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Groote. Verkooplng -,"an Draperien.

D.\'uES, dit' 0010" groote verkooptng nog geen bezoek
hehhtm golrraeht, behooren zulks 1100 l'pOedig

ro()~rli.i k tt' """Il.
Er lijn Ilog ,Iui,eoud~~ v~n ..~e K~p-jee verkrijg-

ba..r russehen I·U en d. ho.uu 81'lIting.

ELKEN DAG DLZE WEEK.
Sororoi!!,e ontzpttendo koopjPII 7.lIll"n 1.l\llgeDoden worde~
in DameA Korseuen, Onl)pT'Ir'~deren. Vooncboten,
Rokken, Bouse ... &mbretol,.. ]\for" ..njapoDen, Coatumea,
v,. )r.!Chootjee, Killderkl('eren, allerlei grootten, Jongen.
BlonS811. I
Hoeden, Kanten, BorduuI'II81 enz. enz. I
Ale gij niet kunt komen BChrijft dan om een mOD8t~

pakket.
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BETER NOG DAN EEN GOUD MIJN I I

PUBLIEKE VEBKOOPING
-VAN-

Een Vee-Eerste-klas Koorn-
"\Vijnplaats,

Benevens Levende Have, Losgoed, enz., enz.,
-OP-

Woensdag, den 22sten Maart, 1899,

DE Ond€'rn"cteekenue,wegens ziekelijke .omstandigheden daartoe genood-
zaakt, ~al op gemelden datum, publiek latoen verkoopen zijne uitmun-

tonde Za;J1, Vee en Wijnplaata, genaamd DRIJVERS VALLEI,
celeuen aan de Grocnberg, omtrent een half uur rijdens van Hermon
§tat~ .. , groot circa 1400 morgen. Dit Verkieslijk Eigendom met ~es-
telf~ prachtige ligging, uitgebreide landerijen, uitgezochte Veeweide,
goed en gezond voor oenig soort van Vee, groote en goed opbrengende
Boomgaard en WijoO'aaro (de laatste nog vrij van Phyloxera), en mot een
stsrke stroom foopend Water het geheele jaar door, dat uit-
sioJJtelijk aan do plaats behoort, kan niet anders dan een der eerste en
beste plaatsen in de Paarlsche ~fdooling g~noem~ worden. Op een
weinig na is de geheele plaats met~draa..domheind en m kampen ve~·deeld,
terwiJl de Gebouwen, Krnl~~, euz., al.le~ suffisant ~ebouwd, en III den
~ten staat van reparatie zIJn. Het IS iots zonderlings, dat zulk Vas.t-
JlOed in de markt komt, daar slechts bijzondere omstandigheden, zooals ID
dit geval, den Eigenaar moeten bewegen van. hetzelve afstand te doe~.
Die bezeert naar eene aller aangenaamste worong, waaraan verbonden 18

eeue bOij uitstek winstgevende boerderij welke spoedig een. fortuin ten
gevolgemoet hebben, make zich gereed voor deze Verkoopmg.

Het grootste gedeelte van de Koopschat zal op eerste verband
kunnen blijven.

Le~ende Have.
20 Groote gedreseeerde Ezels, 4 jonge Ezels, 3 Ruin Paarden, 2

Merries, 30 aanteel Beesten, 80 Varkens, 100 slacht Schapen, 450 aan-
teel Schapen, 100 vette Kapater Bokken.

DoerderjJltereed.ohap.
3 Bokwagens, 3 Open Karren, 10 PI~gen, .1, 2 e~ 3 voor, 2

Howard's Eggen, 1 Braakland Eggen, 3 SnJjjmachines~ 2 Span Wagen
Tuigen, 3 Span Ploeg Tuigen, 3 Span Kottings en Zwmgels, 1 IJze~en
Sleep Blok, 1 Platform Schaal met gewichten, 1 Zeep Pot, Graven, Pik-
bill, Vorken, ens., ens

Vaat~e ..k.
;j Stukvaten. 3 Kuipen, Brandewijn Ketel, Trap eu onder Balie,

Eml.nel'S, Trechters, Manden, ens., enz.

Graan.
20 mud Zaad Koorn (du Toits),20 mud Rog, 150 mud Voer Haver.

EindeUJk.
Het gewone aseort.iment Huisraad, en wat verder zal aangeboden

worden.

De YertoopiDg begint precies te tO ure 's morgens.
G. J. MARAIS, J. H.ZOON.

~I. L. SMITH. & Co, .Alï'SLAGERS.

LET YI&L.

Belangrijke Voorloopige Kennisgeving.
£ en der Vruchtbaarste Maatsen te over Hex Rivier,

Afdeelinp, Worcester in de Markt.

De Undergeteekende hooft besloten om in de maand April, den d~tum
linorl t'l word, n bepaald, zijn Kostbare plaats :,' Gedeelte van Nooitge-
dé!dtt," met aangrenzende" Karoo Gronden, tezamen CIrca 1,000
m()rl;.en, per publieke veiling UJ laten verkoopen.

Terzelfder tijd 00" Levende Havo, Vaat-werk, en andere Losse
Goederen. . . .

Bijzonderheden later. Intusaeben zijn de heeren A. li. du TOlt, J:'
& D. de \'. Rabie, bereid verdere inlichting te geven aan degenen die
wiks brgeeren.

, A. H. DU TOIT, sen.

--
J. J. THERON, Afslager.

Worcester,25 Februari, 1899.

DRUKPERS ~IAATSCHAPPIJ,
SANDT DE VILLIERS & Co.

DA"'R a:e Eerste Oplage van de Portretten on.~er A£ri~QIlD6che
cfmbtlb.Iltsleden lJitvarkocht i~, verzoeken Wl] hen dle reed!!

'E':'Cemphmm bei;t.,ld ,hebbeu om een weinig geduld te hebben, tot dat
'Oote tweede ~plllge gereed. is. .

Zij die '110g bestellen .willen .worden verzocht zulks zoo spoedig
mogelijk te doen. ten (,lnde ons ln staat te stellen de 2de oplage daar·
naar te regelen.

C. P. SCHULTZ Secretaria.
lupltad, a6 "brUl'i. 1899.

)

KAAPSTAD. ))()NDBJlDAG, ~ .HAART, 1899.

en ,Ten 9 ure v.m. precies vóór zijn kantoor.

H~TSBOOM, groot 2,212 morgen. waarop gebouwd zijn een
WoonhUls met 7 Kamers, Stal voor 8 Paarden, Wagenhuis, Voorkamer,
groote Mal.kkamer, zeven sterkgebouwde klipkralen ; er staat ook een
good omheind kamp, J ,000 vk. yards groot. Er zijn twee nimmer
staande fonteinen op de p!aats, die zelfs niet opdroogden gedurende de
laatste droogte, Y er?er 18 er een groote Dam, drie natuurlijke Pannen
en twee putten, (he uitmuntend water verschaffen. Het weiveld is zoo
goed als verlangd kan worden, en is geschikt voor zroot- en kleinvee
~oowel als voor vogelstruisen. 1:1

De Prachtige Plaats

FOUCHE'S RUST, gelegen in de buurt van Morokwen, groot 3,000
morgen, en grenzende aan het eigendom van den heer F. Bredekamp,
De~ plaats is uitmuntend geschikt voor het aanteelen van groot- en
kleinvee, en ook goed bekend wegens haar uitmuntend weiveld geduren-
de den winter. .b:r is eene nimmer-opdroogende put of .de plaats, en dit
geeft derhalve .een goede gelegenbeid om water te bewaren door dammen.

Personen, dio goed winterveld voor hun vee wenschon te hebben.
behooren deze kans waartenemen.

rat' Daar plaatsen juist thans in aanvraag zijn, en Bechuanaland,
omtrent het eenige distrikt is waar good 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 uitgegeven zullen zij binnen
korten tijd vijf pond terugs rijgen.

Ook 7 .B·ven in het dorp Vrij burg, allen 150 x 300 voot groot.
Liberale termen zullen gegeven worden.
Koopconditien kunnen aan bet kantoor van den afslager gezien

worden.

o. Sonnenberg, AFSLAGER.
Vrij burg, 25 Februari, 18\)9._

VENSTERGLAS VAN ALLERLEI SOORTEN.
CHUBB & MAXWELL.

Va.n Bu.:r.,.traat, Kaap8tad. (naast Stadhuis).

HEBBEN in voorraad een groot en verscheiden assortiment van
allerlei soort Plat- en Plaatglas van allerlei grootten, en zullen

met genoegen die vrij afleveren aan het Kaapsche Hta.tion tegen de
laagste prijzen. .

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

De aandacht wordt ook gevestigd op hun Gelood Licht Departe-
ment, dat beg-onnen werd met het doel het goede werk te helpen om het
geld in deze Kolonie te houden. Chubb en Maxwell hebben deze
Veloode Licht Versierde Vensters geleverd aan de Ned. Ger, Kerk te
Wijnberg, de Engelsche Kerk te Woodstock, do Katholieke Kerk,
Woodstock, en de St. James Kerk te Zeepunt, zoowel als aan andere
kerken in verschillende deelen der Kolonie, Heerenhuizen, enz. In elk
geval is het .werk gedaan gelijk aan het beste tot nog toe uit Europa
ingevoerd.
ADBEB:

ORUDS '" MAXWELL, Sept.;,
P.K. BUB aee,

BURGSTRAAT (naast Stadhu18), KAAPSTAD.

JAIIES WILEY ~ Co
Hebben thans ontvangen hun seizoens

voorraad van

... Schrijf om onze Prijslij sten..
10 en 12 Darlingstraat,

KAAPSTAD •.
l

50
GOED GETEELDE PAARDEN

zullen publiek verkocht worden
te

TULBA.GH,
OP

Zaterdag, 4 Maart 1809,
ten !.I ure v.m,

DEZE Paarden komen uit den
Orange Y rij Staat, en zijn

speciaal uitgezocht door den heer
M. VA:S WIJK (de beroemde Paarde
Kenner). Er zijn alle klassen en
verscheidene Egaal kleur Paren; ze
zijn in extra conditie en de aandacht
van koopera dubbel waardig.

H. A. FAGAN,

r~~'!1'.=~"'''',,:.;s.:''''' ...,....L .... ..,..,--6'.. f. Nu_Jl ...,

enz, enz.
Gruo, lUI, Ol. :-

200,000 ibs. Hooi, 200 mudden
Koorn, 200 mudden gemengde
Voeder, 1 lot Kaf. 12 leggerI;
Heerlijke Oude Wijn, 5leggerl
Azijn, 40 mudden Aardappe-
len.

En wat nog verder zal worden
aangeboden.

OP H. THEUNI88Blf.

Maandag 6 Maart 189.9 Yu der SPI" Inabla a Ot., lfrlIgIn.
, , , VeJ'\d1JKantoor, MalQlMbtuy.

's morgens ten 10 ure, lj' Vk.
ZAL de Ondergeteekende Publiek Ba UW s er ooping.

laten verkoepen in de Main
Straat :-
lOpen Kar, 2 Paarden, 1 paar
Tuigen, 1 Keukonstove, Ledikant,
Tafels, Naai Machine, Guitaren,
Mandolines, Autoh8rpen, Mans en
Jongens Klaargemaakte Kleederen,
Schoenen, Stevels, Veldachoenen,
Toonbank, Rakken, Kombaarsen,
Chitz, Flannellete, Breekgoed,
Lampen, Theegoed, een vele andere
goederen te veel om te omschrijven.

Terzelfde tijd zal worden ver-
kocht een zeer kostbaar

Paddavlei,
AFDEELING MAUGSBURY.

De heer i N~ Loribser, sen.
zijne Woonplaats aan zijne l:r:iDdeND
uit de hand verkocht hebbende,
heeft de heeren J. W. Moon-eas,
jun. & Co., gelast ,'Om op

Dinsdag, 21 ;Maart, 1899,
Publiek to verkoopen aan bovenge-
raelde plaats, de ondervolgcnde
Levende Have, Boerderijgereed-
schap en Granen als volgt ;-

1. LEVENDE RAVE, als :-
24 Gedresseerde Ezels, 4 tot 6

jaren oud, 4 gedresseerde Kar Mer-
ries, 6 gedresseerde Kar Paarden
(mins), 100 aanteel Schapen, 100
Varkens (klein en groot),
II. BOERDERIJGEREED-

SCHAP, als :-
:3 Extra Bok Wagens, kompleet, 1

Kapkar bijna nieuw, 10penkar, 1
Bakkar op veeren, 1 Water Kar, 1
Nieuwe Press Machine, I Extra
Wind Machine, 2 Zelfbinder Cham-
pion Machines, 7 voet lang, 1 Zelf-
binder Massey Machine, 1 Zelfbin-
der Adriaus (bijna' nieuw), 1 Snij
Machine, Continental, 1 Rol Blok, 1
Sleep blok met rails, 4 Span Tui-
gen, kompleet, 3 Sfan TUlgen (ge-
heel nieuw), 3 Drie-voor Ploegen,
Ransoms, 3 dubbel-voor Ploegen,
Ransoms, 2 dubbel-voor Ploegen,
Howards, 1 Blaas Balg, 2 Water
'I'ank i,

III. GRANEN, als ;-
SO Mudden 2de klasse Koorn,

100 Muddon Voer Garst, 1,000
Balen gepreste Haver Stroo, en wat
verder nog zal wOl'uen voorge-
bracht.
9 Maanden C:red1et'

" Kost en Drank volop."
NICO. LOUBSER, Sr.

t W. loorl8es, jn, a Go., Afslagers.
Vendu Kantoor,

Malmesbury, 18 Febr., 1899.

WELLINGTON.
_ ~4

Pnblieke Verkooping

BOUW ERF,
Agent voor de Verkooping. Gelegen in de MaiD. Straat, het

P. J. P. MARAIS, Afslager. eigendom van de heer M. L. BONZET.
J. J. BONZET.

~

SIS
Eerste-klas Goed geteel de Ruin-

paarden, (3 en 4 jaar oud).

J~Fred Pentz & Co.: Afslagers.Druiven Molens, in twee grootten, Oven
Deuren en Fornuis Haarden, Omheining
Staanders (" raili" patroon), Steekdraad,
Gladde Galvanische en Zwart Draad, Hoek-
polen Opwind Bouten, Net Draad, 2 voet

VAN ~E tot 7 ~oet, Kemphekken.
Beperkt. OOK.

.A..'.rrrE:~'rIlEC. Bijzonder Sterke l~:~~~dvoor

- . - I

BELANGRIJ~AN VERKOOPING ·AlK lit1

PLAATS-EN URVEN Publieke Verkooping ~ .. .l. • , • <:lR00!E'. en'ieI r -, TE ,. Publieke Verkoopl~g Publieke Verkooping
-TE- KOEKJESPAN,

Vrijburg, Bechuanaland, MdtdDg !IlDleSbIrJ,
De Ondergeteekende, behoorlijk geJaSt ~~ ~ moge aatJ&I,ID,_ Maandag,20 Maart, e.k,

zal bij publieke verkooping opveilen, op· ," .. -..-;. ~'.

DE ondergeteekenden behoorlijk

WOENSDAG, 22 MAART, 1899, J. £~!~di~nzi~::r ~:'~j
wenscht te verkleinen. zullen voor
zijne rekeniag op bovengemelde
Plaats, dag en dat~ Publiek Ver-
koopen, de ondervolgende Levende
Have, Lossegoederen, en Granen,
enz., enz. bestaande uit:

1. Levende Have, als:
I oprecht gewelde Jong Paard

bij" Monarch."
1 oprecht geteelde Vos Merrie

met Hengst veulen bij "Pride of
the West." •

1 oprecht geteelde Jong Paard
" Suffolk Punch."

4 oprecht geteelde Jonge Merries
" Suffolk Punch."

4 Rij en Trek Paarden (ruins)
2 Ponies geleerd onder Zadel.
8 gedresseerde Merries, waar-

onder egale paren, allen gedekt
door Ezel Bengst.

6 Jonge Ezels, 3 jaar- oud.
2 gedresseerde Ezels, 8 jaaroud.
4 Gemeste Ossen.
1 span Jonge Ossen.
1 goedgeteelde Hollandsche BuJ.

50 vette Merino Hamels
50" " Lammers
2.. i...osseGoederen, als:

2 extra Bokwagcus, bijna nieuw.
1 losse Tent.
I GPaarden kracht stoom Machine
2 span Wagen Tuigen.
2 trek Zwingels en Kettings.
6 gebreide Beestenvellen.

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

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

RUIM CREDIET.
C. J. H. LOUW.

l. W. IOORRKES, lr., bo Co., Afslagers
Vendu Kantoor.

Malmesbury, 24 Feb. 1890

ZULLEN publiek worden vm:kocht GOUDliJN, uabij" PORTERYILLE,
aan KLunn:,-ors-Sn.TIEop

MAANDAG,6 MAART, E.K., OP .

Varkens- Onder de paarden zijn egale paren, VRIJDAG, 10 MAART, 1899.
sommigen waarvan 15 hand hoog
staan; zij zijn voor kontant geld
ingekocht van de voornaam.~te
stoeterijen in het Hantam Distril.-t,
en kunnen het publiek aanbevolen
worden als een keur lot, zooals
~lden in de markt komt.
. C. G. MAREE,

A. J. HORAK,
J. S. I ARAIS ct Co., lfIIIttn.

Groote Vend utie
TE

De heer Wouter v. d. Merwe gaat
uit zijne beslommering en verkoopt
zijue geheeie Boerderij bestaande
nit:-

Ezels, Paarden, Koeien, Slacht
Ouen, Schapen en Bokken, V~kens
W&gem, .Karren, Ploegen, ~.
1 groote hoenelheid. Graan, e uz.

& P. VAI.AN. AfJ.;~Ir.

TE

Langeberg,
Nabij DURBAN WKG STATION.·

..VrIJda4 aM'.....

TE

Beginnen om 9 uur 'I morgeua.

De heer H. TDlOOI8D. beelotea
hebbende zich van de Boerderij •
onttrekken, daar hij zijnePlaat. ...
mjne Kinderen htleft yerh1l1ll"d
heeft de heeren Van der Spur,
Immelman & Co. gelast, op bOYen. ,
gemelde Plaata en datwn, publiek
te verkoopen de ondenolpDda
Eerstekla8 Korenboerdarijpreed.
sch&p, Wijnboerdarijgereedachap,
Levende Have, &l'ID.Bnan Wijn:

Let.de BlYe:-
3 span goedgedresseerde Ezels met

Voor-Paarden, 2 paar Jr..
Paarden, 50 Aanreel 'Beest.eD..
15 Koeien in melk, I Op1'8Ch~
geteelde Bul, 700 Vette scha-
pen (Merino) en Bokken, li
prachtige Rammen, 1 lot Var-
kens, groot en klein.
lorelboerterijgtnedsc'lP :-

2 Bokwagens, 2 Kap Karren, 1
• Schotsohe Kar. 1 ~ Kar

op veeren, 1 TwetMii&aelboom
Kar op Teeren, 8 span Ploeg.'
tuigen kompleet, 2 span WageD.
tuigen kompleet, 3 Trek.zwin~
gels en Kettings, 6 Dubbele-
voor Ploegen, 3 Braak PloegeD,' .
1Self Binder (MaIJse11' 1lAad
Roller, 2 BraaJdan Boen.
1 Zaailands Ene, 2 1Ai:u!á
Kribben, 2 Zeintribben, 1 lot
Graan Zakken, 1 lot Grana.
Pikken, Voriam, Gafte1s, ....
enz.

Ieldargndlcbp :
20 Nieuwe Stukvaten (7 leggers)

Kuipen, 10 OxhoofdeD,
Half-aumen, 1 Wij~.pomp;
kompleet, van de meu .... '
BOOrt, 2 Brandewijn Ket.la·
komploot, 2 Wijngaard &hof.
fels, 8 Emmers, Trechters.
Trap en Onderbalies, vloot jel. -

DISTRIIT YAII CALYIlII.
In de zake tussehen

EN

MARaARITA WILHELMINA V.ur Wltt.
Verweerdel'8llBe.

VOLGENS een beTel tot vounia
voltrekking 'twelk door bet

Rooge Gerechte Hof in boftll ge-
melde zaak werd uitgesproken Dl
een Vendutie te KaWl in gesegde
distrikt gehonden worden op
Woensdag, 15 Maart, 1899,

om 10 uur, van het volgende:-
1 Eet Tafel
1 Zij Tafel
2 Bofaa
4 Stoelen
1Gemak Stoel
1 Klok
2 Bedden met beddinga goed
1Kut met Laden
I Spiegel
I W88Gh Tafel
2 Houten Bedde!l
1Kist, enz.
I Veer Wagen
lOpen Kar
I Hand Pomp
I Paar .1uigen
1NaaiMachine

60 Schapen
1Donkey Merrie met Veulen

D. F. MABAlS, JR.,
Onder Balju",

Onder Baljuw's Kantoor,
Calmua,
n Februari, lm..

•
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RIJTUIG MAKERS (HANDEN WERK), ~ AANGBBOUDIN la ~ ·1Ch-'·· ..

PAARL CC
.. ~ "PIaiaAee" eeD BraID''''''

~ DiRECTE Invoerden. van Riituig.ma~~l.datwiiOOgonLAGER Publieke !erkooptn
g WijPia;~a:eeKo::.or.n5:{€~

dan Kaapscbe prijzen verkoopen. BOSJESYLEI 'nabii IOORUESBURG' y 1_, om 10.UI' ',1IIOipDI.
Met een grooten .~9Q1T8ad UITGEZOCHT DROOG hout, zijn wij, , ~ F. D. 005MDIlI.

. instaat IEDER Rijtuig. door ons gemaakt te w~~rgen. Afdeeling MALMESBURY D'B O~nde biedtui~de ..~ . Bch.tau""
TUJ'i EN van eemg soort met of zonder' Rijtuigen geleverd. 'hand te koop aan mijnePlaat. PIaiIaDoel

OP genaamd " Lem.iet Rivier," gele- ~D, 13 Febnaft, l898.

d d 1899
gen te Groenh- nabiJ' Welli ...........

is
·....".- ..NG V.lV HOp· TOWNDon er agt 23 Maart, De lllaat. is '~t 1~3 ~';- .A£'U~ a.n JIl •

.geed bebouwd, heeft een groote OPGB8LOTBlf iD h.. Bob •• te Wel-
OM9.30 UUR 's 1I0BGBN8. WIJ"~' en Vruch.l.-n.boord. Br 18' pYODCIeD iD dese ~ 0 ....w dell poótloofdeD tijd en te 'WOI'IWl """

uitste end Zaailand, en de vee weide koch' eldaar ep ~ den 18:11(urt,
kan niet overtroffen worden. Bn is 1899, om 10 Uu " ~ ind-

L 1 loopend Diet teYOnD plOlt, ha -.olpade V.. ;-
00-. vo op water. 1 Blaaw Schimmel Kerrie i jaar oud

Doe dadelijk: aanwek 'b~ J. FDD Uaker oor .wala....wn op reaht.r boat
~INTZ & Oo., Wellington of bij den ,.brand A
eHMnaar J. J. 81fLJlU,.N,
-a- • BobllUDeelt ....

C. J. ORFFER. POSTMASBURG SCIfOT.

DAAR ik, ondergeteekende, de
Plaatsen: - Coenradenberg,

Grootfontein, Bovenfontein en Kers-
boschdam, behoorende aan den heer
Jasper Smit Jr., voor het geheeie
Jacht Saizoe» gehuurd heb; zoo geef De Kamer onderneemt de A'dmiDi.~~e
ik hiermede kennia,dat eenig persoon ...0 Boedels &Is Executeuren, VoogdenTraste. ill. . ID801Tente Boedela, IllS.

die gevonden wordt, (zonder mijn Optrekken Tan Sehepenkenniuen, Trau·
schriftelijke verlof) op bovengemelde ponen, Huwelijks C1ontnoMn, Voor he.
plaatsen te jachten, mét geweer, of ~ n.n Geld op ...... Ver·
honden, of andersinds, volgens de I --iD··...1Il-:;: CJ.~w::' Aplteobap.
Wet zal vervolgd uorden;
ALBERTUS J. v. D. WESTHUIJZEN,,8r .

HartebeeBtfontein,
!2 Feb., 1899.

RUIM CREDIET. V6drd ........eJderIkoopt,lOlIrtft Kapitaal • -:-:-. £20,000
SAMUEL H~WAIJTERS. ..m UIl ReteI'Ve Fonda· • £14,000

KLEEDERENI KLEEDEREN I !
OEI B4 .A..A. K. T lfd.A.ATNlElIlfdZ NO

PASSU GElillB6RGD Il

VILLIERS
UE heeren Van der Spuy,lmmel-

man & Co., behoorlijk gelaat
door den heer G. P. LoeHDE zullen

VOLOlEJN&

J.
PRIJZEN LAAG!

J. DE
KLEEDERMAKER, WORCESTER. voor zijne rekening te BoS1ESVLlI,op

bovengemelden datum publiek ver-
koopen; de ondervolgende Levende
Have, Boerderijgereedschap en
Granen, die Alles Eerste-klas zijn.-

I. Levende Have, als:
19 Eerste-klas" Top" Ezels 3 en

4 jaar,
22 Eerste-klas Merries goedgeteeld

3 en 5 jaar,
8 Jonge Paarden, .(Ruins) 2 en 3

jaar, goed gedresseerd,
2 Hengsten, "~wart," goedgeteeld

(14J en 15 handen hoog) waar-
van de een, een mak en geschikt
Rij en Buggy Paard,

3 Spek Vette Slacht Ossen,
1Lot Aanteel Beesten,
1" Varkens in goede Conditie.

II. Boerderijgereedschap, als:

1Bokwagen, bijkans. nieuw
1 Afslaan Kapkar ;
1 Openkar op veeren
1Bakkar op veeren
2 Span yvagen Tuigen kompleet
! Paar Achter Tuigen
5 Dubbel-voor Ploegen, " Howards"
2 Self-bi nder Machines,

" McCormacks "
3 Losgooiers " Daisy McConnacks "
1 lot Zeisen, Graven, Pikken; Vor-

ken, enz., en wat verder zal
worden aangeboden.

III. Graan, als :

Voorgestelde verkooping -Tan de
publieke uitspanning binnen de
plaats "Le Chasseur. "

DE Afdeelingsraad van Bobert-
SOD. bij besluit No. 15d.d.10

Januari, 1899, de verkooping
hebbende aanbevolen aan PIlTER
DANIEL DB WET, en HESTERMARa
DE WET, (geboren Hamman), Exe-
cutrice 'fe8taDJentaire in den boe-
del van wijlen JOHANNESPETRU8D!
WET, gezamenlijke eigenaars van
een deel der plaate Le Chasseur,
van de geheeIe uitspanning bin-
nen de plaats Le ChaMeur
groot omtrent 1000 morgen gelegen
in wijk Middel Boschjesveld, afdae·
ling Robertson.

Zoo wordt hierbij kennis gegeven
dat eenig persoon, objectie maken·
de tegen den voorgestelden verkoop
van gemeldeluitapanning sijne ob-
jectie in geschrifte moet inleveren
bij den Ondergeteekende, binnen
één maand van af de datum deser
kennisgeving.

Op last van den Raad,
G. W. BORCHERDS,

Secret&ris.
Afdeelings Raad Kantoor,

Robertson, 2 Maart 1899.

Zendt ~~t.lr voor v:elfmaatneming en monsters, op aanvrage, per post
aan eenig adres in ZUid Afri'c&

HERMON STATIE
OP VRIJDAG, 10 MAART,

Afdeelings Raad van
Robertson.'"'EQUIT A.BLE"

Brandverzekering- en Trustmaatschappij
St. Georgesstraat. Kaapstad.

OPGERICHT 1844.
DIREKTEUREN:

De Weledele Heer J. L. lI. BROWN, L.W.V., (Voorzitter).
De Wtllf.'Jt'lt1 Hoereu II. BEARD, L.W.V., W. MARSH, G, SICHEL, L. J. CAUVIN

J. A. REID, IL K. TREDOOLD.
Deze Maatscbappij, een zuiver Koloniale ln8telling en een der oudtete

g~L'esti!7J"1L in do Kolonie sluit nu alle soorten van Brandverzekering
tegen verminderde prijzen.

Voldaan hebbende aan Wet No. 10 1891 van den Vrijstaat is zij
ook gemachti!2'd daar bezigheid te verrichten.

Agentschappen in al de voornaamste Steden en Dorpen van .de
Kolonie, aisook in den Oranje Vrijstaat en in Natal.

W. J. MERRINGTON,
Secretaris.

E,X ECU T E U RS 1<!\MER,
Voor de Administratie van Eo~':lelg ell E~(·~:t(,:l van Ove1"Jeden

Personen, Afwezigen, en and":!"cn. alf' E:-elhltIJUl'en, Agen~n,
Trustees en Administrateuren; do Bo!t'gg~ng van Kapitale
Sommen onder Securiteit van v ast F1gondom.

GEVESTlED IN 1838.

TEGEJWOOR.DIGE ACTEpEINOOR.POR.EER.DBIJ WET VH HET Pll!.LEXY.:n, 10.17, 1889

Kantoren, Hoek van A.ádez>n.y·eD.W'a.a.l.t.raat 30Muduen Baard Koorn,
(INGANG WAALSTRAAT,) 50 " Haver.

K~FSTAD. G. P. LOCHNER.

• £27,000 Yander Spuy,Immelman & Co.,Afslagers.
• £74,800 Vendu.Kantoor, Malmesbury .

KAF TE KOOP
Aandeelhouders Opbetaald Kapitaal
Reservefonds • • • • . DE Ondergeteekende biedt te

koop aan eenige duizenden
zakken kaf (beste kwaliteit) tege.
tweepence (2d.) per zak.

J. G. MALAN,
Kooldrift,

Wellington.

•

DIRECTEUREN;
Edele heer J. IT. ITOFMEYR, voorl;itter'lweled heer W. M.A.RSH, (Firma Marsh
Waled hoor W. liLDDlNGHJ..L.D. en Zoon).

Weled heer ADRIAN VAN DER BIJL,
(Firma Van der Bijl en Co.)

A. H. PETE 8~N, M.D.

WELLINGTON. BENOODIGDEENE betrekking ala Onderwijzer
op eene plaats. Salaris geen

consideratie. Doe aanzoek Onder.
wijzer aan dit kantoor.

Q"Zij die .le EXf'cnku~kamer wenllCaen aan te stellen als Executeuren, Mede-
l-xeeuteureu, of anderszi ns, !{eli"\'en hen te benoemen en aan te stellen eenvoudig 1(18
.. Ex~ntcurt!kalller" in Kaapstad. i

Publieke Verkooping
Aanzoeken om Leeningen, onder Securiteit van Vast Eigendom,

tegen Loopende noers van Interest, worden da.re1lJkll gedurende
BeJ;lghelds-uren overwogen.

TB

KENNISGEVING.DE KAJIER ADMINISTREERT INSOLVENTE 'BOEDElS noon
HAAR SECRETARIS. •

J. H. N. ROOS. Secretaris. 's MORGENS 10 URE...

DE.- Ondergeteekonde, zijn plaats
,Uit de hand verkocht hebben-

de, zal op bovengemelde datum
publiek lawn verkoepen al zijne losse
goederen als volgt.
~g ~ersteklas gedresseerde Ezels
18 Aa.nteel Beesten

359 Aant€el Schapen
50 do Bokken
90 Varkens
1 Paar Kar Paarden
1 Jong Paard
2 Bok wa6ens, 1 Afslaan Kap

Kar, lOpen Kar, :3 Span Wagen
en 4 Span Ploeg Tuigen, 4 Span
Kettings en Zwingels, 4 Paar
Achter Tuigen, 3 Zeil Kribben, 1
Land Krib, 3 Bijlen, 1 lot Standers
en Drall.(l.

2 Zelfbinder Machines, 1 8nij
Machine, 8 Ploegen (enkele, dub-
bele en Drie vooren) 2 Eggen, 1
IJzer Rolblok, 1Braaklands Egge
2 Kuipen, 1 Trap en Onder Balie:
Brandewijn Ketel, Slijpsteen, Lad.
ders,-£chroeven, Zeep Pot Graven
Pikken, Vorken,~ Steen ' Vormen'
Kiat met gereedschap, Lot Den:
nen-H{)ut Balken, 1 Hooi Schaar ,
1Stroo Mes, enz. enz.

VOOrts,

9 Lf'ggers Wijn, Half Leggers
Huisraad-Het gewone assor.

timent.
En vele andere artikelen te veel

om te melden.
PLAK-~APIER.

LLOYDS'
HAERMOTOR"

~i:.1dll ....c».ell:1&1.
GEHEEL YAI STAAL, GALUllZEERD ti YOLTOOIIG, YOLlOlEK BESCHUT TEGEl ROEST.

8 tt, 12 rt., en 20 rt. 'Iele., met GEBlLUCEERD BnEEGBARE OF
USTE TOmS, 'Ill 20 tot 100 fOet hoog.

De eenige Windmolens gemaakt met
Wielen Beweegbare Torens. Zullen
meer water pompen dan een 19 andere
Molens in de markt.

De hoogste prijs werd behaald door
deze" Motors" op de Chlca&'G Wereld
Tentoonetelltng, 189S.

Aardappelmoeren
OM dadelijk te planten, doe aan-

zoek bij
D. C. MORKEL,

Adres: Kraaifontein Statte.

LLOYDS' AERMOTORS HEBBEN OOK IN
ztnn A~B.lKA GETROKKEN:

Gouden Medaille van de Landbouw Vereenig.
ing te Port Elizabeth ••• ... 1894
Gouden Medaille en Eersten Prijs, Johann ....
burg Tenroonetelling... ... ... 1891>
Speclalen Prijs, Westelijke ProTincie, Ten-
tool18telJing, Rosebank... ... ... 1895.
Eers.ten Prijs, Westelijke ProTi.cie, Tenioon-
steil mg, Rosebank: .. , ... ... 1896
EUllten Prijs, Port Elizabeth, LandbolJw
Vereeniging ... ... ... ... 1896.
AanbeTolen door het Be.proeiingl Depart-

ement der Kaap Kolonie, &la het beat ~*
om water te pompen, geTonden lIoor de
Governemente Diamant Boren te gebruiken,
of in opene puiten.

D. Lompe bouten Windmolen wordt nu
.ual TtlrTangen dear het Stalen Ga1nni_rde
il!R1l0T0R..

Lloyds' Stalen ilB.Il0T0R8 loopen me'
d.n zachtsten wind, aijn geheel zelf-regnlee.
rend, en werken met een langen, vuten .lag.

Het !EBJWl'OB. i.de goedkoopste en meeet-
economische Beweegende Kracht ter wereld,
ccn Pomp TONtel Itoetende eeu weinig meer
aan eflDgoede paard, tenrijl het dag en DaOlti
&onder 7:~ht of kOlten werkt.

Het neelIlt ook lpoedic eie
plaat. in van de loue en kettban ol Noria
Lifts .. of Baklri .. Poll,. •.

Zij die voornemen mln WÏll.dmollJltoeeWlen
te kOOpellmoeten wel ond8l'llCheiden t..ma
Lloyds' Ga!vanieeerde StrJen!DK01'OB8, en
andere inferieure eu waardeloose Da~.

Het echte, LloydA' A.D.IOTOB. sal het JZ08Cl.
koopst en beste bevonden worden, en heeft
den toet. reeds doorgeetaan.

Wuneer veni.tcht, worden ~ ,....
IOnen gnonden om het toeatel op.........
~ enkeI.~ltelijke reiakoeteD, ol.,.....
lpeoiaJ.lOha.i:ing.

Schrijf .?m prijelijet lID get~
of HIld bi,]lOnderhedeD omtrent diepte ná
den put. of hoeveelheid water ena., wurui* ...
berebl1lq der koeta - TOl_~A -- IIItoesuondeD 'tflIZ'dU. r- ..- r-

9

Aardappel loeren.
EENE So~eeps1ading Magnum

Bonum m halve mud manden
in uitstekende conditie om nu te
planten.

A. FlTTIG,
41, B,.agstraat,

Kaapstad.

M. L. SMITH & CG.',Afslagers.

ZAADA.A.RDAPPELS.
GUSTAF lHDBRSOB & Co.,
85,UI' STlLUT,IllPSTJD,

Voor patroDen 1"IUl hunne praohtip
Plakpapieren.GOEDR Zaaaaardappels "EAR-

LY ROSE" 'c KINGS"
en " WHITE KIDNEYS"
tegen billijke prijs zijn te verkrij.
gen bij

J. A. VAN NIE~RK,
Keurboom,
, Newlands.

~, YlU18, en smm.mW ill
'DGD IDa BItOLUIB DUI8.

...

,
.. pnchtlp ..,rtiment LiD-

BENOODIGD ..... T~IOOl ...
EEN eente-klu boeren Knecht. .

lien Y~~ D-:.ru: G~A.nd~~'& c4.,
DrlefoAWD.c=plA .

RobertIOn,
27 Februarl,.l899.

... ~,

62 E~den! 30 ~zels! I
Groote Publieke Verkooping

TE

INDIEN niet plolt, al ....kocht
worden op 21 Kaart, lS99, om 10

".m.
Eén nrart Henpt"ealeu 1 jaar oud.
Eén vaalbont Terakalf 1 jaar oad.

A. P. VE1fTEB.
Schatm .......

IN het Scbut van deo onderpt .. ken·
de be,.lnden sioh bo"en den be-

paalden tijd. . /
Eeo 'blaDWIOhimmel 0', wi~'nB, p.

merkt rechter oor winnl.huk ftD 1'001',
Uaker oor swaluWlltMrt halfmaaDtje '\'aD
lIGhter,omt.rent 6 jaar oud.
. Een Iwart 0. met hanghC)()l'U, p1lJlteo

afteaaagd, rechteroor winkelhaak TUl
ftOr, llnkeroor &walawlt-art halfmaantje,..0 achter, omtrent 6 jaar oad'

lndien niet ""lOlt op Zaterdag, 18
Maart, 1899, sullen lij verkocht w~
op gemelden datum bij de Schatkrul te
RobertlOD ten 10 uur 'I morgen •.

P. J. lUES.
Bchatmeelter.

JWI_I.......e_"b.....z-y,.op VRIJDAG, 10 MAART, 1899,
VAN

iiir ag Praohu.t. paaK'cl.n, 2 ru 3 ~
Roed g8dee1te uit Oham~on OharUe, K1lJl:kI, Express ..
J'ail11l'8. Onder deselve sVn er E~e pareD, en m goede conditie '.
80 ........ kl ••• zebl goed geteeld, in uitmun'_
oonmv.e, 2 en S jaar.

Iiir De heer JAN T. A. LocUNAR, noodigt nogmaals zijne1'I'ieat
den uit, om ~ Vrijdag, 10 Kaart. 1899. te :Malmesbury,~
de Vendu Kraal, ~ de heeren VAN DIR SPUl, lMIlELU.' « c..
boveD~e)de verkoopIng Tan Eerste-klas Baels en Paarden, bij •.
wonen. Verdere aanbeveling ut overbodig, want allen zijn berend Il~

den Daam van JAN T. A. LOCRNER.

Vander Spuy, Imme/man" Co., AfslagerJ,
Vendu Kantoor. Malmesbury •

Proposed Sale of the Pnblic Ont>
span within the farm "Le Chasseur"

DIVISIONAL COJKCILofaOBBRTSOI' DaparteleDt UI

M KVK. A. .R. VAN NIEKERK
zal van af den 16den Nov., alle

Zaterdagen, álleenlilk 's namiddaga
belanghebbenden· '.ontmoeten, ten
huize van den ~ Rossouw.
D'Urban Station.

THE Pivisional Council of
Robertson having by resolu-

tion No. 15 dated 10th January
1899, recommended the Sale, to
PIITU D~EL DJWn, and HEstER
MARIA DB WET (born Hamman)
.tbecutrix Testamentary of the
Estate of the late JOHANNKSPETRUS
DI WIT, joint .pr.'prietnrs of a
portion of the fann lA Chasseur, of
whole of the Out8pan in the farm
Le Chasseur, in extent about 1000
morgen, situated in the Ward
Middel Boschjesveld, Diriaion of
BO~D,

Notice is hereby given that any De laagste of
person objecting to the proposed. Inoodzakel~k a&nlJ{elllOmlllIl
Bale of the aforesaid Outspan, must
lodge his objection in writing with
the undersigned within one month
from the date of this notice.

1.-Dw8r8 Ri
8 Maart, 1

2. - DUlnt~fonteld
AESIAB

lJuWker Gen~ddeL

Znid - Afrikaansche Marmer
Maatschappij ,

KAAPSTAD 'If JOHANNESBURO,
unooa JIlf UIT8TItLU.llU:

28, Kasteel Stra&t, Ka&p&tad,
Gedenk.teenen Opgericht In "MIni, DMI

van Afrika
NIJIJWIIN ilTISTIJKI P!TB.O~. By order of the Council,

OVERLKDEN op da_,.aari 1899 mijn ~
.,0 .AlfDBIB. tiTBPHAIro8Boux J
oaderdom 'ftD U jann 811 9 !

P. K. ROUl, ,

lfa OIUe rrij&CD geTJ"aAgd en 0IUIeII. Voorrud
galen te h.bben, ral iedt.'I'eCIl, die wat nood I beeft,
weten dat bet hem niet Iconen ral, erpna anden le
~ Bent.e JUU Werk, Dnura&lllbeid Yall
Sl«!n, eR weaenlijk redelijke Prijl8ll'

G. W. nORCHERDS,
Secretary.

Dirisional Council office, .
Boberteon, 2 )[aroh, 1899.

MALMESBURY

ICxecnteurskamer en Voogdij· en
Brand· _A.ssunmtiemaatseha ppij STELLENB080H, OhllDrallJll,

1!,aDfChe Hoek,
21 'ebnwi.p.S99.-----1OVJlRGBPLAlfl' op HemelIcIIe .. 1

dim OD' teederrUefd ~;
bG.LA JACOb, oud 6 mUlldla. Ii!
HeUaud .Hfrt : Wat maakt gIJ berOertI ?
....t 'WeeDt d 1 .Het dochtertje la l1li'
pitol"YeD, maar het IIlupt I " ~

De bedroefde oud«t,
A. DREYER.
DINAH DUYER.

pboren leBM
P eI'dllIb1llpleterllfonl.ei D,
21 Februari, 1899.

OPGERIOHT IN 1864. Publieke Verkooping

De Ondergeteekenden beguilltigd
door den .Fabrikauii ~ op

MAANDAG. 6 DEZE~.
publiek verkoopen voor hun kantoor
Dorp-straat, 2 Kat ren die op de
jon~tgehoudende TentoonstelliDg
alhier de eerste prijzen hebben ge-
trokken, te weten:
t Iinwe Emte·UuYlerpluts lU,aialaan

Kap, naar de nieu wste stij I
bekleed. .

tiln,e Eerstt-Uu BlUJ, do. de. dl.

EBATDJG'B POZDBRDOODl'
JtBATIlIG'S POBDD DOlJlJT
X.ATIlIG'8 PODD DOODT
JtBA'l'ING'8 POBJmR DOJD.l
JttiTDiG'8 POZDZR OOODT
JttiT1HG'S POEDB~JDr

'WZ§LUIUN,
VLOOIn,
.orrZH,
KEVERS,
Jl t18KIJ:TEN .

BOJlADELOOS VOORDIEREN,
IOBAD.LOOS vooa DIEREN,
BOIIADIILOO8 'VOORDIEREN,
8OIIADm.oo& 'VOORDIEREN,
S'JIIADJ:L008 'VOORDIEREN
8OlttJHILO()8 'VOORDIEREN:

maar II 09'ftlt'''f'IlUrd in'1: y~ie," rjl" yl OOI!I
WEil.OLUIZEN,_ KAKKERLAKKt:N. K~\'lIIo
ltOTTIiN IN "~:LS,.. «ft", _J........ 1lctI ..... ,,_.., on _ .. _

==--...:~.:r,hQ." ............
Het PUlIlI!tC wordt arWAARSCHI1\\'D"

pa'lod_ md ... «him r:t;.' Ik ........
;~~~~~~ KEATIN ~ •. A.....

JtZATIl'iG'S WORKEN TABLETTD.
JttiTIN(}'S WORKEN TABLE'I"J'D.
JtlU.TIK :J~OR.BN TABLETTD.
JtUTIlfG'8 WOlUlEN 'l'.ABLETTP.
JtlU.TIlfG'8 WORKEN TA.B.LE'I"J'D.
EEN ZUJV (II. GROI!'JfTF.N LEKKER:"! I. _ In".
, ... nl .tII"tak, CIC aanc",unh.tr: ~b04t ...... ~.W
1OIIIticer...... _fff rrmeclir t'()(W In,rWan4 ot ~
w__ ""Io_ ..illl ... mild ,,", .. ruL ... ..-,.:t~;=:.o:-'"Vcn.ocht i. Btikt .... ~ ..

I-......r, TBOJUS DATING, I..CnII& I

CA OF .CHRIJF AAN I
,. I

B.;lIIULLEB, i
4& EI-47 srulDSTWT, WPSTAl

P.K.:Bae 13) Te~egraftach AdlU : " BelJD.'

Opbetaalde "pItlli
leune le.ds ...

ll,DO 0 0
.£1toOO 0 0

...

YIlIIIIllWt 111-. a Jat,.,
tegen bUlJjke tall.

Verkoo/Ji"g Is begi ""e" 10.30l1li' ti. "

P. J. a08MANo" IOON AfsIQ~"5.
Stellenbosch, 1.Maart, 1$99. '

DIRIX1l'BURJ:N Iil

De WelEd. Heer G. W. D. BOlT,
Voanitter.

I

De Wel.Bd. H .... n

N~J. H. CROI8I:&, I DL A. J. T Roox.
~. E. L. B. LoUIlSI&, A. J. Busolf,
W. D. H.u.IlUIII. A. W. Louw.

6.UDITBUREN :

De Wel-Bd. HeareD I. J. J. Vn AUDI
III M.,uTH8. SIIUTS, H. Zoon.

De Directeuren Tergadel"8o elken Dm.._'I 1'OOI'IIliddage,id deD Zomer te 9 uar
iDa- Wintert. 10 uur. '

BENOODIGD:

'3. W. KOTZE, Secretaris.

EENOnderwijzer 'Voor een Derde
KlB88e School te WatAtrford

afdeel ing JansellYÏlle. Salarilt £12Ó
met getuigschriften; aan den elmder.
geteekende niet later dan 20 Maart,
189~. Iemand die onderwijs i in de
muzIek· kan geven za] de voorkeur
hebbeD. :

JOHN U. RAFFERTt,
~taris.

Waterford via WolvefoBtein.

A.L6EMEE.NE

AMERI KAANSCH E
TANDHEELKUNDE.

BOEDEL en WEESK.A.IEi

Dn. PRICE en BRIDGUJ. OMAllE EN EENIGE SOORT
t Muztek Instrumen ten.

''''::'':-Z ;!*~':.~c.: ::0: ON~N!: ::ro!rm=~~ MuziekaleBenoodigdheden
"....,c-a.n..r................ Kerkplein, Kaapeta4, en br+.sen Instrumenten Reparatieen

»......".,WDr": aan het Yolk van Zuid .Afjrib, S i
DI 1. .... y...... Amerika', Gift· 'vlm de moderne temm ng.

DI - tandheelbnde, met de laatate !yer. R. KilL h . cl' .
r.J',~I..._....... 11. I.w.v beterde ÏDiItromen~ ; .. ua vers<; aft eeDlg !ng dli\~ tr::'... ~ Goudvtilliagen, K_ 8n .PI1.r ~:rT4Il MUZiek, van betgrootJtI'

werk, of tan_ IlOn_ platen T~~ Or~ tot~oodsche Harp.
~ h~e groo~ ~teiten. 1 JIl ••I.'~•.-' 1"A.-.. N181Il&DdbeJioonafetad te boen lMEVLZ.JEJR'S

'd""''; :..:...t.~r,. .......... :: :!:.t~~pJ!!!...den,~der hl d 1III''''del luiet
• _ n .. n ii.... .nIIIW -av"".. • ,__....' _. 1uNIhIIu,

... ' e Id Ck.... J. Re ,.pBléB. , D~,D.S.
. • Sb .

...:.. e " n... . e : .... H. BlUDG~, D.D.",
q w. A.OU~1I!,.... ,_ f'álma.UI ........,...,

--

KAAPSTAD •



: ,;,ping
v",
1899,'

Is lijue JI'ÏQ.
lublU'y, bij
ELJUlt' 0.).,
..ardeu, b"'beL ,te
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ALLE personen lelie iete 't'eI'.
schuldigd zijn aan de "C ....

narvon Handel Maat8oba~piJ, IJ de
bezigheid onlangs gevoerd' dOQr Bawdloal
den he ~r H. O. 'l'oWDsh..ad iD ~
CarnarvoD, moetell'-!:enDÏ8 nemen 11.. .-
dat alle vorderingen betaaJd moetuu =-
worden voor den 30sten Maart, e.k. :=:--
anders zullen ~reohtelijk stappen 1lnI_ _ ••

U1geD de schuldenaren genomen:''1Cu..;...::
worden.

CAREL J. VAN ZIJL,
Procureur voor

Y.L" DER BIJL & Co., (Kaapltad)
Eigenaars •

_'"

Caruarvon,
2i Februari, 1899.

~pen laatschappUJU de SUit
de Villiers 8n Co., Beperkt

Algem~ene Jaarlijksche Ver-
qaderinu van Aandeelhouders.
In termen van Sectie 14 van de
Akte van overeenkomst van deze
~Iaatschappij zal op Dinsdag, 28
Mwt a.s., des n&Dliddaga tan
half drie.

DE Zevende JaarlijkBohe Verga-
dering worden gehouden

&an het kantoor der MaatI!lchappij,
boek van Burg-en Waalstraat,
Kaapstad, ten einde Rapport te ont-
vangen van den staat der Bezigheid
van de Maatschappij, opgemaakt
tot 31 December, 1.1., en ter lriezing
Tan Direkteuren en een Auditeur in
plaats van de.~redenden di~ ~en
herkiesbaar zIJn, en ter vernohtmg
van zoodanige andere bezigheid als
de Direkteuren mochten voerbren-
gen.
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bstMt uit 7810 baleD ~tw.l ea 860 baleD Ui&ea·
bare lOeeuwwlttu, eall180 baleDaD~ Op
de tWkoopirag hetera wurda at baleD lIUPbOdera
era 1. __kocht. liet bledeD wae _ .-k, daarde
'nIOi'DUIIWe Bndfwd koopera geheel uit de markt
_nIL

KI' ... eerae JfOIIde -..ertoonlrag OIl Y•• tmJI.
...... eli d. prlJ- blljYell ferm.

LONDEN.

IS FDL-{Per telecruL)-De totale h08'l'eel·
held _I se wordeD uapbodtn op de yolgeDde
aer1e der _I.erkooplapra il 11O,'lOObaleD, _.
.... lI,ltO' ral, Zuid·!frib siJ ..
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..... pftad

C. P. SCHULTZ, I'
Secretaris.
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K&Otoor der Maatschappij,
Kaapstad, 23 Feb., 1899.

VEXJ'OOPINGEN
)lUPUS, HOORI Ik JUUGI. A.rIllLAOIB8.
, )(art-ralcdon, rammCll. ooie ... en Ilach~
i l:Ia&rt-C·ledoe. er{lDet wooub.11 .
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~a.a_1a
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U"' boerderi~~ .,-u eli hw.r-l.
'!lf DIR SPUY ,lll)(KLIIAN Ik 00, A.I'IILAO.B
I !llaart-Drinhlel. dl8trikt )(~ leftll·

dl ba",. boerderij~hap. ~.IID"
8 :IIurt-Lan""lrJoof, nabiJ Riebeek Wnt. leftll·
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r-n. en.

J ltaart-Laa""barg, uoij DIlrball-C atatle,
k<IOnI boerderf);e.--behap. w,j ...b"erderij~.
.ebap. l•• oort_ hue. gTlUlen,wtjn, eDa.
'liurt-Welf(el[uo<i, Koeberg, oablj Kalabu-

UUJ ,tat,e, lerende hue, boorderij~,_ucbap
1 lIaart-Lreuwknil. afd ... ling )I(&I_bury, ••

nDd. il."e. loo-oe gwderen. boiarJllld, gr&a8n. llIII
Jl llaart-Klip ... Ilet, distrikt )(oor..-burg, af·

OWin& lIoJmeobary, levende haYe, boeMerijsereed·
.-ho.f ea graoe a,
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'" aye, boerderij- en ~bap, JraIMIlIli
buiIIud
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tt.en '13 .a 162
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DE NIEUWE LEEMING.
Dg! nieuwe leening der' Kaapkolonie il
in Londen geflot.eerd op Toor de Kolonie
Toordeelige Toorwaarden, en er achijnt
pen twijfel te beetaan, dat de heer MBB
Bll(A!(, all theaurier-generaal, het ge-
TraaBde nameDi de Kolonie sal krijgen.
Deze leeniDI il Toor de lom Tall drie
mIDloen pond lterllng tegen een mini-
mum Tan £~7 percent, dragende Sper-
cent rente. Met andere woorden de
regeering is gereed een schuldbrief Tan
£ 100, dragende 3 percent rente, te geven
voor niet minder dan £97 kontant. Aan·
soeken om de regeering het geTl'lUIIde
kontant te verschaffen worden ingewacht
tot op 7 Maart. De AUltralische koloniên
die dit jaar een leening hadden te slul-
ten moesten zulka op minder Toordeellge
termen ftoteeren dan WlI.
Op de Lendensehe aandeelell·markt

wordt met deze nieuwe leening gNpeCu-
leerd tin ze wotdt genoemd tetren een
premium Tall 'n kwart tot de helft. Dit
il lIat1lU1'IIJkeene bloot. apeoulatie, maar
het toont toch in welke richting de wind
waait, en dat men happig i.In het Ter-
krijaen Tan een kaDi om in het Toordeel,
dat door de flotatie dezer leening te maken
Talt, t.:deelen.
Wij &1l11enOTer 'n week of wat kunnen

Ternemen welke aanbiedingen zijn Inge-
komen. Mogen de beate verwachtingen
van den hesr MBBBIHAI(' overiroffen
worden.

ALLEl_LE:!:.

tt. TrUIYUJ.
!!I!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.GlDIENGD' SUUWB.

Nieuwe &pOOl"W8I'8J1.
Het kan zijn dat. de aandacht ouer

lezers niet lpeciaal bepaald il bij de &aD-
kolldiging, die d. coJDlAiaari. Tan open-
bare werkeD op het A.fribander diner te
Caledon heen gemaakt, met bet.rekldq
tot het bouwen 1'IUl. nieuwe IJpoonrll!J8D.
De heer Sauer zeide dat ala de flnancliele
politi. der Kolonie het toeliet, hij ia de
vo""'nde ..,..ie sal "VOOrstellen, twee
amalle IpOOrw8pn te laten bouwen: da
eente .,.n Aliwal NOGrd Jlaar Mieuw En-
geland, Barkly Oost, en de alldere naar
het Moordwa.t8n. Welke richting laatJ*-
genoemde. lijn al nemen heeft hij niet
geaead- Beide !.toen zijn DDOdzakelijken
wij twijfelen er Diet UIl, ,dat, indien de
COmmiB.riI dit schema ...ool'ltelt, hij al-
gemeene ondel'lteuniDg :al krUien •

Jan Van Bteboek.
Onze leze... zullen zioh herinneren, dat

de heer W. F. HertJIog,·;.o BergTliet,
Conatantia, geduende de ilgeloop'n ...
1I1eTan het parlement, edeltnoediglijk MD
beide huizen Tall het parlement, 'n prach-
tig geaohilderde oopte Tall het origbaeele
PO~' van den eersten OommandeUl' eier
Kaap. de Goede Hoop ten getebenke heeft
gegeven. Deze schilderij heeft een eere
plaawgeJuesen in de pamenlijke .....
kamer .,.0 het parlement, eo buoeken
ftIl de parlemantIgebouwen zallen seker
niet nalaten met dit fraai Imut.tuk
kennil te gaan maken. Wij bieden onae
lesers beden een afdrubel Tall pnoemd
portret. met een korte lenDllOhet.l Tall
den greoten Jan Van Riebeelr.

B08BOP, O.V.B.
(Va _ _,.....,_,

De heereu Theron en Du Tolt te
Strijdenburg.

De twee parlementaire Yel'tepnwoor.
digel'll Tan de ldeIIafdeeling Richmond
hebben hunne kieze... te 8trlJdenbnrs
ontmoet op een publieke T8rgadertnt,
waanan in een andere kolom een Tenlac
Te1'llChijnt. VolgeDi dit rapport heeft de
heer Tberon zich beeIiat tell' pate Tall
een belutiDi op diamanten YerkIaard.
Dit ill een der beechrlJrin8lpunten door
Britlltown opgezonden naar 't proTinoiaal
beetuur en zallteJlJg breedTom, ~ro-
ken worden. De aalt la Diei .ander
moeilijkheden. en ~ achtaD een bedaarde
dilCUMie er Tall lileer geweDICht. De
vergadering liep aoed af an de heeren
Theron en Du Toit aWsen welToldaan
Tan de bijeenk"mat.

Een 8nui1le voor Dr. Ruther·
toord Harria.

(Z~ .ij'4 aaupraM u NIWpO'I1, EAgt-d, IS
J_ri, 1899, _~ ill de Ca~ T,-
16 PdlMMlri, 1809).

qASUBUBG.
21 J'tlinm ....
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I( werd bier geboO-
n het doolteboll1r
en Afribaader Boil(!
stichten. De

Het

In october van verleden Jaar bood de heer W. F. Hertzog van Constantie op zeer vaderlandslievende! en edelmoedl.e wijze aan d. Hulzen van het Parlement, .. n
I

Het origineel er van. 8es~hllderd door Craey. bevindt zich thans In Iiet'RIJksmuseum tecople aan van het portret van Kommandeur Jan Anthonlezoon van RIebeek.

Amsterdam, en het cople aan het Parlement ge~chonken door den' heer ~ertzog, Is van _de hand va* deo welbekenden Nederlandschen schl1der Jan Veth.

Is ons gelukt hiervan een afdruk te krijgen, en wIJ bieden dat thans h'lermede aan onze Inteekenaren aan. tegelijk van de .. I.. enheld .ebrulk makende om eel')

korte levenschets te geven van den Eersten)Kommandeur der Kaap Kolonie .

•

JAN ANTHONIEZOON VAN RIEBEEK.

DE Kaap Kolonie heeh sinds hare stichting heel wat Gouverneul"8
ge hsd : velen er van hebben Znid Afrika ~ het graf hunner repu-
tatie" gevonden; anderen zijn mannen geweest waaraan ons land

en volk v..,1 verschuldigd zijn, en wier namen door ons in eere moeten
worden gebouden. Docb onder hen allen is er geen man geweest die meer
gedaan be<'ft .~QOr den bloei dezer volkplanting. of meer getrouwelijk
Zijne mst.ruk riên IS nagekomen. dan de oude Hollander die op 7 April.
l·;~:.!.bet eerst den voet aan Tafelbaai's Strand plantte. en de stichter der
Koion ie werd-e-Jan .A.nthoniezoon van Riebeek.

\' an het leven van Van Riebeek, voor hij in de Kaap aankwam is wer
weinig bekend. Hij werd in het jaar 1618 geboren. zeer waarschijnlijk to
Am-ter-dam. en ging reeds vroeg op Zee, niet als matroos. maar als barbier.
1.[ z.ooals wij het thans zouden noemen. Scheepsdokter. Voor die betrek-
Ilnl( behvefde men in die dagen niet zooals nu, eeno opleiding aan de
L IIIversueit te hebben gehad, doch ~rkreel!: gewoonlijk het recht 'dit
un.bacb t u it teoefenen na een aantal Jaren bl) een erkenden barbier te
h- IJ!>en Il'"diend als leerling. Jan VBn Riebeek schijnt eerst in dienst der
\\',·,t Iud .. che Compagnie to zijn geweest. en bekend te zijn geraakt met
Arnr-rika, doch later o"ergegaan te zijn tot de Oost Indische Compagnie;
l n -cl.oon h'j geen man WaB die eene hooge opvoeding had genoten. WaB

Ill) blijkbaargewoon urn zijne oogen en ooren open te houden. en deed hii
rij k« «nd erv inding op )<'edurende z.ijn reizen.

T<Je!)in I",k\ de Oost l ndievaardor de Haarlem in Tafelbaai gestrand
I< a'. betond \' an RleLe"k zich op een der schepen. die de "chil;bre~ke:
11111"'11 zes maanden later van daar naar Holland terugbracht. en was hiJ
dil- Lr-kend met den toestand waarin zij verkeord hadden. Toen de Oost
I I.dl>che Compagnie. tengevolge. v~n het rapport van do officieren van de
J[."u/,·m, besloot urn aan Afnka s Zuidpunt een soort van pleisterplaars
". -t uhten. waar de schepen de reis van Holland naar Indië konden
I.rL~t H, en __all versche levensmiddelen konden worden voorzien. en
Let lx-vel aan Nicholaas Proot was opgedragen, doch door dezen
il"l<e'gerdj besloten de Direkteur-en deze betrekking aanteLieden aan
den rers~ndi)<'en scheepsdokter , (In Van Riebeek liot zich deze keuze
Wt·lgcyallen. Hij schijnt met deze verbetering van z ijne positie in
ht hu welijksbootje te zijn gestapt, en trouwde met Maria de la
1.{lll'<ellerie. van wie wij weinig anders weten dan dat zij 11 jaar jonger
dail haar man ........ en blijkbaar eene brave huisvrouw en teede-re moeder
w a-. dre het zuur en zoet des levens met haren man deelde. en hem
nrgezclde naar het nieuwe, vreemde land.

Eerst in December 16;;} verliet Van Riebeek met drie schepen. DI
IJRulfEvARls. Dl ReIGER. en Dl GOED! Hoor. Holland, en na een voor die
dlll'CIl zeer- voorspoedige rei .. van 104 dagen zeilde hij op 6 April lu52
Tafelbaai binnen en landde den volgenden dag. Het was echter een

treurig tooneel dat zich aan hem en zijne metgesellen rertoonde. Het
land WII8 gedurende het laatste jaar door een der periodieke droogten die
er heerachten. geplaagd geworden. en terwijl Van Riebeek in 1648 hier
heerlijke velden en een vruchtbaren tuin gevonden had. zag hij thans
slechts verdroogd gras, en een dorre aarde. die niet in staat scheen iets
opteleveren om den mensch in het leven te honden. Doch noch de
droogte nocb de ziekten die onder zijn scheepsvolk heerschteu, deden den
wakkeren Kommandeur Van Rieheek (want dit Will< zijn titel; de titel
V&D Gouverneur werd eerst later aan een zijner opvolgers, Ysbrand
Goske, verleend) moed verliezen; onversaagd liet hij alles' van de schepen
landen, en begon met het uitroeren der omslachtige instruktiên hem door
de DirekteurelI van de 008t Indische Compagnie gegeven. Onder zeilen
en tenten vond men een onderkomen, totdat de noodige gebouwen, en het
fort gebouwd waren. doch nauwelijks wa. men hiermede begonnen. of zl.... re
stortregens vielen, die niet alleen ongemak en vertmging van het werk
verooraaakten, maar bijna twee-derden der pionieren van Zuid Afrika op
het ziekbed wierpen. \' ..n Riebeek bleef echter doorwerken. zoo goed en
zoo kwaad het kon. eli te midden van zijne zorgen en bezwaren. schonk
de Goede God hem op 6 Juni II;;J~ een zoon. die Abraham heette en Ia ter
aiR Gou ..erneur-Genernal van Indie. zich eeu g roou-u naam verwierf.

lIet is natuurlijk bniten de ~reuz"n van deze korte levensschets om
hier al de wederwaardigheden der jonge Zuid AfrikBauAche Kolonie nate-
gaan. die ze beleefde onder het tienjarig bestuur harer stichter. Laug-
~m maar zeker ging zij vooruit :eli reed. in 1607. was zij zoo ver
gevordord d..t Van Hiebeek een klein annral zijner manschappen kon
toelaten om zich al. vrije burgers der Kolonie 'Al vestigen aan de
Liesbeek rivier nabij Rondebosch. en daardoor de Kaap van een soort
militaire post tot een kolonie van landbouwers en veeboer'en werd
herschepen .

Het velgende jaar. 16.>8. is merkwaardig well"ns den invoer van twee
dingen, w....rvan de één een ze6en· voor de Kolonie i. geweest en de
andere, bijna twee eeuwen later, de kolonisten heel wat schade Leeit
veroorzaakt. Dat jaar werd namelijk de eerste wijnstok in de Kolonie
geplant. doch tevens de eerste slaven ingevoerd; deze laatste maatregel
was ongelukkig nocdig omdat de oorspronkelijk bewoners van het laud.
de Hottentotten. geheel ongeschikt werden bevonden om eeuig behoorlijk
werk te doen.

W~t den wijnstok aangaat, zoo beantwoordde .die in de Kolonie z.oo
~d, dat Van Riebeek er tw ....lf houderd op zrj ne e'gene plaats het
planten. Die plaa ts is het tegenwoordige Protea of Bishop's Court~ nabij
Newlands en Claremont gelegen. en nu bewoond door den AlIrt8blsehop
van Kaapted, een feit dat meenen wij. aan weinige onzer lezers bekend i•.

Van Biebeek W&8 ongetwijfeld een man van bijzondere geest-en werk-

kracht. en dit blijkt dnidelijk uit zijn "Dagverhaal" dat in druk
verschenen isin de HollaDdllChe taal en thaos ook in het Enge1ach door
den Kolonialen .A.rchivatia, Da. Leibbrandt, .. ordt uitgegeven. Gemakke-
lijk W&8 .ijn taak niet. Hij had MIl de Kaap met allerlei moeielijkheden
te kampen: met droogte bet IUDe jaar en te sw&rc regem het andere; met
diefachtige Hottentotten, met 1fl8 hij, uiett.egenataande lI:ijne ijverige
pogingen om den vrede te bewaren, ten laatste in oorlog geraakte; met
een deel VIUJ zijn eigene Koloniaten, die dikwijls een raar zoocije .. aren;
en niet het minBt met de beeren Direkteuren in .A..msterdam. die &ltijd
II&n bet klagen waren of onuit ..oerbare imtrukties zonden, in de meening
dat zij. die 6000 mijlen ver af woonden, meer van de Kaap afwisten dan de
man op de plek selve, een misgissing, .. aanan de Koloniaten nog vele
jaren later wrange vruchten hadden te plukken.

Tien jaren zwaren arbeid, met alle kracht en met vertrouwen op God
verricht, putten zelfs een Jan Van Biebeek llit,en bij ..erlangde naar rust.
Die ruBt werd bem echter niet geschonken. In 1662 onthieveu de Direk-
teuren hem wel van. het KommandeDBChap van de Kaap. doch gaven bern
in plaats er van eene aanzienlijke betrekkiDg in 008t Indië, waarheelI hij
dan ook vertrok. Zijne vrouw ging wa&r.l!Cbijnlijk met de kinderen naar
Holland terug en stierf daar in 1664. Of Van Biebeek in de 008t Indiên
gestorven is, of in Holland, is ons niet bekend; in &lle gev&l heeft hij
nooit weder den voet op A1rika's Zuidpnnt gezet, en derhalve komt bet
ons waarschijnlijk voor dat bij in Indië overleden is. Het jaar van zijn
dood was 1577 en hij WaB toen nog geen (;0 jaar oud. . .' .

Veratandig, gematigd, met .. are Godsvrucht bezield, zlJ!le superieur-
en gehoorzaam en steeds voor zijne onderhoorigen zorgende, vol geest-
kracht, en steeds doende wat zijne hand te doen vond. is J an Van Riebeek
ongetwijfeld een voorbeeld geweest voor allen die na hem in deze Kolonie
het bestuur hebben waargenomen. Wij die gedeeltelijk afstammelingen
zijn vali zijne met~zellen. wij .A.frikaandel'1l,·bebooren dien stoeren en dik-
wijls oogeaschijulijk hardvochtigen Hollauder, niet te vergeten, doch te
gedenken dat het aan hem te danken ia dat de 008t Indische Compagnie
haar plan om dit land te ~oloniseen;n niet opgaf, e~ dat bij de man was
die de eerste schrede buitenkant, Tafelbergs Vallei deed, eu aldus den
eersten stap deed tot de uitbreiding der Kaap K~I~nie.~ie een eeuw.~.
na zich tot aan de Sneeuwbergen en de V~hnVler ultllt~te. BIJ wa.~
de man die den boeksteen legde der Kolonie : goed en surrer legde hIJ
dien, en op dien boeksteen kon zonder vrees bet nageslach~ voortbouwen.
en kunnen wij. Hollandsche A.frikaanders ook onsen arbeid voortsetteu,
niet tegenstaande den invloed van vreemden. Het 18 dus .wel o.nze plicht
de nagedachtenis van dien man in cere te houden, en Diet zIJnen naam
en zijne daden te vergeten.
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