werkzaamheden :te beginnen zoo
spoedig mogelijk. '

Salaris £120 per jaar en de
schoolgelden. . :

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicanten
moeten zich voorsien van onder-
wijzers 2de klas spoorweg certificaat
om tegen half-prijs te reizen.

F. W. VAN HERRDEN.
Seo..Soh. Com.

Jacobsdal, O.V.S. .
22 Februari, 1899.

DRIE

Rondgaande Onderwijzers Benoodigd
,

Tweefontein, RusNaa~te. Aarons-
laagte. en Een R01id~aande Onder-
wIjzeT of Onderaijeeres te Kameel-
door", 'WijkOnder Vet en Vaalrivier.

APPLICATIES i voor bovenge-
" noemde betrekkingan verge-

zeld van de bij de wet vereisohte
getuigschriften vati bekwaamheid,
goedgedrag, van dei laatste school-
commissie en predikent der gemeen-
te waar applicantofapplicante werk-
zaam was, en van lidinaatschap eener
.Protestantsche Kerk, zullen door den
Ondergeteekende ingewacht worden
tot op den 22sOOnMaart, e.k.

Werkzaamheden 'te beginnen op
5 April, e k. :

Salaris £12Q p,r jaar en de
schoolgelden.

Muziek cene sterke aanbeveling.
Billijke reiskosten, gestaafd door

kwitanties, zullen vergoed worden.
N.B.-De gesl$gde applicant

of applicante moet, zich voorzien
van eenonderwijsers 2de klas spoor-
w~g certificaat om t~gen half- prijs te
reizen,

Ds. J. A. PIENAA.R, ,
Vootz. 5ch. Com.

Bultfontein, O. V.S,
17 Feb., 1899.

\V B\_iGJ:1JLOOPEN.

OP 19 Januari: 189g van de
plaats Vlm den ondergetee •

kende een Hottentot, groot van
perzoon, geel van 'kleur, grof van
spraak met vuile ;kleederen aan,
genaamd Jacobus Leweson van
de Gemeente Mamre. Een ieder
bij wien hij mocht aankomen of aan-
gekomen zijn wor4t versoebt er
dadelijk kennis va~ te geven aan
den ondergeteeJtende, en een ieder
die hem aanhoudt sonder er kennis
van te geven zal in rechten vervolgd
worden. :

N. A. BLANQKENBERG,
Middelpost, ,

P.O. Malmesbury,!
13 Februari, 1a99.

BOCB DaElE,J.
KA.AFSTAD7

KAR N S, Stevels en Schoenen, Mans en
Kafsn ijders, Jongens Pakken Kleederen.

Net Draad Alle Surplus Voorraad tegen
Lage Prijzen.-

10 percent of 2s. in het £ afslag

O ISAAGS & GO
Vertoonkamers, GEMARKTSTRAAT

. '. Stoom Fabriek, BA . cx & BOOMSTRA TEN

• - • , K A A PST A D.

,.
buitengewone H. J. DYKMAN,

laker JIn BrlDdeliJnskete~ Tin,
Koper, Plaat·Ilm Goederen,

7, Ha.noyert S1irta.a..t,
KAAPSTAD.

. Proviandeer/~g van oe
Parlementshulzen,

TENDERS sullea ontvangen
worden tot 1~ Maart 1tt99

voor het Prorian~ten van de
Parlementehuisen v~r het tijdperk
eindigende 81 December,l902.

.Aanzoek 'Voor bijzonderheden
moet geQaan' "orden !hij den klerk.
van de W~tgeveq4e ~~r.in8"
r~rletqeDtahqisen, i
~ps~ 211'~ 11899.

D. F. v. D. MER WE,
P.K. Taaibosch ~iding,

District Hanover,

Yredenburg leisjes HGo~escba31.
OVERBEEX PLEIN, KAAPsTAD

OPGERICHT 1886.

Standaards- -(Senion)
Matriculatie,
Universiteite School Hooger,

" "Elementair,
" Muziek Examina;

BêancJ.... rd.--(Junio .. )
Standaards V, IV, III, IJ, I en

Kindergarten School roor kleine
Kinderen tusscnen 4 en 8 jaar oud.

Speciale Klassen in de Kunst:
Letter-schrift, Snelschrift en Dreeo
makerij.

Mevr. W. B. PEReIV AL,
Principale.

WEGGELOOPEN

OP den 18 Februari, 18~9.
1. Een Rood Bruin Merrie

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

2. Een Zwart Ruin Ez!"], met
brandmerk P.O. op rechter bout.

Heeren Schutmeesters en anderen
bij wien fij mogen aankomen, ge-
lieven kennis te geven aan den on·
dergeteekenden door wien alle OD'

kosten zullen betaald worden.

S. H. MALA~.
Kuiperkraal.

P.O. Durbanville,
20 Febr., 18g9.

ZUID-AFRI~SCHE

KONINKLI.JKE MAILDIENST
o. ol CASTLE MÁIL" Muts;h&pj)I)

DE Stoombooten dezer Lijn vertrek·
ken van Kaapstad naar Londen om

den andere Woenlldag, te 4 uur n.m, uaar
Madeira en Plymouth, te Sint Helena en
.Aacenaion R&Dleggende op de bepaalde t.Q&O

BCbontijden.

Extra Booten foor EngeIGd 'II Lts PlIlI1.1
Voor Vracht of paeaage verToert' met

zich bij de Agenten van de c.:..sTLE
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ, (Bpkt).

na ·
U_ZON LXJ N •~.]

KO~INKLLJKE MAILDIENST

lJJIOJ BTOODOOTlUATSCWFlJ
(BBP_aKT).

D'R M&ilbootMl der :Maa.t.chapjJij .-:
torekbD 'RIl KaapstAd naai' BngeIaDG

ria :Madeira, om den anderen W~ ..
, UQl' n.m., .J.e onder aaaieggwnde

VOOB UGBLAND.
EXl'h BOOrD TOOK.SOILAND.

EeD 'RIl de Ka&t.chappij'a mooie Bt.oam
boot.eu al 80UTHAllP¥ON verlAten fQIlt
HAllBtJBG, kon na de a&nkOJIl8t nil__ KaD.t.oombooten.

BBTOURKAART1EBnaarENG ELAND
pngbur wor zee 1du.uden, worden w'i!""
niJd &ega een T8l"II1.ind«in V&II 10 perolDl
op CIeD Dubbelen P~prij8. -

:&BTOURKllRTJES naar HAVENS_
~ de KUST worden uitgereilt voord.
teragNW binnen Drie Mao.nden perde VruCII
ol the (JutJe Mwdsppij Stoamboo1en.

Voor Vracht of Paaaagedoe men ~
lAU de Kaotonn 1'1IIl de Union Sklombolll
v........appij, .A.cldaWJ1It.na$
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DIDlrKRS. MOORE. KIlIGI, U'SLAO.u.
I ~I ."t_,' ..I",I"n. rar rmen, ooie .. en .a.ch'-ea.
ol) \Iurt-klclklul .• 'It.-clin;: Caktlon, 1eYWDde

b.~. ·~)t]rd~rl)..,.""'...t>ch.lp, !:'&Doa en balInId,
VAN DiR sPUY, IliIMKLIIlA.N. 00, ArllJUe.0, F ,·r_l"""uw.allei. nabij IUeoo.,!r. W,., ......
I,n~ ll~me.bur1, 1~,cQdu bay. ea boerde.rl~

... ~a~·&&rt_An .. kor. afdeel ing MalrDe!lhn-" .. tl

(rOOk hoe"""lh"id lcY~nde ba,e, l~ 1\_ .". ,
hl!.l._rul en ,iBnc~.

, }I .....rt- [\r1l1kvlei. <ft.lrli:t loIoorTeCllhurg, lo'fel1.
d ha v'" llut.:rd,:r1 j ..-eroectl'Chap. gl'allell, ena,
e ,,";rt-bol:"lr.k,vl. oabtJ Riebeek Weet, !eYen.

á 'b~~" b0crdcrij,;cree{l.!tehar,granaQ, ea.
el' )I'~t-Kle,n Hemhoogte, aldeeliog Mal_

"ur~. Ie rende ha re, bcerdcrijgsreedechap, htllarud,
rr&-Ót>n, ent
j \I....r.-Laol("berg. nabij Durban"fII .Iatle,

k.,.,r~b ",cJCCI) ,,,. "",...t..-ha p. ~ijaboerderij~
I('bar. leTeori~ hs re, h"f'&oon. "l)n. nL.
9 Moart-\\·el..,l:und. Koeberg, Dab'j Kalabu-

in&l .utle. 1"'0(1" h".~.boenlerij~hap
7 )! ... rt_Leeuwlr.atl. alde.lIng Mal_bn"", Lr

,rthle "'."e. lO!"8@~ieftn, huilraact. paDen, eea
II ll ....rt-Kilp'aJle r, ,liltrih MoorTelllbnrg, ar·

"..bi y.lrn.. bury. le rende baft, boerderIjpreed.
IChap ec ir&n!)~.

15 llaart-~l' uwe RUIt. af,leeUng Mal_bury,
l~l'I!D'ic llJlYC, ~~rderlJgt'ret'dltChap eD gf'IUK.D.

16 y ....r t - Kaal man.kloof. Koobeqf. le-..mde .....
tt. boo'rdCf'];leree<locllal'. graDCD eD bat.ra.f. .~
12 \hart- Te Wildenbondenrail:, aldeelinl 'l(al·

_b~rv. le.cnde b.. e, boerderijsereedlocbap, gra·
n~n eI! .':1 :JJ5!Il.&(i,

JJ THERON. AFSLAGER
2 MOAr' -(lader· Bran.i",lleJ, aldeelini Woroe.ter

Ya.ctl:,~,I. lerende haTe, ens.
J ·~t...rt-Ondtr BrandnIlei, Dabij Wllnlelter,

..,t~.".i. it"f!c<1e ha.,e, en.
• Maart-Weroestor, ..utsued en 1Itlllllt'opli

00 OIE, AnILAGER
U ~l.. rt-('rtlr. ..... tad, de pLuta KaI!r.tonteiJI ft

~eo SJ ea 16~
J. w. MOORRl1t8 J1l. .t 00., AJ'IJLAa•••
2.; l"<br-no.eoburg .• Meennl Malmeabary, ......

roed .... , bornierljlJtiii .......... .-, ....
II' llaart-Mo'1l"D......cht, di..otrik\ KaillHllbmJ,

I....D~e na ... hoerrierijpreed!IChap, gTIUIeIl, 811"
I )!urt-CileDIr.raa!. aldeeliDg "al_bn"", ..

... ,ie b.'e. jlfUD. boerderijll"reed-OOap._
e )! .......~prlnifoDteID. !>aldanbabul, atdeeliag

Ihlm eëbnr y, , .. tgoorl. leYende ba..e, ~,jllll"
,...lIehar. granen. en.
JO llAart-lhaare. l.. eade ba.... boerden ..

,.dIeh.preD. Irl"&DeD.etU
li )faut-lIt d. Vl!Ddukraai te 'Malm.tNI7,

pM"'i.o .a , ....1.
, M....rt-Zouttlvicr, afdceUng 'Malmeebnry ... ut-

~ )(OArt-'Jor.:po"""nt. af.leellng Malau.bn"",
l••• ad, n."•. boedertjifercedochap. II'ra~. ens.

r J P lol.! 1U18. AP'SLAGIR.
I ea 2 !IIurt-Hallman.hof. lof RIYieren, Ie""nde

'11' •. "' .... D. dranken. lr.eldulr"r-UChap, lr.ruld.
!\~&!"!n. ,.[U;

, l!aart- Tul~h. ~ goe<\get.eeJde paWeD.
J II' STlGLISG. AP'8LAGER ..

17 M... n-Karol1lelufontein. nabij Hoped.ld,
'"tr"'! ,,,.,.:>o",,-deri j""reecJ.chap. granen, eaa.

Druipers Maatschappij JID de Sandt
de Villiers en Co" Beperkt.

Algemeene Jaarlijksche Ver-
Qaderinq van Aandeelhouders.

ID termen nn 8ectio 14 van de
.\ktr van O\'ereenkomllt Van deze
~laat~chappij zal op Dinsdag, 28
Mll.art U., des n&llliddags ten
h~f drie.

DE Zevende Ja.ar1ijksche Verga.
dering worden gehouden

&an het kantDor der Maatschappij,
boek ,an Bllrg.en Waalstraa.t,
Kaapstad, ten einde Rapp<>rt te ont·
vangen van den staat der Bezigheid
'\"an de Maatscha.ppij, opgemaakt
tot 31 Decemi>er, l.I., en ter kiezing
viln Direkteuren en een .Auditeur in
plaats van dtl aftredenden die allen
herkiesbaar zij Q, en ter verrichting
nu 100danigo andere bezigheid ala
de Direkteuren mochten voorbren·
gen.

C. P. SCHC"LTZ,
~ecretaris,

Kantoor dt'r Maatschappij,
Kaapstad, 2:) .Feb., 18~9.

BEZOE5A:

HOLLANDSCHE BOEKHANDEL
JACQUES DU~SEAU &- CO.,

e, K.rlbl&ra. •• ,
K__ p.&ad.

2uid •~frilJI'
TUDNTOD lO'!

ONS LAND:
nlS'~DAG. :!.~ n:mWAHI. 1~99.

HET l'ALEDO:-;~CHE DI:-;EH.
WIJ rolt\lc~ .. ren elder8 een ~eer volledig
r-'Pl"'rt van d~ toeHpraker: op 't .\frikaan·
der dlo"r Llal~tll'.jen Zaterdagavond te
Cal'!dnn gehouden. Het ie onnoodig delóe
Iiotleprakpll hrued voorig te beep reken, daar
Wl] ~~I"oyen. tlat al onze lezers het rap'
pDr! telf nauwkeurig zullen ltl~n. Cale-
tl0n bn lien b!'pa.a.1J beroemen op dit
.hoer. lLur allf'tl! in de beste orde afliep,
-0. de :flp!cr){nst niOOi te weoschen
""'liK Dd.t Je inwoners van Caledon
firn v'Il-heugen IJij de gedachte. dat zij
"'-r -ull(e ill3aDLIon de locomotief op
hp, 'i"rl' ~Illl"n hooren flaiten is licht te
I,Al(riJrpf1. n" tegenwoordigbeid van
•. O'\L~ J.\"" ..0 .l"n ed. heer SA CER,
·~mrnl; .....rl~ I,IU .\]X'ub~e werken, met
dtt I"'"'' 1'1aat.1elijkfl \'()rtE>gen1Iioordigers.
,ett~ h"t lllnt'r vtlt'l Inil!t.er bij, en de
too~l,,"jken waren. over het algemeen ge-
O"[!]"f1. bijzunder ~()tld. Door verschei·
<I.M 'p."".k.·1'11 werd op de noodzakelijk.
h"1 1 \ Ml ~ 'H~ lf' lien bij Je registratie na·
,Irnk 1:,,1"10;'' ... 0 uwn llchijnt be8lo~en te
l~n .: lt-I Il' ",tI~" te duen. Wij wen-
8then ,lp .\frl'u.ander partij van harte
~lull; met 't ..lice."" van lure aDdernoming.

ALL11RLEI.
Linotypes

F."G .r';·)! 1(.;,).... lt" VcllJ Oli3 L'flul wordt
'!lan' tI~,,~,o.)<lr ,1·, Jong~tt'l ni!vill,jinif op
b~t ~ol,i.d dor drnkk"n~f. nalD!'lijk: ,It'
110(", i·.·!ll<lc!Jtf\P, 0.... tif/vi is 't ","rate
"''''1\\.h!",i in KfI;tp~ta.j, (lat de.", 'Illtvin-
-4.lnl<u""ft in"··'·""rd. \\, .. 1 ~n bewijs Jat
.. ~ rr~res,iid t'Jll. niet waar? Wij heb·
II"" t"e<" machin" .. III voll .. u gang, die
"nurd:~<i "Ijo eluor Je Linotyp4' Co.,
bt~r1:· • .)( '1I~~ter, ll"t gemiddeld ge·
toll lett.-r" d.t ""ft gewone lino· letter per
llUr vorm'. toi G.:'I.~J. D .. linotype is een
iugew:!ckelle IJUd..iDI'. cLooh werkt heel
l{emal(j,:~IIJIc. DO:! ali"rl<t~u.r zit gemak·
Itel'!k voor ele macllilM'l ell "'I~lt kla·
'~er" even al~ gedaan WQ",it ta Iaet
lCb.r1ven lll~t een .. typewriter. M Zo04ra
Mn I't!gel met ,ormjes gewet i.wordt
.tl1ChoViln tot waar geamolten lood La de
.ormj~ gelaten wordt, en dan krUit m'D. "Q I"te.lo~ "'i.1 ua t1't• p, _ ....

daD de le&t ... ~je8 pto-
. Ala eeD .k ~ '11,
:wordt "& lood ....eder IJeIIIIlOlteD .eD p..
'brulIlt. Ken krUit cf.·Dleuwe letter
.00, elke aHp.." het ~rk .0nU Y\leleee geduo, eD boftQdJen la er eeae
eepariDg iD werk-am.eu. .

Spoonveg-be~ll.
Met iDpnomenheid heb~ wij verno-

men da, de colDlllialaria ~ openbare
werken den TerYoerp'1l" nit. men .. Il de

in tracks, die ledig liaar
het WeGeD ter1agkomen, aanmerkelijk
heeft vermiDderd. Dit il onauwiJfeld
goede tijding yoor de landboa WanI iD he'
weGeD, waar deu meet almeel' en meer iD
pbruik komt.
Een ander .. ermdering il de .. erlariDr

van dell verYOerptiJl nn pijpen beetemd
yoor belploeiïDpdoeleinden~ BIJlOnder.
heden omtrent deze YeranderiDgen nn.
nen bij de Itation-chefa vernomen wor-.
den,

Jones n1Jgeeproken.
De jury heeft kon8tabel Jonee, die

Edgar bad doodgeaohoten, ODIIChll~'!!f.ver.
klaard YaD lKrafba."n man.l.." t ..
.een geheeIen uacht wae opgeelo~D. De
reeater leide dat hij het met deM ui~
spraak yolkomen eens WlUI. Dit nu il het
einde van de Edgar.geechiedenia, waar.
yoor de league te JohaaneabUfl, ko .. ta-
bel Jon .. wiJde laten hangen - bijna~
den nauten boom wilden ophaapn, IOn-
der een behoorlijke terecht.telling.

Een ander kancl1daat voor Stellen.
boaoh.

Naar wf "ii16iiWb-anmTflilftëe1bt iii
den laatllten tijd BOO yeel OTer d.., lUk
-aal de heer Loait Cloe~ met iiir James
8i .... wright voor Stellenbosch 1ItaaD. .oe
naam van den heer Tom Louw,den uitge-
worpene van Malmesbury, wordt genoemd
ala kandidaat .. oor SimoD81tad.Vnl8enedit
berioht lOU de ed. heer Jan Fa~d dUI in
tijde uitgnonden hebben d~t hij geen kane
staat te St.eUenbolloh verkoMn ~ wor.
den. Het blijft nog te bezien of de Cloete-
vlieger zal opgaan~nl zal het niet 'ver.
wonderen .. verder te yernemen" dat ...

EeD land8J'egen.
Uit alle deelen der binnenlanden ko-

men de blijde berichten, dat heerlijke en
doo..w-lngende regens zijn genUen, waar.
oyer wij ons van harte v.rbllJden met de
bewonen nn die Itreken. Meneoh en dier
waren .maohteade naar water, en eindelijk,
kort na den dag van verootmoedlging,tnva.
men de gell88'eDde regendroppeien neder.
Mogen de dankliederen nu ook uit een
erkentelijk hart omhoog stijgen.

GElIIENGD .NIEUWS.
TE JOH,UfNEIIBUIlO venten eenige jODp

meittjel Dieu".bladeD roDd in de I'raten.
G 18TEUN Yierd. meD Amajuba daa ia de Z:

A. Republiek. De publieke wtoreD waren ,e·
•10teD.

DE J)!J(OlllE)!DE IlAJLBOdT, de Scc;I, wordt
hedenmol'J8n bier ..er"acbt. De ultpaode boot,
d. HtWXJrtUrt Ca,lle, vertrekt DIOrteD.. middag
om 4 uur.

EEN !fOOIE IIO)I.-De bAlur oDlangs pbou.
deD *ot Itjj ..ing ".n het fonds Year d. ni.uwe
kerk te WiDburg, O.V.S., beeft ruim £2,000
opgebracbt

DE Dt:lTSCHE REGEEKDiG beeft 8.000 mark
(£400) beecbikbaar getiteld ..oor prii.en "oor de
eente landbou" teutoooatelling te Windhoek,
Duitach W ... l ..lfrib.

EEIf Elfoll:LllCH BLAD meldt dat de ech~
DOOte ... n den beer .1obDtPuU, Obudleigb, En·
~, onlangs be... llen ie Tan YierlingeD, 11
Jonpn. en eeu mmje. Moeder eu kindereu
wel.

ZONDAG on'-tond er eeD bo.cbbrand op bet
e~ndom der Sabbatariëfll te Rondeboeoh. De
RoDdeboech brandweer, bÓg .. taao door d.
politiel alaagde er in het yuur spoedig te blua·
ICheD.
M~", \'llAGT of de Piketberaen den beer

De Waal bii Ijjn terugkomat Diet lulleD bedu·
ken voor d. fatlÓ8Dljjke boo<bchap, die hij bij
'ijn ..ertrek met Rhocf .. DUI' ED,elaod acbter·
plateu beeft?

EBN 8caOT8CHII: BOER UD de Ganubi, 00Ite-
lijlEe pl'oYiDcie "U de Kaapkolonie, heeft polo·
poeDeD vu AmerikaanlCbe piUen aaopkweeJrt,
die tot 130 puDd ieder weren. Hij -.I er YU
op de tentooostelliDa te OOllt Londeu breapo.

ATTElHIE.-In de ad ..erteDtie yoor de ten·
too n.telling "'D late eD dror Yl"tlObteD te
Stelleuboech te worden pbonden op ~.D ei.
il de prij. der .poorweg Dart).. yerkeerd op-
pguen. De retour.kaarij .. I!iD te,en Mlcekll
pru- ..erkrijgbaar.

DE 2:UJD808TEIl die aan bet Linde der yorige
week o ..er K"p"tad "oedde. wu de bengste
in langeD tijd hier waargeDomen. Vencbeidene
meu.chen ...,.men om ..er pwaaid en be_rd,
doch niet eroatig .. Zoodq ea ptenu wu de
wind Itil en de bitte groot.

DE COKJlIH!IIARI8....n opeDhare werken k.. r·
dl! Zondap ..ond per lpeoialen trein in Kaap·
.!.ad terug. daar hii ... u plan wu ptera ..ond
naar Burgeradorp te yertrekken. Publi.ke
aken die a(jD penoonlijke aaodacht yerei.llchteu
..erhinderden h.m e.lhter te ..ertreItken, soodat
liln reil ..oor eeDige dajreD ia uitgeeteld.

AL DEGE:'£!( die belaDg stellen.in deD ..oor·
uitpng ... n de Yl"tlcbten·kweekeru lulleD YeI'.
• taDdil( hand.len door de tentoooatelling yan
..erlChe en gedroogte nnchten te StelleDbo.ch,
op Donderdag den 2den Maar\, te "'-keD.
Men zal bij die releJenheid kunDeD zien WIR in
de westelijke pronocie in de yruchteD-nijyer·
heid un gedaan "orden.

Dr. P;D.HEER SAUER, commiaaria nn OpeD-
bare "eRen, "oonde Zondaamorgen deD mor·
gen dienat te Caledon in de "!fed. Geref. Kerk
bjj. Da.. Klife had tot tebt pkoHn : (I)
Waarom ..emed Jnw den heer? (b) Wan·
Deer, aDder welke olDl~ighedeD deed bij bet,
el' (c) .... t W&reD de i!1'yo!gen1 lID le ..erde MD
leer boeiende en em.tige preek.

HET VERBLI.JDT 0'111, &egt de E~u teD
_nte de Yerzekering ....n 0... Land te hebben
dat dr. Beck, de WorceetefllCbe ltaDdid .. \, Diet
dil' fttderatie-deDkbeelden koeatert, "elke MD
bem toegeachre ..eD waren. Dr. Becil: ...as 0IItI
bij reputatie bekend all een wanne Afrikaand.r
en daarom ..ooden wij. umeD met de BMtiU"uJfc,
d. dinpu welke op .jjD rekeDing ,tond.n 100
I(ek en hinderlijk. Het blijkt echter da. hij ou·
IChuldii ia.

DE)! HUR MELT J. BRINK, die na 20 jlll'eD
dieD.t. bedankt beeft .Is It4IClretarla ... n de Vrjje
protClltaDtacbe kerk, hier ter atede, werd ZOD'
d..,,,,oDd door de r-nte eeD .ily.ren mid·
deustnk (ceDtrepiece) aanpboden al. eeD blijk
"'D de waardeeriDg .jjner dleDiten. Eerw.
Balmfortb na. de pr888ntatie waar en de heer
Brink dankte in IfIlpaiie bewoordinren. Hoewel
de beer Brink bedankt heeft ala leoretaril blijft
hij Dog tb_urier der kerk.
t:u OOIlRE(lI'()SDENTuit Alice ecbrjjft dat bet

er daar DOl .til ia.!ook wat den .poorw. betreft..
Allee II er echter prachtig groen, hoewel iD
eDuie dMleD bet uog e1: dl'OOll ia, en langa de
,eekult en de Viach· en oeDlp riYiereD weinig
I(lIregeDd beeft ... Ue Kalferlan~er\i8n t_h~D
.uioe eD KingwllhaD18to"u beginDen er uelU1(
uit~liea. Er bebben sioh geeD nrdere pnJIen
uO rUDderpea4 ..oorgedaan. maar een aaotal
beesten lIJn onder k.arantaine geplaatat, eD de
b.... r P. CoatJer heeft Hili drie heetten moeteD
&f.t.aao, die met oudpl waren plint. Der
Afrikaander· leden portretten, zegt de correspon·
dent, DemeD eeu "repluta iD de buiHU in.

EE)! Gt:IIEIIIZINNIlJi; GEBEUIlTESII.-LJ. za
lerdag nacht ..oad eeD ,pheimlinnige rbeur~.
litt pluta in liet hw ...n eq_ editeur, die
,"relig "U Dur C.ledoo. Men. M.alaD wu met
een blank Ulewje en haar lOODt;' alleen in bei
bui •. ID den DlGbt hoorde Ijj _ ..,-iteel of p-
.cblld h~ een der nOlten, doeh lDeeu.ode da.
het de 1f1od wu, ll&ID lij er pen YVd.r ooutie
... n. DaD 'rOlg.nd.n IIIOrpD 'rood men de knip
... n eeD .ier V8Dl1ten in de ee~ pbrobn,
terwtil een der nliteD lhik pelaaeo w. door
bet opalaao "Ill! d. kDip. 0. politie meent, da,
lae' knad gedaan werd door iemaDd die ftQ
lIlnao eeD heukomeo bad r_aOO!I, ...... .s-
teek._ il M' waanohiialtik 'da, kil" dear
.. t _ .... Boe de UitIlnbr mn.."
..,. ~ lee .. ~ I»......... "....."'..........

DI TII,UlD IlOlnrOllU Co. WiJIIe ... lad
bouwen na nree d .. au- __ W .....
keo kontrakt "opaa, leIfa udat lad _trUt
door de ~Af 't'V'III'ObO ..nllard 1nL
Di. tru han feitelijk _ oa-..lilk, daar
he.~ llu"""
" rehnUk .... rolmateriaalte IQ.
- -.I de ~ iD beS IaooawMIatlllof
.. ioterdiM '"'IU, die _t.aiippU bele ..
tende ~ be, bou_ ~ te ....

DIIlIDfllCBlC IU~. no beS~-
too hoepi*-l te Durbu kJaaCi dat Iadiin ....
knoken, ID_tal oade lieCIea dia au OI!I'.I ••
ljjk. lnnJen Ijjden, tot b" W boPtuilinana
eo dan wetPoopeD. De ilci:n biiaa of WiJI.e
Di.t .... nar Ijj 'fUIdaaa ko.., .. de
otoritei... Ij;n ftrJilicbt _ UIl te -.
kOll~looe te yenorpD, .. ,,...._ Ijj ......
op eipo koeteD te hetnftD, Di' biIbbeD de
Nataleuen ftD han koelielielde. Zjj ......
d. kueli.. nu maar D_en _.. Ijj IjjD en &iOIa
inbeelden dat .. YOIk_ ~"na. Di'
~ de moed:.!lhb rUbreI!.ru., OOk yee1 plei·
Rer doen, ..;;~ &,rw..

Ala een Anbi.abe wedu_ beriroaweo wil,
pat lij in deo D&C.btYOGI' deD .._ ... DUr
het ant YU baar oYerledeD.... .Dur biel.
Ijj Deder en bid. hem, aiCIl niet pkreaki te
pYOelen eo Die, ja1oenoh te wvnt.. Omdat
Ijj p1t'OOllJijk ech.., ..... dM dU tOaII w,1 Mt
pY&! aal lijD, breqt l.iI _ aauiJuel ~ dia
wa, met water pndle bokbaft1JlG ~
Nldat ail Da haar pW ..... 1IlIeft, I_hU
het -- OYer het f:! Joopea, 0lIl lIMr ....:r=:ht:i: ~ .;bM7::::
ala bet graf door .. door beYOCh¥ il, pat sij
m.t een praat ban Daar baia.

" ONZE lICHTE A.rlU1U.ANDaL"-Eea oonw-
poodeDt nn Kalmeabary .... t 0.. _ fedruk.
te oirculaire De KolOJli. aanhe...Ieode, pMe-
bod " per Tboe. A..-!~!-wl " 811... echter aDD
lIUIIl " 01118 ecbte AIrlItaaDCIer." Volpnl d ..
oircalaire. ia de groo.... aanbeveliDf ftQ De
K~ dat " de redakti. ia OY8rgepaD ftD da.
Du 1'oit in <IDdare band8ll," doch de politiek
ftD bet blad blijft" de andere &jjde d.r poll'l.
ftD deo dar ala CIOC;r OJU LmG Y8rdedlad."
pu op YOOl'IQ " andere banden "! .II de Iieer
Tom Louw ook eeD ftD di. banden? H. lijkt
100.

L.I. Zondq riel "D kiod ftD den heer
J ohaoDel Loot., wODende te Booidam een nar
rijdeo. ftD Brite T01f1I, mei _ijD hoofd in "D
aoherp inlt.rnment eD beseerde.!doh -tic.
0.nder ring te paard naar hei yeId om pear.
den te bal.D teil eind. DUI' he' dorp aMt bel
kiod te kom... O~ DUI' huÏl Oyeniel be.
- reseabui j hij ftD bet paard en acbool
lObier' eeD boeob bet paard Diet YerTe ftD hem
Itaan latende. Hii hoorde eeD dondenla, eo
laf bet paard nedernUeD, pUof!lII door .. n
blibemaftal. Het dier wu oopoblikbljjk
dood. De beer Loo'- had eeDe leW DaUW. OD~
koming daar b.t paard beel uabij hem wu.-
Bri.Ul<l_ Botk.

UIT LoNDEN bebben wjj eene circulaire ont-
'BDpn yan den beer W. P. ReeYN, boborair
aearetaril ftD bet oomité ter opriabtiD, ftD _

redeo.kteekeu ter eere 'I'aJI wjjlen Ill' Georp
Grey, die een leyeDtal jaren goUY8mear deaer
kolonie tru, en oek gou"eroear ftD Nieuw
Zeeland. He' comité dat eeD oproepio, doe'
tot bjjdrapn, be ... t niet alleetfde D&lDenftD
een aintaI welbekende EDf8laolae lllaatalieden,
maar ook yan OOHD preml4ll', den ed. beer W.
P. Scbreiner, en .ir DaYid T8IlIIaDt de ipDt.
generaal d8l6l' Kolonie, en de -..cl. b;r R. J.
SeddoD, premier "an Nieuw Zeeland. Wij aUn
er ..an o"ertuil(d dat YOOI' eell doel ala dit
in de KaapkoloDie niet aaD dooy. deureD ;}
ieklopt worden.

BIJ DEAolIfTRI!ItItELI.}J[HEDENder ParjjllObe
teatoooateJliDg ja een 2,000 meter diepe put,
waarin m.D bn nederdalen eD ook de Y&!,d.
.( ,eYUflooH doodeliike nl" YaIl l,oae YOet
hoogte I Die -.I ala yoilrt in aijD' werk pan:'
Onder,eeD bool( ftQ 1,000 YOet hoogte beeft
men ID een waterra.erYoir een rond jjleJ'8ll
paYiljoen .taan met dikke yeat.erruikD. Daar
pat meD inzitten met 10 tot 16 penoaa. He'
towtel gaat dan DUI' bOYen, door .toom_
chinell omhoog ptrokken, *ot bet bonD in den
boog ~ Bij het optrekken ai.t m.D dat
bet parilJoen ftD' onder api. toeloopt ala eeD
granaat. .II het to.tel boy.n gekOlD" dan
wordt het loeplaten en ltori met _ ooaet-
tende lIlI1heid.naar beneden, maar wordt opg ..
nogen in ~, diepe .... terrwenoir dat den
aohok breelt. De dear wordt geopend eD ni.uwe
PIM&gien mnDen inltappen. De uitrioder ia
Mn Franachman, Caron.

BRAND TE ZoU1'RIVJU. - EeD brand die
erostige lfe1'o!ren had mnnen bebben, en eeD
groot yerlielllCu bebbeD yeroonaUt, indieo~'
niet met WOyeel promptheid ;,nderdrokt w
brak ZoodagmOI'J8D uh iD deD looomotie
werlmwiokel der repering te ZoutriYier. De
brand oii'-tond in eeD hooteD en ijMrell ge-
bouwen werd plukkig bemerkt "oor bet yuur
beel ..er gevorderd tru. 0. apoonr. brand·
weer wu .~ aan be, werk. Er woei MD
• terke wind eD Dien aag dat bet hoJ)ll}OOIItru te
trachten het oude pbouw te redden, dat pen
8Toot ver Ii.. lOU IUD. PotriDlBD "erdeD daar·
om aaoarewend om deo brand te beperkeD tot
het oude pbouw eD d. D&Uiaaa plegen gebou·
wen te redden, die in rroot ,.YUf .tondeD.
Eenice troela met goederen beladen .tonder.
DUIt bei brandende g.bouw en waren lpoedig
in de ylammen pbuld. Het _ter werd op
hllD gericht eD meD aJaaid. er iD le gedeelteljjk
te redden. Na eeDige uren hard werkeD .Iaatrde
meD er iD bet yuur te blllllOh.n. De IIClhade
door deD brand yeroonaakt wordt ia.chat op
£300.

GESTORVEN'vn VolN HUII.-Een AfribaD'
der te Ediaburg (Scbotland) achrjjft aan de
Ezprul : Op Zoodagmofi8ll, 29 Januari,o.er·
leed te 33 Dirk PIaoe, Edenburg, Scbotland,
meYl'Ouw Balie Becker, eohtpnoote YUI dr. M.
A. Beeker, ftD WepeDer, en nreede docbter
Y&,II deD beer Z. J. 'I'aJI Borak uit bet diatrikt
Wepener. Key. Becker Inram bier been met
deD dokter die hier 'sr meii.llcb. nkkeo
ging .hideeren in bet . nn 1898. Zij laat
een kiodje Da, een IOOn je ftD 4 jaren. On·
laop lal men. Becker met verlaogen eD blUd·
IIOhap uit naar haar terugkeer DUI' haar .J8boor-
telaud, YrieDdeD eD bloeliYerwanten in Haart of
April YaIl dit jaar. Het !DOCh\, beIau, niei .00
ziJD. Haar h_gaan is niet alIeeD eeD groot
Yel'1i.. yoor deD dokter, maar ook yoor een
menigte yu mendeD in den Vrijsta.'- Allen
die bet voorrecbt haddeD mtt"'haar h. wU.ll'-;",
pkomen te aun, lulleD bar YrOeg beeDplUl
betreut'.n.-Waaraao lij o .... leed beb ik IlOl
Diet knDDen llitYindeD. AlIeeD weet ik dat Ijj
.leohta eeD week .iek tru.

RIEBEUSU8TEEL, 2'.l Febr.-Oos Ii~ dorpje
..... giatereD iD rep eD roer. Het ..... de datr
waarop onle leeraar eD echtpnoote bun lily.·
reD bruiloft Yierde. De ouden ftQ deo bruid ..
rom, die yler jaar geleden hUD gouden bruiloft
YierdeD, waren ook tegeDWOOI'dig. De kerbrud
dineerde aao de putorie. Ouderlilll M Maree
Ju eeD ylei-:.nd adl'8l lien leeraar eD eobtpoote
'fOOr, terwijl ouderling P. Hamman UI' lIUIIl
y&n dllD kerkeraa8 bet echtpear MD ~tia
ail 'OeJ'eD IIClhllDkbord aanbood. Er waren ette-
lilke ieechenken nn wyer. lo den oamiddar
Inram de .. meente naar de putorie eD wenl
door den heer 11. Truter _ adrea gelueD
nameos d. , __ te. 0. l.. raar .. twoordele
iD ppute bewoordin(eD op beide ad~n. He'
bleek dat er 25 jaar geleden geeD enkel famili.-
lid ftD deD leeraar tegeDWOOrdig wu te Crail in
Schotland. Nu weer wu er geen enkel familie·
lid ylll! meYl'OUWHamman tqenwoorclig. Allea
liep in de b.te orde af. 'Vel. trareD d. wen·
acbeD dat bet echtpaar IlOl Iiln gouden bruiloft
bier mocht Yieren. MorpD&'rOod WOrdtIl de
Zondar-obool kiDd_ ODtbaald. - O1ma·
p'11tÓe1d.

SPORT.
WEDRENNEN.

DE WATERLOO BEKER.
LoNDE!!," P'ebr.-(Per telqrru.f.}-Black FlUT

'!rOD de Waterloo beker en klopte Lahal.

KERK .EN SCHOOL.

TOOKvmuG.-LoIIDZlI, U FEU. - (&.Nr.) - De
........ boot BuJpria libil" .l8anI...... -c 1l,1.A.

Ut1TD OVKR,I,mD.
LoOD, 25 FIC", - (&.tIr.) - Baroe

Jlllio de Beater, de opriclater ftD d. Beat.
T ..... 00., .tiert bedea .. Niaaa.

U)f LA.WAAIXAJCD.
Lowu, 25 FUL --(Ratur.)-De YenOJ.
Fr ftD d811 beer DerOaIMe .telt de ~
ID .taM beta in ~ -arm. te tiOaCIeD.
Mea ~wt ... eebter ali eeD atud.
jeIIIaaker dan alii een ......................

RUDY ARD ltIPLI)fG.
LoKoJ:l!t. 25 FUL ;;J.Reuur.) - De beer

Rndyard Aiplillg, die 88IIÏPD 'tjjd .iek il,
wordt awakIi .. eD U inflalDmatie _, toe.

TB HAASTIG GBW:&BST.
LoNDElf 25 FnB. - (&.ur.) - De Ti_

gelooft da, de 1f8iterintr OlD. 'fl'88IIIdelinpl
tm de balie t.e roe,.., aal wordeo berroepea of
YenDderd •

De spaD.ll1ng te KanUa.
REPUBLIKEINEN vs. KONINGSGE.

ZINDEN.

LolfOElf, 26 FEBL - (&uur.) - De lIi&oa.
tie te Manila ia kritiek. Met. de ~teanaiac
ftD .,bniraal Dcnrey, ODtacheept d. Narr:i_
d .. nacht. w.owbaaij. OlD bet Britaabe ClOD.
lUiMt eD de bank .... t-ohermen tepa braad·
lticbtioar. De »ai_be kruller Kfli.ri.
.d "'!JI"Ia ia aldaar aanre-- .. Daitacbe
belangen te ~D. .

Hat wordt olliaieel te cairo Un,êkoacliad dM
er op be' eoseoblik pea plan beaiut "enter.
kiopu naar de Soadaa te aeOdeD.

Op beYel ftD li. D.pay deed de ParjjIIObe
poli*ie beden eeu inYal._ lUIt&! ~
ftD ko~, ea _ ._ aaoial 0DI1'8-

IIpoDdentiën, ioalaitende bri_ YIIII da .....
.... Orleana, in ileela(.

De peet ia te Jedd&b uitcebrok.D.

Nieuws uit )foord A.fr1ka.

LoNOU, 'l7 FEBL - (~.) - De DerYf.
achen aohoten onlanga op eeD kaDonoeerboot
IQ op weg - DUI' F.hoda. Jl.. gelooft
dat de Khalifa binDID MO mijlen YIIII Otndar.
_ia.

Allerlei nieuws.
LoNDEN, 'rl FEBL - (&uur.) -..,Rudyard

KipllDlligt buiten beWUbijD lID meD YJ'8eIt
"oor bet ergste.

De bOllr Rhoel.. ie Zaterdai nit cairo naar
Eorelaud yertrokkeD.

Een Amerikaaueobe oorloglchil.' heeft belit
pOOlDeD y&n Cebri, nadat de PbilipPijDefll de
wijk i8DOID8n hadden.

K.A..APItOLONIE.
EeD eenzjjd18' verhaal van de

"Oape Times."
MOSIlELBAAI,25 FEBa.-(R~.)-Het Yer·

alar 'I'aJI deD oorrwpondeDt y&n de TiltJ.U om·
treD, den to.iand der opinie iD de.teeI aan·
pande den brief ftD dea heer Brown in bet
pluiMelijk. blad, ill blijkbaar meer denkbeeldig
dan 1fUI'. Ik beb alechta nree of drie penoDln
bunne yeronnraarcIiiriDII hooreo te mneD
&eYeo omtreDt de V8rOod'entelde brutaliteit Villi
den IIClbrjjYer OlD _ de lltedelinaen te
apreken. Het feit il, dat als men d8 brief
napat, men aal YÏDden dat. bU alechte aprak yoor
lIicIuelV8n BDdiegenen die Iilue opiniel deel ...
Ala de inwoaen de opiDi.. ....n deo eohrijnr
niet ~ waarom brengen lij dan .. i"D Jm.'"
~yft badidaat YOOr, waartoe ID nnchiJ·
lend..... laIIIWJIOOrd werden ?

Kimberley stad8bestuur.

Kn(Bl!aLEY, 25 FEIL - (&UUr). - Op
eeue apeciale Yeraadering ftD deo etadaraad,
leid. cfe YOOI'Zitter Y&D be, ~tiDgS oomité,
bij bet. yoonteDen der beIrrooUog yoor het jaar,
dat de oat~ YOOr liei jaar Dit alle broa·
neo, de apecWe leeaiIf 'fOOr elelririaab lieb,
niet in -kina _mende, dia ietl bijlOnden
it en *ot "" alpmeeoe iO.kOIa.ten niet koDp-
rekend wordeD, bepoot waren op -"1,363 111.
7d., eD de aitpYeD op t61J.!21 liL Dd.,_
tekori aantoooende YaD £20"",7 1... lid. Dit
aCbeeII op bet eente OOI( • -. groo' tekort,
maar men moellt in UIIID8I'kinr _D at bet
.£18000 inaloot ia ~ .. ~ bet. niéuwe
l~lliII eo wucbhuiaen, die _tuurljjk niet
yennabt werden Dit d. ~eo YIIII UD jaar
te IUDea betaald worden, _ oYer "enohi.l.
lende janm soadeo Y1!1'deeId worden. Het. yenJac
werd aangeDOIDeD, en eeDe belut.ior ftD a per
oeDt in het. .£ phnen.

IN HET BOOTJE.
PntETBICItG, 25 FIBR.-(SptcOool.)-De beer

Johann .. Li.beDberg, _ yan 01118 energieke
.. olldememende boeren, en -.taria YU den
AfrilraaDder Bond, yertnkt mOfi811 om een
huwellik .. ntegun met eeue jonge dame "Ill!
Darlini op Dinadag e.k.

I.D.B.
KtMIIEKLST1 25 FEBL - (Rauer.)-Ia bet

maptrutabor .tond hedell ~iIId Jobn
Christian Scott, _ onde itJwoner YUI B.ooOl.
!leid, en in diemt no De Beer., ~ bet OY8t'.
*red.. der bepaliDrn det' wel OYer diamau~
handel. H,t wordt beweerd dat belebuJdiPe
het toeaicbt hid o"er eeD aantal TE op
de "loeroD, eli.c= .....~al te PftD
in ruil YOOI' ten.. T_ .......
PDOfa8D werd werden t.,," ...._ no lt eD
~t Iranat ID sijn pjjp pYODden door spear-
dienden, hebbeade men Y1'OeIW .... ......
dUriD iet..ieD Yerherpa; Hii werd Daar het
apeaialeWYerW .... "

)[OOrdeDaaI' ~- )
Gaun·BmIITJ 16F - ("'~. 'rt• I' , _ .,T.....~ " \

.Dil BDGA.&tZAAlt.
.~

UITSPRAAK VAN ON8CBULDIG.

DEPUTATIE BLJ DD PIlJDIIEH..

-} DEBUlLDPaT.

PoaT ELI2:.ulZTH, 'l7 FEBR. - (&.ur.)-
Dr. TIIJ1I8J' ftD bet gesondheids depan.e.ent
arriYeerde heeleD lII01'IeD ftD.KaaJlllteil in yer·
baai met de yooraorpmaaUepMn tepD de
builenpeat. Hij aal eeue pachikte pJaata w~
DeleD om ~efll onder quuutaine t.e
plaateen, indien bei ~ Doodig weaen. Hjj
-.I drie of Yier dageD alh1er bljjYeD, en eeD on·
denboud bebben met bei gewndbeida oomité.

-Eeu deputatM ru dell 'I, • .,.. ........

1ItedaraecI, lDet den hm1I-..ter <CIea ....
Ball) &ID het hoofd, deeiI ~ V-"'&-
DaIIIÏddIQ: hué op'hCbt.iaf bij den ~
deu ed. ~ Schreiner ten eimie taY_
welke stappeD genomea sija _ de la......
ftD d builenpest iD de KOIanie te ........
en bij de regeeriog UIl ta ClriDPa op litt ._811 ftD streagent ~ DI ....
mier ootmoetta de deputatie aan het .....
Diale kanroor, lID "lUI nrX-ekI ftD e. Te
Water, dr. Turner en dr. ~regoty." .
De burgelDeester lIeÏ dat het acbeea .. ,w

publiek zeer o_~ tru ea beYree.I dat •
pest iD de Kolonie _ worden Y........ ·

MeD wilde gaarne wetea _t de ,.....
'-tg is in dese ta doea. Mn tru ... po
vvelen dat de kwarantaioe tijd yen.p. ..
betare slappeD genolDBll lIlOIIIIten ~ _
de iD~ o.er de greaaea der LIIOeië
door middel yan de apoonregea tAl beIett.a.

Nadat Dog eeaige leden der deputatie lau
gevoelen hadden ui~,..we . . .

De premier, dat hij .. WUI de ~
te ODtmoeten. De atie door dell ......
raad ge~rd achtte bij ,.. ,...tisde-
beboorliJke, e.tI hij 111.__ dat &ij _,._
de regeeriog 1t'1IIIID geIroIa.,~!Iij'",
t.-. dat le acbtel~ wu o.traat ...
der aak. De regeeriD&;;!M teDe_, maar het tru ".
doer de regeering gedaaa w pablWE ta ...
hell. De regeeriog bed ragaIat;ieI op,wtM
Yeor de beetrijd:iug yaa de peat eD _ ..
leiddraad de verricbtiapn ftD de _ ......
YIW Venetië, waar de ~ ..........
gen ten be.boeye nA Euopa bemNW= PI.
OIIltreut de ooodige YOCiiWi ,.tIIpIIii_.
de iDYoeriJlg Yall de peet ta ~ ~
pen werden geDOll18ll 0& X..... *'r _ Mai.o
ritiu te PrOkIam __ alii ~ .......
lDtaucbeD wordt uit EnplaNl .. ,.......
middeleu ODtbodeo yoor YOOdn-áIC VI ....
sing der plaag. De rePlatieI doai .
gesteld in oyerleg met de '.11 ...
ambtea der regeerilli. ,,_ .
bepaliugea der QODvenUe te V..... Deu-
Da'"era _ cow_tie YUl de ..._ _ ...
louiea in Zuid-Afrika pboudea, ".., ....
regu1atiee werden opgeateld op denp~.!
YUI de replat.iea reed8 door de )l;KAI:.&f....IriDI._••••
op&etrolrkeD. loatrukties ,,_ ..,. ... "
alle .gl!ZOlldaheidabea.mbten hoe ta lnaH •
in alle gevallen die IDCIPD fW." • Alle
y_rpmatreplel1 wordeD UIl ......
geDOID8D. Voor Talelbui _ .
geknel! wordeD ala kw_taille ltAtiiGa _
meD wu be&i& andere kWarUt.aiM ~
te bepalen. De regeerÏDi .-.t ........
"ei houdeD eD kOD Diet WII&tnPIne pea
DlID8D die Diet met de wet lGIIdea ......
De duar ftD k"uaataioe werd op lJ
dageD, en indieD er in dieD tijd ....
Yall peat naD boord is PW'" suo. .....
gieIB en lIdin& na ontemettillg MD nl ~
.. orden gaet, maar MIl. dan .. beIft ..
regeeriog de macht eeu ~ te bOIIdee ., ..

BEAOrOJtT WIIT,:lI FEBIl';-<8peci4al.)-~r I puug;efll. Wat de m.~ ~ PM GNr
lilD pnchtiae refeDI door bjJDa~heeJ die- oue .poonregen betrof, lG dit opáati~
trikt pY&!leD o'f. Vriidaar en. .. . Een er oog al "at "enar. ~ YI'II8Ide ....
aantal dammen llin yof, eD eemp IIIJDre . voenng door Delaioa-baai, - - ......

-- iD het oog houden dat de Kalc.ie __ ...
PBILtl'lTOWlf, n FIB&.-{SpecUua.)-Door· De~ gremt, lID dat de t• ......_......

CfriDrnde ...... Ijjn d.or geheel bet dietrikt de staten lItreIIge _tregelen .-- ....
pnlleo aedert Zatetdnpaorgá. beo OD! de in"oeriDg oyer hu... sr- t.e

beltteo. Wat Rhodeaia 811 Beoh......... ....
trof "" de aaDdacbt yan.deo ~ p
veatigd op de weoachelijkheid _ .....
dien &ant &tappen t.e De111811wr ~
der Kolonie en hij vertrou"de dat belIOaItijD
_tregeleo g_ _deD wonle&. ,_
alott.e JD.eeDde bij dat er aJmOS .... ......
"" voor OIUIoodig alarm.

Nadat de burgem-ur dtlJl premier .......
bad, ging de deputatie been. .

RHODE:8IA.
litieuW8 uit BUlawayo •

Ga.u.rr·RElNET, 25 FE~Ra&ter )-Heer·
lijke repot aijD pterell p~ 811 dllllldeo
Yler uren. De riYier Innm;af, en &_
daim Yiel, terwjjl DOl meer CIreitrt. Reten
M· c:ri. de Catndeboo :.. Nieawebupn
(8aeeawberpo?) Er ÏI PU aiea". YIIII Aller-
deeD, lIlI1'I'ayaburr eu P~, maar men
meent dat het daar ook prepnd beeft.

G~OIlOE, 'rt FEBL--l&uur).-Na deo door·
dringeudeu repo ftD laat.tledeo V riidaI heb-
ben wij pnohiir weder. ,

BESOHULDIGD VAB KOORD.

VICTORLl WEIT, 27 FEa-.~iIuJl.)-o.droogte ie, Gode Ijj dank, 0 • 1'rach.
tip, ucbte ...... sijn. lI8deri Zater·
dag. Het repode IICbt dflch ooafpbroba
door, en bjjDa li daim ie eeI'II. De
lucht ia !lOl beiIOIrken wil 1IIi8D ~_ •
Villi Oyeral in de buitenYjjkeQ a- 'iidiol'eD
dat bet pncbtig beeft rerepad. V"1Cttoi'Ia W".t
WDU de ~ ~ _ blij
pmoed out ........

POIT ELIZABETH,27 FEBR. - (Reuur.) -
HedeD morsen werd de eente ItDUrtllllll 'I'aJI de
bark Palirrqua yoor den JDa(iatraat oppbnch'
yoor yerbóor, op eeue beIIelUtlCliIri nn moed·
willig een _D, PIJIIIDd NiCbola Y8I'1DOOrd
te hebben. De priIonier die _ bedaard yoor·
komen heeft, tru pheel kalm in bet bof. Hjj
weiprde eenip yerklarioc af te lean of de
ptuigeB te uDduYrIpD. H\i werd yeor eelNl
_k aan~ooden, ten einde tijd te geveD yoor
de yerded.iiinr •

Drank aan pol1t1ed1euren.

EEN MODDER-8TROO!IING •

KIMBERLEY, z7 FEBR. - (&ater). -De be·
ltierder ftD de Bullalo club na bedeD yoor
deD maciatraat op eeue beecbnlcfirinr ftD
drank yerkocht te bebben aan twee pulitie-
dieoaan, op 17 eD 18 deser. De y.rkoopiDl
_rel· Diet oDtkend, maar men braeht ter ,.....
dediginr in dat de IitiemaoDeo d.. draak
door een lid der clnr' Y81'kreren hadden. De
JD&Ciairaat pt een heftig. kritiek oyer dese
WU" ftD iiaudeleD, en Y8J'OOI'deeldedill be·
acbuJdï,rde tot. _ boeie ftD tlO. Ioapektear
Lorimer noeg dat de licentie lOUWOrdeD .....
Dieti4~1. De ~t lei dat bp niet leMiP
tru ID IQ arak 10 te gaan. Appel werd ......
.. bod.

Znterdatr yond er eeue i.JmrOOminr van mod·
der pirate aao de De B8C'II mijD op 1040 Yoel
diepte, ,~ukkit sonder ooodlottia' geyoilr, daar
alle DOOCIiP yoonorp-*"lelen door den be-
• tiarder der mijn pDOlD8D wareJI.

DE .!..u, n FEBL - (8pectaal.) - Heerlijke
,..... .ijn genllen pdlll'8lllie deo laa .....
D&C.bt eD OOIr pWen. Het ICbijDt -- ....
_ te.IijD. Het weder ia DO( y.. lbeloYeDd.
Naar den kant no Britatow1t beeft bet ook
pnfIDd.

DoaDRECHT, 'l7 FEB~:- (S.tJeCia4l.)-~·
up aanhoadende doorclriDpa«e repot 'IJiI ..
Qlleo liDda .1.aterdai; de drootrte ia o.,..._.
keD eD alle harten lijn oPluuUna. Tof \ed811
ia er drie daim _ter pnJIeo en bet weder
ia Dog YeelbeloYeDd .

BIANt!fFOIfTEIl!It 'l7 FEBR.- (Be~r.>-Heer·
liike regeDII lijn pnlleo .

BA.ULY WEST, 27 FEBLHReuler.)-Ge-
durende de !utate dagen sijn Prachtige "l-
o_ de gebeele afdeeliug pnllea. De boeren
juichen eD bllll guaaidell...:t: DU,ereel.

De Barkly ooodbnlp- • ;lóijnnU in YOUen
pDg, eD o"'_r 200 natlirelleo en eenige
blanken IUn tbane iD dieost aan deo nieuwen
KlUUman·'WlII' ,

ELEiZT~.

NAT.l.L.
Ter dood veroordeeld.

MA.JUTZBU.RO,25 FEBR. -(&ulH.)- Vier
klearlingen, beacbuldigd met deD moord ftD
J_ Kay, eeD hoer, D&bij Harding, eeDipo
tjjd pleden ppleeJzd, aijD acbuldig be'rOoden eD
ter dood YenIOrdeeTd.

.j

RooTeJ'! aan het stelen.

NOODLOTTIG ONGELC~ EENE VERDEDIGING.DE HEER CREWE TE kOK8TAD.

KOK!T4D 'l7 FEBL-(B~}.-laterdar-
a"ond ap;.;k. de heer Crewe eeM - 8*'<JDie
vergaderiDr y&n kieaen alhier toe, en ua een.
lange toMpraak werd een motie ... n ~w'n
in hela aaogeoomen met eeae lUt.taobeele
meerderbeil.l

NOG EES KANDiDAAT.

.....

PIITEaMolRJTZBUltG, 'rT FEnR. - (Rwlu.)-
De kwartieren 'I'aJI de ofllcjereD "'D de Dublin
fuelien _rden iDgebroken. De l'OCmIn
alaagden niet er in de brandkut OpeD te
brekeD, ~ do zil ..enrareo wet., eD giopD
been mel alecb'- eenip kleedinguiokken eD
eeD borloge.

William price. Roeea il gestorYeD door de
wooden oPl(edaan door bet oDtijdig oDtplolleD
ylll! een' dynamiet patroon in de mijD te
DaO.kaIIIer .

'"" dell ~r.
Mijnheer,-Het wordt. mij gedurig fttW ..

ten dat ik een leker schrijYeI! Diet weérlel,
namelijk dat. ik in de laat..~ elektie t8rM8.
der we YOOJ' dett heer Rbodes r;-erkt beb,
Dat beeft gestaaJ1 iD de "Patriot," EOOaIa mij
geEegd werd, "'lIIt ik krijg dat blad niet.
_ giste ....u las de boodsbroeder J.C. JU.rit.a
bet yoor in hilt di~tribbelltuur, en ll8ide da,
ik bet m08Ht OOantwoordeD. Ik was ..el"lrOD·
derd over zulke grove onwaarheid. Waar de
IChrijver er aan komt , iA mij eeD rudael·
Ik kan niet denken, .aarde editeur, waar •
.. Patriot" er aan komt. Het moet. -
kw~willig persooD "ezen ~ &00'. goy.
leum uitgedacbt beeft om ml}.U beDadee~
Sillds de JaIlUlIiOD-iD"al tOeD ik de baad.hrll-
le ....n den beer Rhodes ge&ieu bell, bell it
deo beer Rhodes vaarwel gezegd en ik boop
mij DOOit weer iDtelat.eo met hem lOOiIIlI I;
leef. Ik "88 altijd eeD ~ .... 0-
Ju, eD dat hoop ik te blijYen ~ i:kW ;1
maar Diet als degeoeD die .eggen, bij • -
pmernal eD dan oad ..rhaad op aijae ,...
• . eD dat ZODder grOSML ."k:'de op~ bierYU llIIlt ti ~

'.3. C. WAo'"am..~nr •. -.

GEORGE, 'l7 FEBa.-(&uter).-Bet wordt op
f{oed gezac geaead dat de beer Jacobu ftD
Niekerk ook de GIIDI'p'8Iek~. -.I beaWjjdenl_I' bet ia Diet bebod of hij ua Bonda or
andere be1aopn pat ..... .Hij bood' u....
Yllr'(lderiogen in UoicmdaJe lII,deakt Geoqe III
Moeaelbaal YOlgende week III beaoeken.

KERK-RUZIES.

.~
'l
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Total £521 1 51 5.'>3 15 :.! 719 3 51 : Total £521 1 7, Ó6II 15 2 719 3 5i PLOT8EL\NG door den dood van 008
_____________________________________ ...;-;... .--__ op den' 17den Februari, door den

Heer ontllomeD ana teedera-eliefd zoontje
We bereby certify (i) tbat we ba ..e examined the a~ve accounts of Itbe Receip~ •. aod Payment.o! the IDiviaioual Co~~eil of Tulbagh for Ju HARKS, in den ouderdom Tan 15

tbe balf year ended·3lat 1>eccmber, 189R· (ii) that (.ubJect to ~pb I' hereof) .It 1.1 lu~~ortt>d by ~roper lvoucben; ( ... ) that, 110 ~ U w:e ID8&Dden.
enn &aCert.in the receipta therein ente~ arlitbe only lum. which ha.e been recel ..ed dnnng the panod ltated; (I") that the expenditure 1.1
la.fuland i~ accordance with Votea, Resolotiona and Contracts of the Council; (J') that we have dill;&llowed the lum of nil for re&IIODIIstated in
tbe annexed Report; (ri) tbat tbe halao.ce cOlUlista of 1£30 6A. i id. in the banda of tb,: Treasurer (wblCb wu lact.ually p~oced w ua on tbe 5th
Jannry, 1899, in tbe denominatiolUl aa ltated o~ the Fonn C. .\. 45 A). and of a credi,t 1_m1~nC4!of £:217 .l4a. 5d. I~ tbe Standard Ban k at Ceres, Doom Rivier,
and (rii) we further certify that we haYe examlOed Hbe State~ent of IAueta and Ll.IbIlltlflll tof the "Iel Counct! for the 1ut half·year, that it Nieuwandtrille,
&greea witb tbe ledger, and la, BO far all we can IUlCsrtaln, oonect ID e..ery I'8llpeet. .. _

(Signed) B. J. VAN VAAL, A dito
S. J. DE VILLIE.tlS, u ....

TENDERS worden gevraagd voor
het bouwen'zan een Spoorweg

lijn, tWJSChenSir Lowry Pas Station
en de stad Caledon, een distantie
van Beg 53 mijlen.

Tenders te zijn:
Il \'oor lichte lijn, insluitende

permanenten weg en ander
materiaal. MEVR. A. .E. VAN :NIEKERK

b "oor do. Uitgesloten Ferma- L zal 'Vanaf den 16dén Nov., alle
nente weg en andere materi- Zaterdagen, alleenliJk 's namiddags
aal. belanghebbenden ontmof'ten, ten

(' Voor gewone lijn, insluitende huise 'Van den heer Rossouw,
permanente weg en ander D'Urban Station.
materiaal. --------_:._-----

d Voor do. Uitgesloten penna- WEGGELOOPEN
nenUl weg en ander materiaal

Voor verdere bijzonderheden,
doe aanzoek 8&D dit .kantoor, voor
of op lakn van de volgende maand.

Tenders geadresseerd aan den
Controleur en A uditeur Generaal,
zullen op het Auditeurs Kantoor
ontrnngen worden, in Grave Straat,
Kaapstad, niet later dan den mid-
dag van Maandag, 17den .April, e.k.

JOHN BROWN,
HoofdiDpDieUr •

DiviSIonal Council of Tulbagh
For the' Half-Year ended 3l1t December, 1898. '

.MaiD Other .
Ro.da. BoacL;, .le.

f. .. d. £ •. cl.
o 0 0 393 9 III
o 16 0 0 15 0

89 li IIi 89 3 IIi

44 3 5 o 0 0 44 li s

Malo
ROedI.
£ .. cl.

By BaIaDce--... ... ... 196 18 9
" 8alarie. of Searetary. Audi.

1.0... &Dd allothers Ofticen 43 8 9 4s 8 9
, " Pay_.. to )(e31be... of.

the CouDeil.. ... ... 6 0 0
» KaiateDJDC8 lIIId Repair of

Kun :&o.da and Dama •
thereon Ordinary MaiD
Ro.d. '" ... ... 220 19 4

" CoUt.nactiOll, MainteDance,
Repair and ImproYement of
DiYiaioual:&.d. and Dama
th_D ... 0 0 0 31 15 9

tt Other P.yment&, vÏ&. :-
Repay_Dt of Loau '" 21 0 2 21 0 2
lnteretl& Account... '" 12 2 4i 12 2 '1
Adveniain, &Dd Stationery
Account ... ". .
Dog Lioeooea .
Office Account .
Rent Accouat ." ...
Rete. Accouut ,.. .
Stock Aocouat ... .
Fo~ Account '" ...
Election Expe_ .. , .
Cairiace Áccount ... .

31 16 9

42 0 "
2.& 4 9

11 11 2
13 [I 0
1 li 10
" 10 .0
3 15 0
3 8 10
13 9 0
o 17 6
1 4 6

'.erfluucl.
Baking
Powder

Vnj staters te Kaapstad. II. J.w.... lVtIJIODdeerCI CIOW jOaaeJIeer:
C. B. Ba.bo.f. op luimice .. u- i.......ea!
aeclroaba ....-d. .
De, ..... ,'" ton afceloopea, eD 1IIdat·

ea DIe1I" OGeIU ._ bet ..Z.tUDde jaar p.
tro.ea werd., .Ioot _. aader..,aat ..... bed
door dea beer De Wei.

Deuop .erd Rau.de "-KeD :
B.n, driewed ...... deu di.rb'ren .tat,
Be& YOlk, II.. preaicleac, deu nad,
Jl, bloei DIU' _ panr,
De V~, eD rUD bu"",riJ
VUI",_ JIQO$, YaIllPlle*'t nii,
Nor tal 'tUI enwea Jan,!!

Dauoa 1ÏaI- aiteea.
De &piu. ,.u.ye oyer te D...men. Ot.her

&.da, foe.
f. .. d.
o 0 I)

Total.

£ I. d.
199 1~ lI!
1 10 0,

178 7 Il

189 • 11

Total.

I. .. cl.
.0 0 0

86 17 6

li 0 0

V OOR het bakken -.an het fijDSte brood,
koek, ~j8l, paddiDp. ens.

Maakt het Toedael ..... licht, amablijk
.npaoad.

:&ate in Jijzing.. kraoht, en de eenip
poeder Toor 't ba1dl:en.de ODaaDg8taat door
Iuehtnerandering blijft. Blljftvtuohlen
behoudt 'VOlle kracht totdat het gebnlll t '
wordt.
De Royal Baking Powder -.an wereld-

wijden roem wordt enkel door de Royal
Bak:ing Powder Maat.8chappij Tan Amerika
gemaakt. Let zOrgvuldig op '8 maken
naam op den ollllll_', Om de substitutie
van nagemaakte goederen te Terhoeden

Roral Bating POlder laatscb.,
Nell' York, Vereenigde st., Amerlb

Boeken voor de Scholen in
de Zuid-Afrika.

11. r: Burgen, 't lied der .-rijbeid aan,
I Il "'"t "us "Igeu vollts.~a1uo
\ \:1 nt'~lIlJe handen vrIJ·
j:._.k ,e<,1 tUil" kle.n geIDoooebea'
\r\ t Ilf,le recht en we~ gtl\·~~~~ . '
i:"'~.1i .Ier ~tllteu rU· -I I''J'" loUali«l.

II !.Ht v.u eiken Vqj.~.ter, in de K.olooi.
. .,,' ",,,old, woonachtig, .,u .teJlig me~

:"'. ':"t",cl' <.Il IO~'alItelt eli liefde ..oor aUD
.,~:,.. ~ c" n,·ellt·l,est . "p laatsten Donderdaa- d.~

:. I.-:,rtl."', ren .eerste gevuld t.OeD Vru·
: .•:1::" ,..... : huune onafbanlteltj.kbeid ~Ug
. " ,I, ctprochte leerilllgen VIUI "Ul.a
~.:r.,::, :. BraII!. hun d,lL1lken bljjdachap daar.
,"'f :.' 1'Ï1';:lll'!; L,"r.\"l'n 10 t Y.l~eD 4!/i~ •• ~ dese
.~ ,.. " ". ,,,.,;-,,,0 ,'r een I uie door :Vru.taten
.. .r " " "III dkcli "lIafbankell)ltbeidadac be-

" .". ·,·.tt,,,ken ,Ilpadijk! wordt die d_,
" .' , • ,,' I van een eelmaal io een of ander
: ,,; 'il .:~. 'I: I.'Llt..'LCII laterdag den 25.tea
! .. : : "l.-r.I,·" de )vngeliedeo, tot die Unie
:,: ~J !~ 1:1 lid (j rand botel, Ka.apetad. Zij

.,'., 'il dt' dllferente Koloniale coU.,..
. ". ru ""."'bulen to Kaapstad, Stellen·

l!' .: ~\ :.::,:[,'11 werKzaam, dill ia het OOQ-
I \ lf ..: I k.rz e n. voor elkeeo zeer toe-

"e,· Terzelfder tijd .erd de ge·
:J... ,~ -"\ ll:-i.,'t'rl\I[lH'U urn de hoofdatad. Y&Q

. <"'i .. It' "ud~ Kolooie, Dog een. te
.. .' n I 'I h·'t~t·dD bezien •• :lardig ia, iD

,'" :. u- :1It:(J Velen moesten dan ook
. .: .:e helft ben niet.u aange-

,"'·I.,t ,tuIId mail te stareD oaar de
~~.:: \ .,' • ~:t .It..' st raten doorliepen soader

' .., I...r E" d.m werden 'die "droven.
· ".' -ocn <l1l':"U ook be,iebtigd.· In .,

~ "'11 hetgeen bez ien .... l1ll1'dig.,811,
,'1: 1,I"g om twee uur "'lUI men

. ,'1 zau-n de opaekomenen op bet
:i< pr:lChtH( Grand botel, wacb·
" ~,·"iJllk wanueer de gereedbeid

;, ,<I worden aaogekoodigd.
: Wt't' uur namen we plaate, en
'" 'l!g"lUilnneo. IDeest alle .la·

'." - II" I\'et, voorBlalig uit Bos·
· ' I:,,,.,,,der. terwijl de joogebeer
., \ \.·"II""e albler, deo voorsit.
, .'i !. ])c bUtSvader deed bet

I'rd be~oo. Knapbaodige
'.•_ ''''t' d"t elkeen al dadeliJk ge.

:,.I "'a< ,)Ok niet lang of de
wtrd tloor nen jeugdigen

· <t·l.J. DCll' heer b~treurde in
, I: "'ell~heiJ van deo heer De
>1 ~tll, ..: \UVrl.ltter, en zei dat elk

- "'r~'1 lerd den vllf·ell.veertig.
I' \ lli dt.·!1 d:erbaren staat .harte-

, " ,.' - liet land ....as JOJg, tooh
.!, ..... r"t'.!' al. voorbeeld voor na·

'" . 1 ( ,Ir ~te Zuc pretudeo~ IS een
. " .: n" Le' G rey College, dus 10 bet

L: I "' I cl';' :g"I,:k werd bet land door
:"'1 behecrcJ. (ToejuICbing).

. ~. '\ l~\'" ml't'r aan spoorweg Ult-
I ""I"r Iar.d, vergel!JkeliJk ge-

,l ,. bu·".!er!) werd op de reehte
,_" <oud vooraall, al de nieu-
:'!',t'r!t'll worden Iogevoerd en

t . ,. -::1:, ten ,tellh(ste progressief
, I Llll ,1,,~ 1r()nrd.'\ kon worden ge·

.,,·Jll,,:hlnJ:;). lid betr~urde
!.,d. DIet beter uttapreken

· : '." :\:' deu .-ongeo dag gevraagd
!,,,kletdco, toch zou hij dsn

,Il' ...:e!lt:fd "aJcrland" Tan

HleuWB uit de Paarl.
L.I. Zaterdag k~ heer Charl Tberon

WOODacbti, lCbaÏllao •• r de Standard bank, ee~
aaa .... na .lapeade beroerte w.. rUD bil to~
h~n DJet hemeld is. Gis"reD (Maanaa,)
Duddag yerkeerde bjj nOlf in een bec1enlleljjkm
toMtaDd.
. D. heer W. A. Joa.bert, DluaicipaJiteita op-
II~bter . oyer tiratan, ia ook ce'l'UJ'lijk krank.
Zone aekte .. ord, geaegd terinK te llin .n de
vr_ heataat dat hij niet weer IUn werk &al
kunnen aaaYUrden-een werll dat bij met
~te kuapbeid en t.ot benediging t'&Il allen
uItvoerde.

OVERLEDEN.

PAARL. :.!1 FEBa.-(8~iaal.) - De beer
Tberon oYerleed om k.art· oYer drie deaeD
uamidd_" in tien ouderdom YIUI biina 112 jaren •
De begratenla ..io«t pluta op Woenedag namid-
dail om balf drie.

D. C. De Waal's portret.

\ ...

.da .. tI~1I Edilr·vr.
Mijnbeer,-Zoo even IIUI ik in uw wUi:e uit..

gave onder bet boofd "Brievenbull," dat .ekere
beer gume nog portre$ten bebben wil. Men
"raagt miuchien te ..eel, mur ik zoo gaarne,
beer editeur, een ioed portret YaIl D. C. de
Waal WilleD 1.18n. Sinda het ,chandelijk gedrag
d?Dr beOl. gepleegd, WIUI dat mjjo begeerte, ten
einde te Iitn boe dat &ulk een Afrikaander Iiikt,
of langt men .Hn portret met bet geaillbt
o.. ~ den muur ten einde ..ijo ecbaamte als
Afnka&nder te bedekkeIl' Ik delik, bad bjj
geleefd eo abt)() gebandeld teo tiide YIUI de
voortrekker a, dan zou bunne wurdige TrOo.en
beID eeo kous over bet hoofd bebben getrok
ken. en veld iogejaagd. Het.eIk bij meer
verdieot dan eell zetel iu bet parlement. Mur
wij ..ertroo.en bij zal da&n'OOr belooDd worden
dOOf' zjjo letel bjj de eerstkomende verkiezing
te verliezen, want ..oor.aar de Afrimnden
'Ijtl ontwaakt en .eteo wat zli doen.

De uwe,

ToBa"__ ......
tt Geaenl Ra ... - Arrears

" CUJTent
" COGtrihuboR Ó'08I GOTeru·

_us MaiaBoada ... 189
" Contriba.tioaa from o&her

Cooaeila, via. :- •
Cerea D. coaucil ,.•

" Other 8onroea of Reveaue,
vis. :-
Dor Lioencea ... . ..
New Kloof ToU ...
WolHleI!lJqe M. Board
Forap UDt " ... . ..------

o 0 04 11 6 0 '0

Champaign,
Fr&III!Che Hoek.

21 Februari, lH99.

... ;.'.

X.Y.Z,

o 0 0 ~ 19 "

Ouders TE bekomen hij de voornaamste
Boekhanrlelaars in Zuid-Al.

rika tot de daarbij vermelde prijzen
D. Aitten.-Geschiedenis van

Zuid Afrika met een inleiding
over de Algemeene Geschiedenia
voor de scholen in de Zuid-
Alrikaansche Republiek. Twt&-
de druk met 7 kaartjes uitge-
geven door de Ned. Zuid-Afri-
kaansche Vereeniging, 3/6.

J. C. Vermaas.-Nieuwe Methode
voor het onderwijs in het rekenen
ten dienst der scholen in Zuid-
.Afrika Handleiding et'rste en
tweede gedeelte. Prijs 3/-

J. C. VermaaS.-Rekenoefenin-
gen veor eerstbeginnenden, be-
hoorende bij het eerste ge<J.eelte
der Nieuwe Methode voor het on-
onderwijs in het rekenen, 9d.

J. O. Vermaas.-Nieuwe Reken-
boek, ten dienste der scholen iD
Zu~d-Afrika.

Eerste stukje ls. 3d.
Tweede -stukje Is. 3d.

J. C.Vermaas.-.Antwoorden van
de voorstellen en oefeningen voor-
komende in het Nieuw-Reken-
boek, ten dienste der scholen in
Znid-Afrika.

Uitgave van J. H. du BUSBy
te Amsterdam en Pretoria.

,\ .'

'. :- \ '" het \'rl).ta"!.8cbe VoJ~.
l~:t'; Ik gelongell, met piano

XIET .. BONDSMAN."
,·Ia.. dm u/iteur

~ljjnhecr-Daar iemand gcdorig bier uit
:Middelhurg ""briift onder deo llaam 1'&n•. Bond.
matl" van Middelburg, en daar verscbeidene
mijner vrienden Daar mtj gekomen eo mij ge&egd
bebben, dat zii mti voor den hedoelden persooo
bouden. kan ik ben 8lecb~ de YerzekeriDg ge ..en
dat·· ik ooch direkt, oocb indirekt ielH un den
ttehrijver af ...eet, eo dat bet mij zelf .pijt, dat
.. Boodsman .. ,..ie bij ook al mag wezeo, niet
met 'iiu wareo naam voor den dag komt. wan
neer h ii iets te II"glfeu beeft, opdat onllebuldigeo
IIlet onder verdellking lIebracbt worden door
'l'De bandelwU.e. Mijoheer editeor, ik deok
dat bet niet meer dail recbt ui ."&en dat gij bet
bekend .telt d"t ik Diet •.Bond..mau ., beo. Plut.
derha.lve S. v. p. deze regelen io UW" eente uit-
I(a.c, ten PlOde IDilVenltaod uit den weg te
ruilDeo. Wanoeer ik tegeo iemand ecbrjjf, beo
ik niet bevreesd miju naam te teekenen

De u.e
M. J. PRETORl!:S.

Midddbnrg. :!4 FdJr. 18~~I.
[Het glMeu naar deo naam nn eeD I!Chrijver

i. maar Il'evaarlj)k. eo in dit geval geheel verkeerd
-Rl:D 1

66 7 I)
33 Ui ij
1 18 9
4 0 0

66 7 6
o ti 0
1 Hl 9
2 0 0

o 0 0
33 15' 0
o 0 ()
2 0 0

359 2 3~ 553 15 2
" OverdrawD B&I __ oa Main

Boada ... ..}.. •.. 161 19 2

719

o 0 0o 0 0 5 16 7
o 0 0
o 11 Il
2 5 ij
1 17 6
1 .. 5
6 14 6
o 8 9
1 4 5

5 15 7
13 5 0
o Jl 11
2 -5 0
1 17 6
I 14 5
6 14 6
o 8 9
o 0 0

H. C. N. NEL
J. S. L. NEL,

AAN familie en Tnenden .wordt be·
kend gemaakt dat het den God be·

haagd heeft tot zich te nemen. on8 teeder-
geliefd ioohtertje, ANNA MAGDELEYA •
op den 2laten Februari, in den onderdom
no 8 mamden en één-en-twintig dagen,
na een 8martelijk lijd~n van 2.1 dagen.

Wij willen ook onzen hartélijken dank
toebrengen aan onze oodera menden en
vriendinen "en in het bijzonder aan den
ouden heer H. Steyn en zij n geheel ge-
zin, aan wien8 woning onze kleine Over-
leed eu ter grave gevoerd werd.

Olachoon zwaar voor het ouderhart
willen wij bertUten in GodB wil.

De bedroefde ouderlI,

JACOBUS V 4N ECK H. zooN,
JOHANNA VAN ECK,

geboren Gildenhnij8.

Koed088berg,
Di st. Kimberley,

25 Februari, 1899.

1 O~

OP den 22sten dezer, ',I middaga Om
half éen uur kwam de bode GodB

onze woning binnen en hij gaf bevel aan
onzen teerbeminden zoon, met name
ALBERTUS WIJlUND oud 4 jaar 1 maand
en 17 dagen, dat de Heer hem opriep
voor den troon der genade. Zijn lijdén
Wat slechts 18 nur, lang dat hij met geduld
droeg. HIJ leed aan de koorts. Op den.
zelfd"n dali' de8 avonda om half elfnur
schonk de Heer onll eene welget1chapene
docbter. MOfOder en kind zijn wel. Eén
nam de Heer voor Hem en éép 8chonk de
Heer OWl weer; hier legt Hij weer de
balBem der Tertroosting op ~e wond va.n
on8 hart, dat hij me' de pijl des doods
getroffen heeft. Gods magt ÏJI groot en
Zijne liefde onuite_prekelijk,' en wij be-
grijpen het niot. Hiermede brengen wij
onzen dank aan Dr. Biceard van Hope-
fielrl tot', aan ouze ouders en alle menden
die ana behulpzaam geweest lijn bij beide
gelegenheden. Job 14 vera. 1 en 2, eerste
Bamuêl 2 Ters 2. 0 God uw weg i8 iD het
heiligdom, PlIalm 77 vera 14•.

De bedroeCde ouders,

L. V. W. B~STER,
A. P. B.ES'IlER,

• geboren GreetI.
Kraan Vallei Hopefield,

25 Februari, 1899. Brilliant I
Duurzaam I
Economisch!

i:> '
Yl r ...treken wa~. wurin meo

h,'erl.lke I.(erechten voor
,.! ,I., b""r Le ('lu •. B.A.,

".:.-::. ><,I ... ,-h t'n woonfl'-.·htig Le
'. .;.·1 jc .j"Tl heIidmok In op

I I, '.t· I'lrl~t:bt_'~~r I.t.!i dat wij a1.i

"tl"'1 haddel1 bU wat
, .j"I.C KlJlorIle. I odlen

.,'rl ;')gl'I'll~'_'b" gevoelen
i lt' 1I1t'U ht,t le~r in den

W I< het ecbter bet
,!.l'! dt.'eLlt: men 111 de vreug·

:. ".';' .,;,Jaar en drukte elkaar je
113;' lApplau •. ) lIil boopte

h. ':I'[llt.! tot b.a.rteJuke ~men·
(. "'~I 11)(1 l In, lndIen niet JUIst ft:'.

',".J t:1:n \'rJt..'udelllko toegereikte
'.~ ,",UI het c,n..lrukt cevoel onder

" [.f "'JO'n lLlhlt:'r peO m-lDL~tene a.an
., i' ·I,t d·' .\ fnkasf!der belangen
~.,: \'1: j,t':uli,{de ook teveo~ van de

:I: ill: t~·":f>llover.k{ustelde bet
lil\. ,:: "p\-()t.d\n~ waR aJfeetl8 e:>n

haud t{Je-gert:lkt, want ur.
\i~'t..'tr( j":l(' ..uperlflteodeot van
" !](' KnjlJfllt! Int on~ uverge

.\11' , ,l:d. Wlt,:ll de pO:4t nu aan~e-
'.\ ..' t,'" h",t!')Ol .. i,l:U DU ~h!lllt het

~ I hulp" 'Iurr:l\ van bet op·
'. u', '::t':d ,1l~)1€r, oe IJt.'trekking WIl

, LI. ill,' vdt.' ooderwl)ze~ 10 de
" _ \_:}..)p~dcd. en thans 10 den

'.\ ",." I '.vt,," dril oand op 't Il'ebied
"l· ~I\"'- . \: 'l71'jWer Il:\neen. Hij boopttf

" ~... lUll Wl'r 1.al WOnltlD aaDg~·

~. ". I. "n .Jilt d~ vriend,chappe.
I·~· , •• , 11':'[1 ,I,· moeder en dochter

-. 'I Ih",.J lullen wordeo ge·
,''': I

. :" "'\·.r·j IJn.Jer 't LIngtIl van "God
~,,<!r.Jt]k·,n. De jongeheer

',\ " -. "i" ".,j,···rd. "p dezen heildrook.
\'Jf! .",ek,·rk (Kroon.tad)

I l:'-" JJ.j t:U lel dat zoo men van
,. .!,. ::lU.·der 'pr;Lk. dan .....as de

r::j' <\ ~l~ een Zll.'4ter "Iln den
',' ••• t !'Il \'tne \'erloofde, en men

. t :ruu Wt:D, om één te zuo,
t '\\, ~,~ <-i!!l"!l(1l'wcdn, en wur de

,,' I:t ;. .71 werd eeu bulpbie·
:.,: lIo<:wd me" Indeo
!fo(·n dt_·~ land~" aan het

'" ..,,:,k!lt KruZt--'r t()(·h eeD
. , , I: I" t'}'_'JUtchlOg), en

... \1.::.,. wi~c ZllO land~· en
.t.:i)(lrt!L.:"en, . (;.een wonder

\' ldc[ ind ...lJ(~fde alJaar tOO

~ ,- Ir. "'" :il"[l li-terker dau in den Vr,j·
: i lt, I w,'r 1 duur geko'_'bt. en de

h"t hl<Jed der voorvaderen
\ ~ur lit ;:;,,'n I.lch h~t recht gel·

t'> U" '., W ~." ht:'t d,lrl ntl~ niet tot ver·
:.J \\'a.artItIl DIet ?t:n land.
; .. ~.,!,·nt' Ilt;t wa..~ de harte·
'" , d It men het huweluk tus·
"dt· Tl \")t'rell zou, voordat de

·". ;,.,., ode geloop<Jn zou .jjn.
.1.1: .. ·h(Jone natuortoollceleo,
'I ,i. :0 1.1\'i!serland of elder.
'.' ~'n fJf.il hOOD nh:t Gevaar·
l' : f j \'"OIurdeel ....an Ilch af·

I .•

HANDEL EN NIJVERHEID.
tiPOORWEGONTV ANGSTEN

Bl'OOrwegontnngat_ voor de wee" gel!indlcd
26 re br. 1898:-

á ..
: jol .~~
~ .,.. ..-;I= ...." Idi
JJ ::f5' ~i
~ ;i- ~
& • •

181 ~O.')10169
318 130il 21t55
ISf 611 113~!I

~
~
.?j• •

1217 fi3C96
Hi 31741
1042 lun

621 1 5! 146 19 8l .71 2 5
o 0 0 406 15 5t 0 0 0" Baiaa._ on other noods .. ,

" Balance ODAceonnt ... iz. :-
In Bank ... £217 14 5
In Cb.t... 30 6 7,

2!8 1 0i

IVe«teli jk '"
Middcl!&nrla.
Ooatelijk

Totaa..: 11315 1293 268-4 493;;" 117:!870UO
I~91 15Il? 13~1 2873 49803 ::386 71826
MateriaaI,TenOCJ': Westelijk, 18911, nil; 1898

nil; middell&oruch, 1895, oil 1896, nil; 008tel1jk,
1895, uil; 1896, nil; noomelijlr, 189;" nil; 18911
niJ; totaal, 1896, Dij; 1896, nil.
t Deze ei jfen sijn de totalen Y&D de bOe.k.IngeD

'I'&D de ..e.-.chlllende lItatlona, lOader ..erdeellnc
tllMChcn de Itel8ela, en .. orden -.eranderd &la mike
yenieeling plaata bedt. Zij sijn onderworpen aan
Tera.ndering bij verdeelJng nn de opbrengst tua-
leben bet Koloniale en neemde gouYerDemeolell
en maatschappijen.

.. '

ISSOLVESTlES VOOR DE WEEK,
Tiaar', Skholaa.s J.co!>nS UD der Walt, boer. np

Dowd:!dam, di.trikt Hope To....u, buten .&!lll, laaien
£.;31.
Stephanus Albertus Smit, op Roodepnort, dlatrikt

Molteno, baten "I~;J II~ lid, lasten £397 3s.
Henry JIUIlet! Selby. jle<!wollgen .ek.estrlt.ie.
rrederick huben Tlaniel, prodokten koopmao,

Ol1Olt Loorien. II"'lwnngen wekwestTatifi.
)fyD<lert Jacobu. La t :ock, boer, diatrikt StelleD·

bosch, hat...n £80 17., laat en £161 178 6d.
James Mercer, Ku~tad, gedwongen lelt.eatra-

tie.
Andries Fnogoi. Vi,..,r. boer. Lad, Grey, distrikt

Aliwal :Soom, baten '&1,367, !.o.teu £1,53.1 & 3d.
Walter Thomas Copeland, algemeeoe handelaar,

NewlanJ., Kaap""he distrikt, baten &129 19. 8d,
I... ten £221 18. {,I

Peeroo Ebraham, hijgeDaamd Peemo Abrabam ..
Kaapptad, batf>o £2401. I~d, I•• ten £ 13'; 9a M.
John Heory R.- en August JORan Lemmen,

hao,l<,leode te Uait land , KUJl@Chediatrikt, baten
£4,317 Ih 9d, laateo £5,597 1h lid.

--------

Tulbagb, 4tb Ftbrnary, IfI,~I, . . . .
. I, CHARI.ES ADAMSdo bereby certify, under the prov ••loHll of Section 2 of Act 3~ of 188~, that tbc abo ..e 18" true aod correct. ltatemen~ of
my Account u T~rer of tbe Divisiooal Council oi Tulbagh for tbe half.year ended 31st Dec~mber, ,1~9R, aDd tbat the balance 18 as detailed

00 tbe aonexed Form C.A. 45 A. CHAS. ADAMS, Treuurer.

t;igoed before me, 118 witness, tbia I~tlulay of January, IHW.
Examined and allowed by the CouDcil on tbe 14th day of February, 1899.

(Sigoed) C. J. ROUX, Chairmao.

Het soort dat alles verfstor is.

HEDE:r Overleed in den ouderdom
van bijna 27 jaren mijn zeer gelief-

de zoon PETRUd J ACOBU8. Mocht ik
maar onder tegenheen in delJgd en God's-
Trucht winnen."1 .

De bedroefd!' Vader,

J. J ..MOLLER .

Diamond Dyes overtrellen alle andere in
Kra.cht., Reinheid en Duqrsaamheid. Geene
anderen zijn even goed. Wachi u tegwn
vervalschte kleurstoffen, omdat sij 'rAD

goedkoope en inferieure ma.terialea sijn
gemaakt, en slechte, bnw .. vlekkige kleu-
ren geven. Om van 1llCC88 versekerd tie
sijn, gebruik slechts

Zout! Zout! Zout! DIAMOND

Zwa.rtkop (Ceree),
14de Februari 1899.

DYES
oor het verwen vr.u Tabherta. Kou sep.
Vederen, Linten, 6: ven, Tapijten, E ..
Ens. Wij waarborgen dat "ij meer goede
ren pak na pa.k .,;nllen kleuren dan een.ig
.. nder kleursel ooit gemaakt., en meer bril
liante en dn1U'Z&Dle kleuren ts geven.

't Is qemakkelijk mel
DIAMOND DYES

te verwen.

SCHEEPV AARTBEBlOSTEK.

LOQPENDE REKÉNTh'G

DE Ondergeteekende Ei~enaar
van de beroemde Drooge Vlei

Zoutpannen, geeft kennis dat hij
nog 5,000 mudden (V~f duizend)
Eerste Klas (Midde8Iag) Vloosch
en Visch Zout bij de pannen heeft
tegen ] s 6d (Een Shilling en Zes
Pence) per mud. Wit en schoon.

JAN A. BASSON.
Groeneldoof,

Droege Vlei,
Feb. 25 1899.

Ove,al tll!r~OC" t, {Id. pe, fJl11lj,.
Ken repie van ..,:l mooi k.leiu boekje, get:itelcl
"Sncceostnl Home Dyeing" ~nre~ I

Verkrijgbaar bij B. G. LENNON '" Co.
P. J. PETER8EN '" 00.
m:7NEs, lU THEW & Co.,

IU..uwrAD.

KAAl"8TAD
, ,,",d h,rt"I'lk g'",JrtlniIen en

.. II" rr"n. vul""be volb
,I.' I ,·u;ll...:ment, lu~tlg ge·

AAJlGI')J[oMn.
Febr. 2.l-S.ulilus ,ao Pon Nolloth.

2'1--( 'auari~ van Havre,
'1IllT !W1[1[D

~·ebr. 25-Beira, naar de ltu.t.
2.'>-Genenr.1 de BoiaJctfrt-, aaar Sleuw Oale·

donisn.
!!;,-I·mku.i, Daar Natal.
·2~Pa.rk.nookt naar Rangoon.
26 -Lazarro, naar l'ellll&OObl.

LONDK:It
2~ Febr.-(Per telegnal.)-o" DunoUar Cutle

verliet La, PaltDA.I op de uitrel. OOI I p.m. beden
De ('relph, op <lenitrei. yerliet Tenerift'e om 9 am
heden. De Arab kwam om 8 uor bedenmorgen te
Sonthampteo aan. De Ciao MacartbDr vertrok
Woen,:iagmorgeu van Liverpool uaar Algoabaai.
26 Febr-{Per teleeraaf·)-De 'Mexican arrit'eer

de Z&temagayood om 9 tlar te Sontbampton. De
GO()rkh~ nri.eenle hedenDamiddag OOI 3 Dor te
T~DcrttfCop de terugreis.

VAN DEN

Afdeelingsraad van Tulbagh,

AESIAB

Kanker Geneesmiddel.
"',.'

l"j '. ,t n:": K rl>~pondeerde en zei
\ II \ ,'or';t' 'dllt.:ue dlngen, de

!~. filii da.arJoor vt!rit.erk.t
II ." :.·.·ht" de \'ni.tawr. ge·

I -t(·j"t:l 't':\n onderwijs, on
-Vl,; li '1:"';- j ... haar ~tel~el en
:.t" b Cct: ..\ J._ Trslisval","
"fir k rtwm~'11 op de daden
'lt,'. l~ de p!lcbt van elk

: t! ~j n .• 't t·' \'l'rC'€'teo, Het
.' ,.·1 "<Il .Ic .\_fnl.:aander.l

"·ti\.·'11 \I, 1." flill de ~el!l'SjeZInd·
I u l"lllrl~ )

(', . r"" I Bethlehem) .telde
\ 1',,1, en 'pr.lil er van ..l.

• V' ... ,rtrekke" I'Clkbal.end
... 1- ~I\"l r: h'D van ZOln·Afnlca,

',: kl'nI,,,,t en werd tcrcd.t
,I, : .\ ir,\(..I. :.!,'ujJ{·mll. lu een

1\'t rn, Il i.t!J Ir a!\c tropi"Cbe
'" 'i, .Jd,,,r dIenden Jan
I.!' ,'. J,_' Tran~\"lal te 1'Oor·

. , ! \' ,der ..Llll de Afnka.anders 7 en 9 FUBU.lU 1899.

Voor het Halfjaar geeindigd 31 December 1898.

VIAARSCHU'Nl~, G.
Paarlsche Afdeelintsraad.\ "

VERBANDLIJSTEN

, i '., ".~, Lf,cld) reapondeerde.
/ .. I·h,:rk (Jr lIJn Ed. Acbt·

. , , .. I " \', dbra,d door den
~:n I : l: lj;! I :()",butf) lDg'~te'
r l.:, lid land lllD llexond CD

I',· ."Ik,raad oodel'1lteuot
i:I!"::l!ltC!l. Il;]l de opvoe-

~, "L lva ut nln ~!Jn land,
" It .. a,tll t t"M!wlnd '·an zaken

.\ frlk.u.ndl:r dit: Baar voor-
i, ( L:"juk Z'IU:; Y\)lk~ beoos:t,

-.....i'rt,kt!·r ~af ct.'n ~Cb~t8
· -/ ,\;n·\.".\;(,~ l n btcre loop·

.,::,'~:::' I. II I i ,." .,"e~ of Z.U.Ed. het
(-',11;: "I~.' !'UI'i\'Pfl'O tP. worden be-
~,.," : ".. u,clllog). De dadeo en
.:.- .. c" .. I' (. , I ",-,Ibraad wNden toen
~~~'~_":;:.··t, <p) ':J :r\)nk, na hel hartelijk zIngen
Jo.n "·r· I.: /:,,1 \'u,k,iled, gedronken.

,_ ,'ng··b"t" WIllem Theroo (Wioburg),
....!"1l\ 1"1·' r k
t~c: :, '_;' le \VaIDe W]ize over. 'poor·
~. " '", vd,,;.:. eD HeJde den beiJdroDk

. (._ ',,",Ctl.! "lit <lamet;" door jongeheer

Hypoth.""-
N S'-" K..apBclleAfd

... Fiohat &; Co U.ioadal.
N 0 K.rk ". Kidd.lb.,...,
J Broce Pt II:lirabeth
A V"llt <Ala
J Hofmeyr lCaa~tad
KGouv.rn .....nt lïtenbage
Mi""".d"
Villien
H v Blommr·

.lein'.~~lP y d Merwe Wor~tet

G Themn ...
lf y d Spuy ..
Wido •• Fund
KustMog ••

Maolure &Dd Co, C B D-'
WetllD, DJ... C Wa'.o.
WeIp__ , Dl ..,1
"elpmoed, CD... I(lltaal
W.lpIDODd, lG ...

y

189 4 II I) (I U 18!) 4 II

Andere
Hoofd.egeo. Wegen enz.

£ 8. d. £ a. d.
Per BaisoM ... ... ... 1% 18!l 0 0 ij
" Salarisaen vao Se-erctaris,

Auditeureo en alle aodere •
Beambten... ... ... 4:~ 8 rl

" Betaling un Raadsleden... ,j Il ()
" Ge.one Hoofd.egen ... 2:,!1) I~I 4
" MAkeo, ODderboud, Repara·

tie' . en Var betering no
Afdeeliogswegen eo Dam·
men daarop... ". . ..

., Andere (;i~yen, t.w. ;-
Terugbetaling leen ing 21 Il 2 l!1 0 2 42 0 4
Renterekening ... It 2 4\ t:! 2 4i :.!4 4 9
Adnrtenties en Scbrii'

beboeftee ..
Hondenbelaiting .
Kaotoorrekening . ..
Hourrekeniog . ..
Belastingrekening ..,
Veerekeniog .. .
Voerrekening .
VerkieaiDgllOnkolten .
Tranaportrcboing .

VAN WelJington, op .Maandag,
den 9den Januari 1899, een

Wit Schimmel Paard, van 6 tot 8
jaar oud, breed van heupen, laatat
gezien te Houtbaai, op Dinsdag, 10
Januari.

Eenig iemand die het paard vin-
den mag, gelieve daarvan kennis te
geven aan den OndergE"teekende, of
ten kantore van J. S. lbrais & Co.,
Wellington, d:lOl' wie JUIe.'billijke
onkostAm BUllea worden ;vergoed:

P. J. ClLLIE, ti.Zoon,
rweIliDgtOn.

ALLE personen die eeoigen
boom van welke soort ook op

eenige Pnblieke U itspanning of
langs eenigen Publieken Weg in d8$8 .'
afdeeling, afkappen, vernielen, of
beschadigen, of zulks laten doen
zollen naar de 6tren~ste regelen
der wet worden vervolgd.

J. F. P. PEROLD,
Secretaris.

-' 'I
BonUfr, J .,
IhrLman. P
Roux. le J J
~urny. J ...
Lon, lu B '"
Wood. IV II
Hi~boek College
Bailey. G H

Kaap'cheAfd

Aodere ... I
Hoofdwegen. Wegen enz. IOta.. .

£ M. d. £ -;M. d. £ K, d.
Il () 0 39:1 ti I I \ I 9~l I f, III

Totaal.

£ B. d.
ij 0 0

KENNISGEV.lr\G.

EENIG perzoon overtredende
of het wild verstorende op

mijne plaats Spes Bona zal voJgénli
wet vervolgd worden.

Honden znIlen gedood worden.
A. H. UyS.

Durbanrille,
21 Feb., 1899.

, .:\- ...

Do
rno"man, D
FnUOllUf.n, J
f'rao.man, K .~
TberoD, E R
Zeeman, J S
Nid1rie, JC

Aan Balans
" Alaemeeoe Belasting-
,. Achterstallige ,.. ..,'
.. Loopende ... ... ...
" Speciale Bel .. tioga, t, w. :-
" Toelaog van Gouvernement

Hoofdwegen ... . ..
" Toelagen y&n andere At·

deelingsraden -
Cerea AfdeeliogutUd ...

.. Andere Bronnen van In·
komsten :-

HOlldenbelaatiog ...
Nieu ...ekJoof Tol ...
Wolaeley Dorpsbeatuol'
VOt'r rekening ... ...

I) 1:, Il I lO Il

8~1 .} Iq li~ 7 11;
n lf. I)

HY 3 11 ~ 43 R \I RG 11 6
6 (I I) 12 0 0
o 0 ij 220 19 4

o 0 0 31 15 ~ ill 15 944 3 5 Il I) I) H :1 ;,

(j,; ï li
Z:I lf) II
I IR !l
4 0 0

{jjj j fl
() • (I 0
I 18 ~I

:2 0 0

() II Il
:1.1 15 0
o " I)
:2 U 0,

[) 15 7
13 !j ij

o II 11
2 á I)
I 17 li
I 14 !'.
,j 14 lj
I) R !l
ij 0 U

11 11 2
lil 5 0
I 11 10
4 10 0
:l 15 0
3 R 10
13 9 ij
o 17 6
1 4 5

5 15 7
o 0 I)
Il Il 11
:! [) I)
I li ,j

J I' ;,
,; 14 ,j
I) 'l ~I

1 4 5

:! 3\ 553 15 :! 71~I35:1
O\'ertrokken Balansen op Hoofd

cn &odere Wegen ... .. . !til 19 :! U 0 I) o ij II

------_.
52! I !j\!-t6 I~l 8·~ .11 2 5

II lJ ij 406 15 5\ ij ij '(),. Ba!aoaeb op Wagon ...
" Balans op rekening, t .•. ;-

JD de Bank ... £217 14 5
In de Kast... ;iQ 6 7~ o 0 0 o I) 0 248------------- ---- ---- il\! 3 5~Totaal £5:.!1Totaal £5:21 I á\ 553 15 2 719 3 5l

Wï certi&.ren 1IIÏts de_ (i) dat wD bovevataande Rekeniofl nn Ontvangsteo eo Uitgaven VaD deo Afdeelingmwl van Tul~h voor ~~t
half .!r geéind' d 31 December. 1898 hebben Il&gelien: (ii) dat (onderworpen Ian paragraaf ~ blena~) dezelve d~r behoorlIJke be."I"

LJ taafd·1I (''') da •. ' ,. • __ 1- -U" '--nea ,'·-emen d. ootYallfl8ten d .. rin aangeteekend de eenlle IIOmmeo zgn gedurende gemeldestuk.en ge. 1.I·.1t • lD 100 v_ .... - AWl _u, . d Rd' () d t .. . ~ hebbe
"d Lt.' (' ) d t de lli'--# w.UiK en oyeretnkomatig .temmeq, RellOlntle1! en Contracten ~... n. en an 1_; " a wD n~e n
tu peril ond"lLDgon, '''il a red "5~m Id ID' neven---".1 Rapport· (.-i) dat bet ball\ll8 uit £31! Ga. lId. In handen van de Tb_uner bestaattoegelaten e BOm van D om eDen ge e "6-, . d V CA'" A ) 't Credo t L..I _I k ,"k Id, u op den I I Januari 18!Y.1zoO&b o(lltegeven 10 en orm .. ..a . ell UI etn le ._...._ yaa
(~e;wel~s~Mn~ d:"S~~U::k" Cerea; en (nii) wii ~fi~en'yerder dat wij de opgaaf vaD,Baten eo ~ten- ..an gemelden Rud v~r bet:;!II~ baIf.j~ hebben onder&OCht dat deaelve met het Grootboek overeenkomt, en, voor lOOver '!Vu kunnen ultv1Dden, ten alle deele correct I&.

-B. J. DE VAA.L {.
-S. J. DE VILLIERS, r Aadi .. u1'8D

Tulbagh, 4 Februari, 18:19.

cerim- 'ta d t nder de voorzieniogs van Sectie 2 YIUI Wet 32 van 18H8, elat bo'·el1.ltaande teil waar eo Danwbung
Ik,.CIIARJ.E,~ ADA~I!. I TrhDU • eun, oden Afdeelinmoraad van Tulbagb voor het balf.jaar geëiodigd 31 December, 1898, en dat de baIaUopgaaf 18 "aD ml]oe rellenlDg I " _uner ~an r. .... -

ia zooa.lll gespecificee.."Il op Deveaagunden Vonn C.A. 4;) A. CHARLES ADAMS, Theaaurier.

f'reteekcnd "oor mij. al. getuige. dezen lilden dag ''1LnJanuariLJ899., r "

UeË'xamineerd en goedgekeurd door den Raad op den 14den Feb~an, 13!>O.
C. J. ROUX, Voorzitter.

Pr~toria, Januari 1899.

SIR LOWRY'8 PASS
CALEDON SPOORWEG

, (aapscbeR,_gs Spool'lt#n.
Et e:.1ma.... _e"V':I.ll1 ••

STAATSIlUJNSCHoOL TE PRETORIA.

TER 'algemeene infonnati~ -wordt .hierm~~ bekend .gemaakt ~at
wederom gelegenheid best,aat tot lDschrlJvmg van nIeuwe leerlin-

gen aan bovengemelde inrichting. .
D~ data van het toelatings-examen en van de openmg van den

nieuwen cursus zullen nader bekend gemaakt worden.
Verdere informatie wordt op aanvra,ll:o ver:'trekt door den Wd.

Diiec~nr, Dr. H. G. Breijer, Postbus 413, Pretona.

DIt N. MANSVELT,
Voorzitter vfh Curatorium.

TRANSLATION',

~o-C:l.ce.
STATESCHOOL OF MINES.

hel'8by given that application~ will
of pupils £pr the abovementloned

lXlR general information, notice isr :be received for the enrolment
~h®L .'

The dates of the entranoe-exs.mination
new course will be published later on.

For further information. apply to
Breijer, P.O.B. 413, Pretoria.

and of the opening of the

Dr. H. G.the Director,

DB. N. MANSVELT ~
. 0bairmaD of Council..

Pretona, January, 1899.
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VERSTERKT

HERSENS
EN

ZENUWEN.
DR. TIBBLES' Yi-COCOI I. onlChat-
baar a.I. een voedend ea vcnterkead
middel In de vorm vali een utra.ct I
aeea, hel I. DOgmeer, hel ia onmi.baar

voor aUeD die .. enseben hd
gewoel en de .try'd van bet
leven le gemeel le ga&D
met gpooter krachl en met
meer moed om yol le bonden.

I, te koop bj alle .. 111kellera"'n aDOtheekePI of &&Jl bet LoedeJI addNIl BO. II • "'- BD""'" .e.. lUL

.' .

PIKETBERG. !B..
Publie1ie V '. " I "
NI'EUWE r bST, MAtJES ONTEIN,

Nabij Oude Pos~ fOOI lISTIBL,
AfdeeliDg Ka1mesb1U')',

OP :OP

IOnSDIS, t6 WIT, f899. DIftSD~G, 2!l!_.llRT, i,899.
DE heeren Van 'der Spul' DE .heeren : Vander Sp~,

Immelman & Co .• behoorlijk Immelman:& Co., behoorlijk
gelast door den heerJAooBus M. DI ~ door den' heer Pn:r~ J. DU
JONGH, zullen op bovengemelde- 'OIT. Sen., zu1l~ voor rekenmg 'ftIl
plaats en datum publiek verkoopen, Mej~uw de :W~uwe PAUL DU
de ondervolgende LeT8nde Have, TOIT die de BoerdenJ gaat opgeven,
Boerderijgereedschap, en ~ra:nen; publiek verkooP1'Il op bovengemelde
die alles van de beste kwaliteIt, en plaats en datUID~ de volgende :-
d~ aandacht van liefhebbers waardig I Le de Have'
ZIJn. • ven .

1. Levende Have: 12 Eerste-kIas .en Goed Gedree-
20 Ecrste-klas Bzels, goed gedres- seerde Eze~

seerd en in goede conditie, 8 2 Paarden. Merries, met Veulens
tot 6 jaar. 1 Rij Paard : .

10 Bij en Trek Paarden 4 Koeien van. goed.. Ras ,en ID
2 Merries met Veulens. ,Eerste-~ conditie,
1Paar Eel'8te-lclu Kar Paarden, 1Spek V~ Os

goed geteeld, 2 jaar. 13 Varkenst~t en)lein,spek Tet
7Vet gevoerde Ossen, geschikt 2 Boe' f:de~Ift4reedsohap :

voor den slachter • '- . I v'f'"
26 Vet gevoerde Schapen, Afri· 1 Bokwage~ IU ;goede orde

kaanders, 1 :Kap Kar ID . do.
20 Vet gevoerde Bokken, Kapaterl 2 Span Wagen 'TUIgen kompleet
2. Boerderijgereed&clla p. 2 do. Ploeg ,~o. do.

2 Bokwagens bijkans nieuw 1 Paal" Achter ,Tmgen, Eerste.klas
1Afslaan Kapkar, do. 1 Zadel en Toom .
1Open Kar op veeren 2 Trek ZwingeJ,s met Kettmg&
I vIater Kar ID goede order 1 Dubbele Voot Ploeg
1 Bak Kar op veeren 5 zeiaen . . ,
4 span Tuigen, kompleet, in ~te .. 1 Lot WIJD: Va;ten

klas order ' Graven, PlkkEUl, en Vorken, 81lZ,
4r Trek Zwingels en Kettings en ,.~t ~rder to(eene Boer-
2 Drievoor Ploegen, " Howards " derij behoprt.
1 Zaailands Egge do. 3- Grranen, alS:
Graven, Pikken, Vorken, Gaffels, 100 Mudden E~rste-kl&S Koorn
enz., en wat verder zal worden 800 do. do. Haver

J aangeboden. 80 do. do. Garst
3 Granen, als: 10 do. do. Rogge

400 Mudden eerste-klas Zaad Haver 4. Huisraad:
10 ~o. Getrapte Baard en du Het gewone assortiment nuis-

TOlts Koorn Zaad raad, GI. en Aardewerk en
RUIlt OREDIET. Keuken~schap.

JACOBUS M. DE JONGH. PIETlUt J. DU TOIT. SIN.
Yu der SpIJ, luuu ct Co., ' Yu der SplJ, 'I.elllu ct Ce., lflll&m.

Vendu-Kantoor.
Malm~bury.

BELlNGRIJKE
Publieke VerkoopinP.'

OP

Vrijdaq, 17 Maart, t899,
TB

GROENVLEI.
DE Ondergeteekende, plast door

den heer J. C. Kotze, die zijne
P~ uit den band heeft verkooht,
zal publiek verkoopea :
400 Merino Ooien
100 do Hamels 3 en 4 jaar
250 do Lammers
500 Bastard Scha.pen, Aanteel
100 Kapater Bokken, Vet
250 Aanteel do '
25 do Beesten
7 Melk Koeien met Kalv~rs
8 Jonge EIeIs, 2 jaar r..

15 Aanteel Merries, 4 met Veulen8
14 Ruin Paarden
30 Extl'il Burg VarkeDs Vet
25 do Zog Varkans, Vet
1Lot Boederij Gereedschap
2 Bok Wagens
1 do Wagen op veeren
3 Open Karren ,
1Zelf-Binder, McCormack
1 do Champion
1 do Bov.ny
1 Reaper, McCormack
1 8 Paarden Kracht Stoom

Machine met, een lot Bxtras
(Ransome, Sims & Jeffreys)

8 Zeisen '
4 Ploegen Baasome, 2 voor
1 do do:1 do
5 do do 1 do
1Cultivator
1 Mielie Plan~r
1 Kaf en Hooi, Machine met

Paarden Kracht
3 Span Voor Tuigen
3 do Achter T\ligen
4 Span Zwingels compleet
5 do Jukken
2 Zadels (Mans)
1 Dames Zadel
1 Lot Stroo en Mest Vorken
1 Lot Graven en Pikken
1 LQt Zeil K ribben en Hoot

Kribben
40 Bamboezen
3 4 Legger Stuk Vaten
3 2 do do do

10 Leggers
3 6 Leggers KuiJMln (Kajatcn

Hout) -
1 Lot Trap en Ander Balies
1 do Emmers en Trechters
4 Brandewijn Ketels, 4 half-aam
1 Lot Smids en Timmermans

Gereedschap
1 do Huisraad van alle soorten,

in eersteklas order
1 StOve

75 Mudden Koren
200 do· Haver
60 do Rog en Garst

1,000 Rol Tabak
1Rifte en 2 Geweren

P. J. RETIEF, AfaJager.
VeDdu-kantoor,

Piketberg, 24 Feb .. 1899.

VERKOOPINGBELANGRIJKE
VAN

PLAATSEN ERVEN,en
- TE--

~Vrijburg, Bech uanaland. WELLINGTON.
~_.'-L-lII

Publieke Yeriooping
De Ondergetookende, behoorlijk gelast door wien bet moge aangaan, OP

UI bij publieke verkooping opveilen, op Maandag, 6 Maart, 1899,
WOENSDAG, 22 MAART, 1899, '5 morgens ten JO ure,

IZAL de Ondergeteekende Publiek
.Ten 0 ure v.m. precies vc;'ir zijn kantoor. laten verkoepen in de Main

HARTSBOOM, groot ~j212 morgen, waarop gebouwd zijn een ~traat:-
Woonhuis met 7 Kamers Stal voor 8 Paarden Wagenhuis Voerkamer Open Kar, 2 Paarden, 1 paar, ,...., . , , T . 1 K k 'I -...·k
groote Melkkamer, zeven sterkgebouwde khpkralen ; er ataat ook een TUIgen, .eu ens~ve, J~l ant,
goed omheind kamp, J ,000 vk, yards groot. Er zijn twee nimmer afels,. Naai Machmc, Guitaren,
staande fonteinen op dl' plaats, die zelfs niet opdroogden gedurende de MandollDe~, Autoharpen, Moos en
laatste droogte. Verder is er een groote Dam, drie natuurlijke Pannen ~o~gen8 Klaargemaakte Kleederen,
en twee putten, die uitmuntend water verschaffen. Het weiveld is zoo To oenen, Stevels, Veldschoenen,
goed als verlangd kan worden, en is geschikL voor groot- en kleinvee <>?nbank, Rakken, Kombaarsen,
.zoowel als voor vogelstruisen. Chitz, Flannellete, Breekgoed,

, Lampen, Theegoed, een vele andere
T)e PrachtIge Plaats Igoederen te veel om te omschrijven.

FOUCHE'S RUST, gelegen in de buurt van Morokwen, groot 3,000 Terzelfde tijd zal worden ver-
morgen, en grenzende aan het eigendom van den heer F. Bre.lekamp, kocht een zeer kostbaar
Deze plaats is uitmuntend geschikt voor het aanteelen van groat- en I BOUW ERF
'kleinvee, en ook goed bekend wegens haar uitmuntend weiveld geduren-! '
de den winter. }!;r is eene nimmer-opdroogende put of de plaats, en dit ,~elegen in de Main Straat, het
geeft derhalve een goede gelegenheid om water te bewaren door dammen. eigendom van de heer M. L. BONZET.

Personen, die goed winterveld voor hun voo wenschon te hebben. J. J. BONZET.
behooren deze kans waartenemen. J 'F d P t & C 'Af J

~ Daar plaatsen juist thans in aanvraag zijn, en Bechuanaland, .. re en ZO., sagers.
omtrent het eenige distrikt is waar goed weiveld kan verkregen wor-
den, zou ik: boeren en speculateurs aanraden deze kans niet te laten voor-
bij gaan; want voor elke pond door hun uitgegevcq zullen zij binnen
korten tijd vijf pond terugkrijgen.

Ook ï Roven in het dorp Vrijburg, allen 150 x 300 voet groot.
Liberale termen zullen gegeven worden.
Koopconditien kunnen aan het kantoor van den afslager gezien

Worden.

Eene Hoofdonderwijzeres

DAAR de Hoofd Onderwijzeres van
de EersteKlasse Publieke Meisjes

School, (Belle Vue Seminarie)
Somerset Oost, bedankt heeft om
gezondheidsredenen, zullen appli-
at ie s voor do betrekking ontvan-
gen ~worden door den ondergetee-
kende tot ,1< ure n.m, op 24 Maart.

Applicanten moeten hunne kwali-
ficatiën opgeven en certifikaten en
getuigschriften verschaffen.

Belangrijke Voorloopige Kennisgeving. !in;f.~:~::::·:·:::::
vacantie.

o. Sonnenberg, AFSLAGER.

BENOODIGD

Vrijbnrg, 2.j Februari, 1899.

Een der Vruchtbaarste Maatsen te over Hex Rivier,
Afdeelinp-, Worcester in de Markt.

QUINTEN H. SCOTT,
lion. Secreta.ris.

Somerset Wt'st, El Feb., 189(1.

:A. H. DU TOIT, sen.

BENOODIGD
EEN Onderwijzer voor de Gouver-

nements School te OdendaaJ-
stroom, 5 uur van Burgersdorp, en
2t uur van Myburgh Siding.

Salaris £10 per annum en vrije
woning, met vooruitzicht op ver.
hooging. .

De Onderwijzers woning is zeer
ruim en uitermate gesebikt voor
een Iogieshuis. ,

Applicant moet bezitter zijn van
een Onderwijzers certifikaat en van
bewijs van lidmaatschap eener
Christelijke Protestantsche Kerk en
van goed zedelijk gedrag.
Werkzaamheden te beginnen na

de Maart vacantie.
Applicatie li zullen ontvangen

worden tot 22 Maart, 1899.
H. W. GEYER, V.D.M.

Burgersdorp.

De Ondergeteekende heeft besloten om in de maand April, den datum
laten t~ wordt n bepaald, zijn Kostbare plaats "Gedeelte van Nooitge-'
dacht," met aangrenzende "Karoo Gronden," tezamen circa 1 000
morgen, per publieke veiling te laten verkoepen. '

Terzelfder tijd ook: Levende Have, Vaat-werk, en andere Loese
Goederen.

Bijzonderheden late-r. Intuss~h~n zijn de heeren A. H. du Toit, jr.
& D. de V. Rabie, bereid verdere inlichting te geven aan degenen die
zulks begeeren,

J. J. THERON, Afslager.
Worcester, 25 Februari, 1899.

Imt
Belangrijke Verkooping van

VASTGOED.
AFDEELI1fGSlliD yin PIKETBERG.

HONDENBELASTING •.
DE OndergC'tcekenden, met ini'tructll'S beg_unstigd door Mej. d(

We?UWl: D.\~,Ir;L J. \A~ nu; WESTH~'[ZKN,Jw ter verdere opvoeding
harer KlDderen, zich van dl' hL'slommcnngen der Boerderij wenscht te
ontslaan, zullen VOOl' hare!" !"ekeulllg up

, TB

Publieke Verkóoping Rust, Ik. lidden UebeDbergnlei.
T ' A PPLICA T[ES voor bovenge-
E .L~ noemde, betrekking verge-

BIRUIE RUST nabij OUDE POST> zeld. van ~e bij de wet vere~te
I J getUIgschriften van bekwaamheid,

Afdeeling MALMESBURY, en goed~, van de laatste Schoolo W seta 15Maart, t899 eommissie en PredibDt der ge-p oen ~ ," meente, waal' :Applioant werbum

BIJ gelegenheid van de verkoop. was, en van lidmaatschap eeoer
ing van den heer JAOOBU8M. Protestantsche Kerk, zullen door

DI JOl'WH op bovengemelde plaata en den Ondergeteekende ingewacht
datum. zullen de heeren Vander worden tot op den 26sten Jbart e.k.
Spuy, Iuullelman & Co., behoorlijk Werkzaamheden te beginnen' in
gelaat door den Heer CUIlISTI.WfL. April e.k.. .
DI JONGH, voor zijDe rekening. Se.I.r.m £120 per jaar en de
publiek verkoopen, de voJgend«t: Sohoo~lden.

I. Levende Have: BilliJke reiskosten, gestaafd door
6 Eerste klas Eze18. goedgedre8seerd kwiJjt~,n:n~ wm:cIeni ONDBRWJJZEB Toor ~ ~

4. jaar moet zioh VOOt'l181l van eent- &hool op de. plaatlJ • e~,
2 Eerste-klas Ezel! voor Paarden, wijzers 2de klas spoorweg certiA. na Paasch ~oa.nt.Je te worden Il'
2 Jonge Karpaardetl, geleerd 3 jaar out om tegen halfprijs te reiaen. opend, Certificaten van goed 1">
1 Paar Eerste. kl8l1 Zwarte Kar- Jrag, beklraamheid en lidmaat&c~

paarden, goedgedresseerd 4 jaar Ds. D. J. VILJOBN, ".ner Protest.antsche Kerk, nlil
1 lleme Paard, met Ezel veulen, . . Vice Voorz. Bch. Com. door Ondergeteekende.worden mat,
1 Eerste-kla.s Sehiot P~ 6 jaar ~ltz, O:\' .S.. ' wacht tot. den 2Jsten Maart e.k. '
1 do. Mak en geschikt Rij_ ',-19 Februan, 1899. Salaris £-00 met Logies.

paard HoUandsch een vereischte j K_
l Koe met Kalf in volle melk, goed. hliteDte Benoodigdte BaltfoDtin. eene aanbeveling.

geteeld. - J. P. KRIEL, V,Dj{"
n. B()f~rder:ijgereedsohap:- lPPLICA TIES voor bo?enp. Sec,,*,

1 B noemde betrekking, ?err-Id Alice, 21 Feh., 1899.
okwagen bijbna nieuw van de bij de wet vereisohte _set.Uig-

1 Eerste·kJas AfsJIUi\D Kapkar schriften van bekwaamheid, goed 8cHUTBERICHT.
1 Openkar op veeren' gedrag van de laatste' 8chooloom-
1 paar Achtertuigen, in goede orde missie en Predikant der gemeeate AANGEHOUDEN In het 8ëhut II
3 span Wagentuigen, .kompleet waar Applicante werbaaDi was, ell "Pbi_Dee" een Brain ruin P_
I paar Ezel Achtertui8'en van lidmaatschap eeoer Protea- met IWw, ODpIDerkt omtmlt 7 }4ftI
Zwingels, Kettings, Vorken, enz. tantsohe Kerk, sullen door den oad. 1in goede conditie, aangekome I.

J Onor1~- den H Febrnari, 1899, Verktlopilf
en wat verder zal worden u.<;q1S",,-kende ingewacht wor- lad1_ niet piOllt, op Zaterdag, :.!J)b",
aangebod,en. den tot. op den 208ten Maart e.I. 1899,om IOnnr 'I morpDs,

ClnUSTUAlfL .. nl JONGH. Werbaamheden te beginnen IlOO- F. D. CONRADIE.
spoedig mogelijk. Schatm_A

lo der Sp11. Immelllu tt os, AflI.,.rs. ~ £l00per jaar. PJaiIaDC!',
Vendu-kantoor. MaJm .. bu:ry. MUZIek eene aanbeveling. Talt.gh. 23 Febra~i, 1899.

_, -- Billijke reiskosten gefi.aafd door AFDEELING VAN HOPE TOW:S.

1t kwitanties, &ulle~' worden. -
, , ' N.B -De ' e li OPGE8LOTE.h iu bet &hlll tt rw

moet zich 'JOl) •• apPOnC8Ddete pYt>nden in dt'ze afdeelln, tJ«I
•• l'Z18D. van ~ r. da areoor .oofd.n tijd en te wordIIl ftfll

WIJzers Spoorweg Certificaat om 'koch* alda lr "I' Zat.rdJ&g d@n 18 MaIJI.'Groote V6ttdutie tA!gan half-prijs i!e reizen. 1899, OlD l' lIur '. ToormiddaBB, ~1
DS 1 A; PlENA.& n nW te"," 1~l~et, bet volgende ~ee 1-,;

• • ~ ADo, 1 Blauw SchillUDel )fpme :2 jall"od ,voorZ. Bch. com llabr oor &\\"IIIUWltaart op recht« ~
G'JUDIlIl, ubfj 'POB.TDVIUB, Bultfontein. O.~.8., • pbrad A J. J ~'\Inu.~,

20 Febrnani 1899. . SChntm.... ,
PO~TMA8BURG sorer.

TI .. BOIdgUJde OldnUHl'S beloo41gd te
Purdnlel el te Welkom, 'Ik. TUIbost1-
"nit.

APPLICATIES voor bovGhge-
noemde betrekkingen, verge-

zeld van de bij de Wet vereischte
getuipohriften van bekwaamheid,
goed gedrag van de laa~ School ..
oommissie en PrediknntdergemeeDte
waar applieaaten werbaam waren,
en van lidmaatschap eener Protes.
tantsohe Kerk, zullen door den On-
dergeteekende, ingewacht wo~n
tot op den 30sten Maart e.k,

Werkzaamheden te beginnen op
16 Juni e.k. '
Salaris £135 per jaar en de

Schoolgelden.
Alleen ongehuwde personen zul-

len in aanmerking genomen worden.
Applicanten moeten zeggen voor

welke school zij applicatie maken..
De School te Paardevlei is binnen

zes ~len van Vetrivier Siding. '
Billijke reiskosten, gestaafd door

kwitanties, zullen vergoed worden.

C. H. J. MAREE, JR.,
Voorz. Sch. COlli.

Mooivlei, p.k. Allandale,
Winburg, O.V,S"

11 Februari, 1899. TI:

OP

VRIJDAG, 10 MAA.RT; 1899. -. D~.heer Wouter y. d. Merwe gaat AAN~OBKENt ,.oor, de betrek.
mt ZIJne beslommenng lm verkoopt king ftD. lBoofdonderwiJzet
• ijne geheeIe Boerderij bestaande der lIlde klu 1Publiéke ~ohooJ,
uit: - Peperstraat, ~. sullen door

Ezels, Paarden, KoeillD, Slacht den Onderpteebmde ontvaDgen
<>Yen, Schapen en Bokken'., Varkena worden tot Jen ~ Maart BaIl8t.
Wagens, Karren, Ploegen, Tuigen. Kennis ftD de :HoJJandBche Taal
1 groote hoeTooiheid Gl'll8l1" enz. eene noodsablijkluDd.

R P "'li" T .& V .. L-Y_ • 8alaria £160 per jaar, huis huur
• • Jl.LAJ..j4L1, ~ger. IDgealoen.

KAF TE KOC)P c. F, J.llULLEB,
, Hon. Seo

Ee1'8te-klas Goedgetebldfl B nin-
paarden, (3 en 4 jaar Q" old).

Maandag, den 6 (zesden) Maart, 1899,
~n 11 ure, op <leplaats zelve, p\lllliek te knop aaubil'clpn hMr aandeel in
de oeroemde Zaai en Ve~plaat,; g-cn~md "~OUT RIV lE R," alias
<?ranjeskraal, gelegen ~ablJ .l{tebeeks Kasteel m deze ..Afdeeling, groot
Cll'C& 792 morgeu en 2t-!-. v, roeden. De Gebouwen zIJn allen in goede
orde, e1:1d.e waarde der plaats 18 overbekend, zoodat verdere omschrijving
onnoo<hg 18.

Mej de Wed. D. J, \", D. WESTHUIZEN.

J~W. Moorrees ,jr. & 00.• Afslagers
Vendn Kantoor, Malmesbury,

l~ Februari, 1899.

KENNIS wordt hierbij gegeven
dat de Hondenbelasting nu ZULLEN publiek worden l'el .kocht

vervallen en betaalbaar is aan dit aan KLABML'T8-STATIIo~
kantoor. Eigenaars van honden MA
wonende in het dorp Piketberg: ANDAG, 6 M.~ART.E.K .•
woroen hierbij verzocht om gemelde Onde~ de paarden zIJn egaw paren,
belasting op of vóór 2,8 Februari, IIOmnuge~ w~rvan lG )uutd h~
te betalen. Eigenaren van honden ~t.aan; ZIJ SIJn voor kontant geld
in de afdeeling wonende, zijn ge- lngek~.ht . van de VGOrD'~
houden de bela8ting te betalen op ItoeteMJen In het H';'Dtam DUtrikt, DI Ondergeteekende biedt te
of vóór 30 Aprill; na welke datuma, en kunDen het pubhek aanbevolen koop aan eenjge duiseDden
alle belastin~n niet betaald voor worde~ als een keur lot. lOOaIa Alck. Dbkaf (beste kwaliteit) tegen
1899. sullen IDtemmeld w~en ten .. Iden ID de markt komt. tweet,.,. (2do) per lik.
koste van den ~naa.r of'eIgeDaal'l O. G. MAREI. iiG.VAIIAN.

NI00 J. VLOK, A. J. JIOlUX, kooldrift,.
1 ~ ~. SO 'ABAJI "eo.. _'...--, "' ........ _iW

APPLIC 1'l'~(j{)r tlr betr~(·
king van Jbs;}Cktrllr, ver{€"

..Id 1'aD. getuÏgsrhriftRn zullen ad .
dit kazatOOr ontnngen '\forden t1 ,1

25ata deser. &Jaria £1(0 pe:'
jaar. De ~e applicant ~ ~
~j.e plichten aanvaarden op 11
lfurt 1899.

Op lut}

Ho VUC~~ili.r. i
0,MOlar.. Jf...". Iatoor, !

DI"".", . .JJ.. IIaw7,~ li~~,

DlbTRllT YAIt CALYIIIl.,
In de I ~e tusSCh(D

FRANZ VAN BIXSBlR-OEll,Klag.
EN

ItuGWTA WILBEUlISA'Ali
Verweerderesse.

VOLGENS een bevel tot
voltrekking 'twelk door

Hooge Ger~cbta lIof in bo'tl
melde saak. werd uitgesproke!!
een Vendutle te Kau8 in
distrikt gehouden wonlen op
Woensda~, 1:; }Iaart. l_

om 10 uur, Van het volgende:_'
1 Eet Taf(l
1 Zij Tafel
28of&8
" Stoelen
1Gemak Stoel
1Klok
2 Bedden met beddings goed .
1 Kut met Laden
I Bpi.l

- 1Wuch Tafel
2 Houten Bedden
1Kist, enz.
1 Veer Wagen
lOpen Kill'
1Hand Pomp
1Pur Tuigen
1 Naai Machine

60 80hapea
1Donkey Murie metV_

D. F. )(ARAIS, h,
Onder

Onder Beljnw's Kantoor,
Calvinia,

28 Februari, 1899.

,LO~T TRA~

NOTICE is hereby jfiven,
we intend applying

certified copy of the Deed of
fer made on the 12th
Jannary. 1878, by Rosina
Christina Leite, born
widow of the late J
Leite, and Executrix l"l'ltt:m,MnllIioiI
of hia Estate in favour of
Maria Chriatioa Hoeftmann,
of the late Fran. Hoeftmann,
b1 .. oet'tain House and Irf
in,Cape Town in Block B, iJ
immediate vicinity of the
Wharf, bsing Lot F, of the
transferred in favour
Kichau On the 9th NV'fember,
meunring 7 square J"OCIdS 50
feet and 7~ square inches
OODT81ed.

ADd all person8 claiming UI
aD1 objection to tbe iuue of
copy are hereby required to
the same in writing, with
BePtrar of Deeds, in cape
wiUrin fourteen days from the
blication of this Notice.

Dated at Cape Town, thiI
da, of February. 1899,

SAUIR & STANDE r\,
AttorDeyl for lrlra. J. Ko

HoeftmanD.

BENOODIGD:

IlroIEN met I"I~ al "errocill'
word..n op 21 M.vt, J 8~8,0lIl ~

" .JIl.
Eên swart Hef RStvt'tllen 1 j: ar -
léll nalooal "el,kalf I !IU' o~rl•

A. I', VE~ TER,
Ecbntm~'

-------------------~
INSP.EKTEUR.,
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