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BELANGRIJD
VAN:

LOS EH· ~AS'l
DE o~dergeteekende, ala B1ecuteur Teatam8n~, ia den Boedel van

wIJlen WILHELlmu. Au'.l Buna,.'gebortm Blanokenberg. eD ftAa'Ao"

latenen echtgenoot, J.lOOBVI Mu.ur A.."'{I)BD8 BUTU, sal publiek 'dóen
,erkoopen op .
Woensda,g, 8sten Maart &aust.,

TB

Springfontein, Saldanaha Baai,
M'aJ.", .. b1:Q7 .' ••• llnlr,.

~ginDende ten 10 ure des vooriDiddaga,het volgende:-

ll .. 'tttoecll

.,
~". ~-, ...~, - "-'~V'_

BUDf OBEDIET~
G. W. KOTZB,

Beoretaris.
JbeoutAmr Testamentair.

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

~.
~

J. W. Moorrees, jr. " 00.• Afslagsrs
Vendu Kantoor, Malmeabury,

1&Februari, 1899.

[en der Vruchtbaarste tloa/sell f6 OVlf Hex
Afd6elinJT. Worces/eT III dB Markl. .

. ,

J~cJ. T"'~'4i
W0I'0IIter.1I ''''_L,l.lI.:~;·
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Publieke Verkooping ~
LEKUIDIUIL, d1st. loorreesburg, WELLINGTON.

Itlmesbuy Ildeelilg,
OP

DINSDAG, 7 Maart, 1899
om 9.30 nnr 's morgens.

'De heeren VA.'i DER SPUY,IK){ELMAN
& Co. behoorlijk gewt door

den heer Ju M. DBKOCK, zullen
voor zijne rekening de ondervol-
.~de Goederen bij den heer ALBBRT
W. B. YL" NIEKERJI:,die siohelders
ter woon gaat begeven, publiek ver-
koopen, op bovengemelde pla.a.ts en
datum:

1. Levende Ha.ve:
] Bpan Eerste-klas Ezels (6 jaar)

goed gedresseerd en aandacht van
koopers waardig

8 Ezels in goede conditie, C jaar
1Paar Eerste-klas Kar Paarden, ()

jaar (15 handon)
1 Eerste-klas Ezel voor Paarden
1Merrie geSchikt in Voor- en

.Achtertui g
2 Gevoerde Ossen (spek vet)
2 Gemeste Varkens (3 jaar)
100 Spek Vette Lammers
40" " Varkens

II. Boerderijgereedschap :
1Kapkar, bijkans nieuw
1Waterkar, in goede orde
1 Snijmachine (Losgooier) Johnatone
1 Voermachine
2 Span Wagen Tuigen kompleet

(waarvan een span geheel nieuw)
2 Span Ploegtuigen, (in eerste-klas

order)
3 Trek Zwingels met Kettings en

Touwen
1 Zaailands Egge, (Howards)
2 Dubbele-voor Ploegen, (Ransomes )
1 Enkele-voor Braakploeg (Howards)
7 Zeisen, ] Kruiwagen, 1 Slijpsteen
5 (Twee half-aums) Vaten
Graven, Pikken, Vorken, Gaffels, en

wat verder tot eene Koorn-
boerderij behoort.

Ill.-Granen, als:
100 Mudden Gemengd Voer
15 ,. Rog.

IV.-Huisraad :
Het gewone Assortiment Huisraad,

Glas- en Aardewerk en Keuken-
gereedschap.
Rubn Cradleti.

Yll der SplJ, ImmelmlDa Co., Ilslagers.
Vendu. kantoor, Malme8bury.

TE

BERG'V ALLE I,
DIST. CLANWILLIAM.

DE Ondergeteckende, gelast door
den Heer JACOBUSTRAGTdie

'. ájDe plaats uit de hand heeft ver-
kocht, 18.1pubhek verkoopen.
40 Aanteel Beesten
1 Opreehte Bul

200 Aanteel Bokken, vet
50 Varkens
10 Hans Schapen
4Merries

200 Mudden Rogge
400 Pom £ocnen
1Lot Zweep Stokken
5 Balies
2 Halfanmen
1Vat, 2i Aumen
2 Ankers
1 Dip Balie
1 Lot Zink
1 " Draad
1 " Ploeg Scharen
4 Ploegen
1 Dolf dito
2 Eggen
1 Boter Vat
'2 Karos
3 Baden
2 Mielie Machines
1 Lot Kajaten Hout Planken
1 Snij Machine
1 Voer dito
3 Bijlen
1 Wagen
1 Kap Kar
1 Bakkar
1 Schraper
1 Slijpsteen
3 Zagen
1 Schaal
1 Lot Dip
1 Lot Tuigen
1 Lot Zwingels
2 Zadels
1 Geweer
1 Bushel
1 Lot Emmers
1 Lot Kisten
2 Span J ukken, Riemen en

Stroppen
2 Zeil Kribben
. 1 Lot Tuin Schoffels
1 "Zift Draad
1 "Mandjes
2 Ziften
2 Beesten Vellen
1 Lot. Timmermans gereedschap
1 Lot Boerderij "
1 "H uiaraad van alle soorten

eet. eet.
t. .• .::P. J.RBTIBF, .&&1&4 ..

Venc\u-Kantoor,
PiketbeJ"l, 18 Feb., 1899.

Publieke Verkooping

HERMON STATIE

.!fL
Publieke

TE

Langekloof,
NABIJ

RJ;E1BBEK. ~BBT
Afdeeling Malmesbury,

OP

OP VRIJDAG, 10 MAART, Woensdag, 8 Maart, 1899
Om halftien 's Morgens.

's l[OBGE:SS 10 CRE

DE Ondergetcekende, zijn plaats
uit de hand verkocht hebben-

de, zal op bovengemelde datum
publiek laten verkoepen al zijne losse
goederen als volgt.
:!>; Kersteklas gedresseerde
18 Aanteel Beesten

350 Aanu''el Schapon
50 do Bokken
so Varkens
. 1 Paar Kar Paarden
1 Jong Paard
2 Bokwagens, 1 Afslaan Kap

Kar, lOpen Kar, ;3 Span Wagen
en -~ Span Ploeg Tuigen, '! Span
Kettings en Zwingels, 4 Paar
A«}lter Tuigen, 3 Zeil Kribben, 1
Land K rib, ~IBijlen, 1 lot Standers
en Draad.

~ Zelfbinder Machines, 1 Snij
Machine, 8 Ploegen (enkele, dub-
bele en Drie voeren) 2 Eggen, 1
IJzer Rolblok, 1 Braaklands Egge,
2 Kuipen, 1 Trap en Onder Balie,
Brandewijn Ketel, Slijpsteen, Lad-
ders, Schroeven, Zeep Pot, Graven,
Pikken, Vorken, Steen Vormen,
Kist met gereedschap, Lot Den-
nen-Hout Balken, 1 Hooi Schaar,
1 Stroo Mes, enz. enz.

Voorts,
9 Leggers Wijn, Half Leggers

HUisraad-Het gewone assor-
timent.

En vele andere artikelen' te veel
om te meldén.

RUIM CREDIET.

Ezels

SAMUEL H. WALT ERS.
M. L. SMITH & Co., Afslagers.

WELLINGTON.
:to.. ."

Publieke Yerkooping
OP

6 Maart, 1899,Publieke Verkooping "l.ra,a d
OP ill n ag,

Woensdag, 22 Maart, 's morgens ten 10 ure,

ZAL de Ondergeteekende Publiek
laten verkoepen in de Main

Straat :-
lOpen Kar, 2 Paarden, 1 paar
Tuigen, 1 Keukenstove, Ledikant,
Tafels, Naai Machine, Guitaren,
Mandolines, Autoharpon, Mans en
Jongens Klaargemaakte Kleedoren
Schoenen, Stevels, Veldschoenen:
Toonbank, Rakken, Kombaarsen
Chitz, Flannellete, .Broekgoed:
Lampen, Theegoed, een vele andere
goederen te veel om te omschrijven.

Terzelfde tijd zal worden ver-
kocht een zeer kostbaar

BOUW ERF,
Gelegen in de Main Straat het. 'eigendom van de beer M. L. BONZET.

J. J. BONZET.
.J. Fred Pentz & Co., Afslagers.

DE Hoo~.AJ.WIJNJ. DII'PENAARSa,
die d~oerderij gaat opgeven,

zijne Plaats ~n zijn K inderen ver-
huurd hebbe,de, heeft de Onderge-
teekenden g1ast Publiek te Verkoo-
pen op bovf3ngemelde Plaats en
datum, de volgende

I. Levende Ha ve, als:
10 Eerste Jrlas Ezels. 3 tot .) jaa r

gedreliSeerd
:3 Rij- en ITrekpaarden
2 Egale Karpaarden, 4 jaar oud
1 Ezelhengst
5 Vett,e SlachtoSRen

10 Vaarzen en Koeien, III eerste
klas conditie

100 Spekvette Hamels (Merinos)
100 Yette Aanteelschapen do
100 Vette Lammers
50 Varken8, geschikt voor den

Slachter.
: II. Boerdertjgereedscaap.

2 Bokwagens, bijkans nieuw
1 Afslaan Kapkar, bijkans :nieuw
lOpen Kar op Vee ren
1 Bak Kar op Veeren
:3 Span Wagen tuigen, waatonder

] span geheel nieuw
3 Paar Achtertuigen
3 Span Ploegtlligen
1 Lot Zwingels en Touwen
1" Jl en Kettings
(i Dubbele Voorploegen
3 Enkele Voorploegen (Braak):
1 Braaklands Egge
1 Zaailands Egge
2 Zelfbinder Machines (McCor-

micks)
1 Losgooier Machine (MoCor-

micks)
1 Graan Schaal, kompleet
1 Span Jukken kompleet
1 Schroef
1 Kajaten Balie
1 Lot Velzakken
1 IJzer Sleepblok

Graven, Pikken, Vorken en wat
verder tot een welingerichte
Boerderij behoort.
III. Granen:

lOO Mudden Eerste Klas Zaadhaver
100 " Koorn

" Rog
" Garst
" Erwten.

25
25
2

RUIM KREDIET.
A. J. DIPPENAAR, SR.

Vendu-kamer,
Malmesbury .

"an aft Spuy, lmm.elman ~ Co.,
.Jfslaqers.

PIKETBERG

Publieke Verkooping
(Jl'

WOENSDAG, 15 IAART,

• .fJl:r.S-tllrW1lAr II ,'_
.Publieke Uitgebreide Verkooping. ,.InK ...._eIullQIJIQ· '_., DE OncUrget.eekende behoorlij. k

I da.az1oe gelast. door den heer

DE heer GEORGE WIJNER die zijn uitga. breide han~zigheid uit Do~ SKUTS"al! publiek verkoopeu
de hand verkocht heeft en on vertrek staat naar "bBBIKA,'" heeft

de Ondergeteekenden met instructies begunstigd van op TE,

Donderdag eo Vrijdag,deo 16 eo 17 Iaart wstunde, KLAV~RVLE~J
ALIDER TE . (Afdeelinlr Malmesbury),

JWI.a..~iwI·;E:.:Ea'" I=a.~ ,

DE HOEK.

OP

Maandag, 13 Maart,PUBLIEK TE VERKOOPEN
de ondervolgende

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

I-VASTE GOEDEREN.
Zijn geriefelijk Woonhuis, gelegen nabij de Statie, op de Darling

Road, heeht gebouwd en van alle ~emakken voorzien met een open Stuk.
grond voor aan" allergeschiktst voor het aanleggen van een handels
bezigheid. Grenzende daaraan zijn verscheidene grootte Pakhuizen,
als Een van 22 x 41, Een do. 50 x 57, Een do. 56 x 120, Een do. 40 x
56, Een do. van Galv. IJzer 24 x 160, en Een do. 33 x 54. 2 grootte
Sta~~n en Wagenhuis. D~ Gebouwen zijn allen in perfecte reparatie, en
er ZIJn twee 8tandhou~enae putten water op het eigendom, zijnde
gelegen tegen over den ingang naar de Spoorweg Statie en met de uit-
breiding van handel is dit Eigendom uiterst geschikt en aannemelijk
voor eene groote handels bezigheid.

ll-Twee open Erven gelegen op de Darling Road annex het
Nieuwe Guano Pakhuis van de heeren Woodhe&d & Plant.' .

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

DE VOLGENDE

1. Ierende Have:
7 Ruin Paarden.
2 MeTl'les, met Veulens.
2 Koeien, met KaJvers.

46 Schapen.
2 Varken8.

2. Boerdel'ijf!ereedschap :
1Molwagen.
lOpen Kar
2 Ploegen
1 Spau Tuigen
4 Losse Zeiltjes
1 paar Kar Tuigen
2 Zwingels
2 Pikken
2 Zensen
1 Halfaum, 1 Anker

3. Granen, als:
10 Mud Haver, 3 mud Koorn, 50

Mud Haver, tweede klas.
En wat verder zal aangeboden

worden.
G. W. KOTZE, Secretaris.

J. I. toomtS Jr., ct CO, Afslagers.
Malmesbury, 23 Feb., 1899.

~

~&
Eerste-klas Gbedgeteelde Ruin-

paarden, (3 en 4 jaar oud).

ZULLEN publiek worden verkcicht
aan KLA.BMC'IlS-SUTIB op

MAANDAG, 6MAART, E·K.,
Onder de paardea zijn egale paren,
sommigen waarvan 15 hand hoog
staan; zij zijn ypor kontant geld
ingekocht van .de voornaamste
stoeterijen in het Laulam Distrikt,
en kunnen het pt:' rpl~ eaubevolen
worden als een ' keur lot, seoals
zelden in de markt komt.

C. G. MAREE,.
A. J, HORAK,

J. S. MARAIS &, Co.. Ibll&ln.

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

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

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

Alsook een kwautiteit Rog, Garst, and Barley Wheat.

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

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

N.H.-Tot gerief van Koopers dient verder, dat de Verkooping zal
beginnen met Granen, Hooi, enz., enz., op Donderdag 16 Maart ten 10
ure, en het Vastgoed, Huisraad, ens., zal op Vrijdag, i7 Maart, 'worden
aangeboden.

Alles wordt gewaarborgd van de beste kwaliteit te zijn. STELLEN B080H.
GEO. WIJN.ER

Afslagers.
Publieke Verkooping

1

De Ondergeteekenden begunstigd
door den Fabrikant zullen op

MAANDAG~ 6 DEZER,
publiek verkoopen voor hun kantoor
~orp-straat, 2 Karren die op de
Jon~tgehoudende Tentoonstelling
alhier de eerste prijzen hebben ge-
trokken, te weten:
1KielIe Eerste-klasYlerpillts 111', afsl aan

Kap, naar de nieuwste stijl
bekleed. .

Ileuie Eerste-tIas Biggy, do. do. do.

Verkooping te begi ~nen 10.aOuur v·m
P. J. B08MANen ,lOON Afsla~Brs.
Stellenbosch, 1 .Maart, 1899.

J. W. MOORREES, JR. & CO.,
Vendu Kantoor, Malmesbury,

30 Januari, 1899.

PUBLIEKE VERKOOPING
1899, DE Ondergete9kende, daartoe behoorlijk gelast door den heer ABRAHAK

JOHANNESBCHREUDER,Sr., zal doen opveilen op de ph.ats

KARNMELKFONTEIN,
Na.bjj Hopefteld.

OP VRIJDAG,. 17 MAART, 1899,
ten 10 ure ID den voormiddag.

DE Ondergeteekende gelast door
den heer DANIELM. LIEBEN-

BERt;,die zijne plaats verkocht heeft
zal publiek verkoopen. '

3 Rausome's Ploegen, 2 voor
1 do. do. 3 voor4 Howard's Eggen I.-De plaats beken~ als Ka~melktontein, afdeeling Malmesbury
2 Span voor Tuigen . groot.797 morge~.Het EIgendom hgt omtrentcenuurvanhetDorpHope-
2 Paar Achter do fiel~, 18 we~voorzlenme~water,e n is ongeevenaard als Vee- en Zaaiplaats.
1 lot Tuigen Er 18 een flink Woon huis op he~.Eigendom en de aanteleggen verlenging
2 Rok Wagens va~ d? Malmesbury Spo?rwegliJn zal door of nabij het Eigendom gaan.
lOpen Kar WIld IS er v~lop~ en als Iemand begeerig is om een "Tachtplaats " te
:2 Kruiwagens hebben, dan IS dit een zeldzame kans.
2 2~ Aums Vaten SI.-De yollt.nd. Lo••• Goederen:-
2 Ladders
1 Voer Macbine ~ ~c~en 1 Bakkar
2 Zelf Binders t. Grootvee 1 Watertank en Pomp, compleet

2 MUllen Waterkribben
1 Reaper 2 Paard1 Water Kar 1 K en Waterpijpen vooreen Pomp
1 Schroef ar op Veeren 2 Ploegen
4 Zeisen -r 1 Water Kar Tuigen, Vellen, enz., enz.
1 Schaal (groote) 3.-HET GEWONE ASSORTIMENT HUISRAAD.
1 IJzer Sleep Blok Een hoeveelheid Rogge, Gerst, en Haver.
1 Zink Dip Bad. \
1 Lot Zwingels, &c. \

200 Extra Aanteel-en Slacht-Scb~
pen .

20 Varkens, waaronder mooi~ Ko0 EI T
Borgen I

G Extra Eerste-klas Ezels .
300 Mudden Zaad Haver
100 do. Eerste-klas Koorn
25 do. Zaad Koorn

Boerderijgereedschap, enz., enz. J. W. STIGLING,
P. J. RETIEF, Afslager.~ Malmesbury, Februari, 1899.

Vendu Kantoor, ( ---------------------------
23 Februari, 1899.

Kaapscbe Regeerings Spool"fegen.
SIR LOWRY't::! PASS
CALEDON SPOORWEG

TENDERS worden gevraagd voor
.. het bouwen zan een Spoorweg-
lijn, tusscben SIr Lowry Pas Station,
en de stad Caledon, een distantie
van zeg 5:\ mijlen.

Tenders te zijn:
tI Voor lichte lijn, insluitende

permanenten weg en ander
materiaal.

b Voor do. Uitgesloten perma-
nento weg en andere materi-
aal.

" V00r gewone lijn, insluitende
permanente weg en ander
ma te riaal.

,/ Voor do. uitgesloten perma-
nente weg en ander materiaal

Voor verdere bijzonderheden,
doe aanzoek aan dit kantoor, voor
of op l sten van de' volgende maand.

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

JOHN BROWN,
Hoofdingenieur .

Ka
l1
Psche Regeeriugs Spoorwegen,
Ka.ntoor nn denHoofdingeneiur,

Kaapstad, 23 Februari, 1899.

Aardappelmoeren
OM dadelijk te planten, doe aan-

zoek bij
D. C. MORKEL,

Adret traaifontem Statie.

Aardappel loeren.
EENE Scheepslading Magnum

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

A. FlTTIG, ,\

47.~

ENNIS$EVING.

Ruim eradiate
EN DRA:NKo VOLOP.

FRED AWERDMULLER,
Procureur voor Verkooper.

Afslager.,

..... ~ ep E "Ciell',
RIJTUIG :MAKERS (HAlIDEN WERK),

PAARL c.c

Zuid - Afrik&an8~he llarmer
Maatachappi j,

KAAPSTAD II JOHANNESBURG,
UJITOO.U~:

28, K.uteel 8tra&t, Kaapstad. .
Gedenluteeaen Opa.richt ln -nia Deel

Tan Afrika.

IHEU\VB0 .lRTI8~ P.lTlOJU.DlREOTE Invoerders van Rijtuig-materieël, dat wij tegen LAGER
dan Kaapache prijzen verkoopen.

'. Met een grooten voorraad UITGEZOOHT DROOG hout, zijn wij
iDStaat IIIDER Rijtuig door ons gemaakt te waarborgen.

TUJClBN VD eenig BOOrt met of .onder B.ijtuigea geleverd. .

De Beroemde
1_IDlIsche

Baking
Powder

VOOR het bakken .van bet fiin81e~
koek, poffertjes, pnddinn I

Maakt het voedsel zeer Lcht 81l!akt; ~
en geIlODd. ' al(

Beete in rijzings-kr:v:ht en ,l~ .
poeder Toor 't ~kken,d() O;"t;UII(Ilt4s!~
luchtllVerandenng blijft. Bl.;itv. rochlet
behoudt volle kracht totdat IJ"( gebl1ikl
wordt.
.~e Royal Baking Pow.ler ";1Il ".relij.

W1J~en roem wordt eukel tln()l d. Roll!
BaIdngPowder MaatllChappij "k.llAmeriQ
gemaakt. Let zorgvuldig op 'i mUa.
naam op den omslag, om de 80bstilltit
van Il&f{9maakte goederen t.. \'er~

Royal Baking POlder I~
ley York., Vtreenigde St, !merih

JACQUES DUSSEAU & Co,
6, Kerkstraa t, Kaapstad,

J. F. nR OoIWT, B.A Paul Kruger
de opkomst de~ Z.A.R. .'. 17:

• D'AIUI.EZ. David Malan een Tm.
UIt den groeten Trek ... it

• u. L1et'e en Plicht. een H~
verhaal (1815-1816) ... lt

• Id: ~ht en Recht. Een vn..!
UIt den TrllonllV. vrijheids oorlaqI
dealen & ... ••• ..• 2¥

• ld. .)(001 Annie of de Schipb~
hnge. Een verba.al uit het levenil
de oude Kaapstad in de 18"eeuw 29

• Id.De Familie v/dZ1ekentroostir
of de Stichting van Stellenboecb29

J. D. KB8TIILL. Uit het Afr1kaanach!
Boeren Leven ... ... 1,9

N. HOPIlEn. De Afl1ka.ner Boer en de
J&1I18IIOn inval (Nieuwe editie) 3-'

D'AJl.Bu. Kaapsohe Stories ... 1J6
H. VIBSCHIL . Leesboekjes VIlar dl

Scholen In Z.A.. (Stan. L-iv.)
IJ. 160 Zangoefeningen voor

Sohool en Hu18 .... 1,1

lel. :!.L1~eren .."" :m1
1J. Atohe1d8 groet va.n Dr. JIJDe. .

8011(woorden met mlUiei)... ed.
ons Tijdsohr1tt geïllllJ!treerd FIJIIil»

blad nlOr Zuid Afrika.. Per jaar 818 .
D. Arrroll. Geschiedenis der TW1It

Republieken .,. ... 2L
TBB "BliJE::

J:. F. uw <?ORDT. Bloemlezing uit Zuid
-. AIrikaanache Schri j ..ers (le Bude!)
De met.een (e) .IJ1lIIIerklAlbooken bebooren lol dl

zuid A1iib&rucbe HiJtDrie Biblot.heet. .

0,," ,,~ Hollandsche &til. ~

Enorm Groot.
DEZE PRWZ£N ZIJN P..>STVRIJ

op "'óa~ wij parue G RA TlS en I'\l6TV RIJ

JACQUES DUSSEAU cl Co"

Postbus 288, Kaapstad.

ftUgr_ ""nl: DUS3Z .. U, KA A l'S TA lJ.

Jred.burg leisjes Hoogescbool.
OVERBEEX PLEIN, KAAPSTAD

OPGERICHT 18&).

.~a.nélaa1-d.--(Senio .. )
ltatricu1atie,
Uninrsiteits School Hooger,

" "Elemeniair,
" Muziek Examina;

.~an~.--(JuDio ..
Standaards V, IV, III, Il, I eD

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

Speciale Klassen in de Kunst:
Letter-schrift, Snelschrift en Drer
ma.kerij.

Mevr. W. B. PERCrV A.L,
Principale----

BENOODIGD
L'" EN Onderwijzer voor (oen Derde
£lj Kll188e School te Ir at('rford,
a.fdeeling Jansenville. S;t!aris LJ:!>'
met getuigschriften aan den Onoer-
1eteekende niet later dan ::11 ~Iaal't, .
899. Iemand die onderwijs in de

muziek kan geven zal d,: HlorkeliI
hebben.

JOHN C. RAFFEIny.
:-tOetarL,·

Wllterford via WolvefoBtcin.

KoMe. Kome.KoMe.·
GELD

BESPilRD DOOR HET KOOpn
VAN

Gebrande Boonen.
B,pro6jt 8811 lib. PoUe:

" WOS!" Gebrande Kome BooneL
TE VKRKRlJGlS bl.t

Alle IrtJdniels ea Algemeene HandelUfS,
BU DI &IOOTE liAT SLECHTS,

BlJ

W~",· RYAN & Co·



It, en de eenige
onaangetast door
illijf t v- I !!Chlen

«Iat het gltbruikt

dt'r van wereld.
·1 ~oor de Royal
PP'J VIUl Amerika
19 op 's makel'l
u de ilUb8titlltie
en te verhoeden
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52 Paarden! 30 Ezels! !
Groote Publieke Verkooping

TE

1\IIa,IlIMle&b"a1lPY 9

Op VRIJDAG, 10 MAART, 1899,
VAN

~ 52 Prach'tiite Paarden, 2 en 3jaar,
!!Gpt! gedeelte uit Champion Charlie, Munks, Express en
Failure. Onder dezelve zijn er E~ale paren, en in goede conditie:-
30 EerB-te-kla. Ezel. goed geteeld, in uitmuntende
"ulldit:e, 2 en 3 jaar.

W' De hool' JAS T. A. LO(,IINI\I\, noodigt nozmaals zijne vrien-
,[t'll lilt, om op 'Vrijdag, 10 Maart, 1899. te Malmesbury, bij
d,' Vendu Kraal, van de heer-en VAS m:R SPUY, IMMELM.L'l & Co.,
hUI·l·ngemelde verkooping van E0rste-kla8 Ezels en Paarden, bij te
I' 'liJd], Vedere aanbeveling is overbodig, want allen zijn bekend mot
Ul'tl naam van

Van (Jer Spuy,
JAN T. A. LOCHNER.

Imme/man & Co., Afslagers,
Vr-ndu Kantoor. Malmesbury.

DHl'KPERS ~LAATSCIIA.PPIJ,
~A~])T DE VILLIEHS & Co.

VAN DE
Beperkt.

~ "r"r~~"rI 113.:.
V \ AA J{ dl' Eerste Oplage van de Portretten Ollzer Afrika'lDsche
1 J I'drlt-Illont"ledt'n [ïtY0rkocht iR, verzoeken wij hen dio reeds
.' 'mplal'QD hest.eld hebben om een weinig gedulJ te behben, tot uat
, J.' tweede oplage gen'ed iR.

lij die nog bestellen willen \\ ,'don verzocht zulks zoo spoedig
mogelijk te doen, ten einde ons i 1 staat te stellen de ~de oplage daar-
r.Ji.I.r te regelt'n.

C. 1'. SCIIULTZ Secretaris.
Kaapstad, ~;j Februari, IRa!).

Aan Afgevaardig'den naar het
gress te Victoria West.

Gon-

K'·\.\"I:-i wordt mits dezen gog-evun dat het Dist. Bestllllr, Victoria
\r,,~t, schikkingen gemaakt heeft om alle .Afgevaardigden gratis

':J iJ,: ~tat,()lJ aftehale'l; mits de .Afgevaardigden zorgen dat zij Don·
,';;1" [[Jurgell den ~)denlMaal't, md Jo Op en Af Treinen hier aan-

11. J. 11. l'LA.L\SSE.."i,
::iec. Dist. Belituur,

Victoria West.

KOCH EN DIBIE.
K.A.AFST.A. D,

Voor

Sproeipompen KARNS,

VOOR Kafsnijders,
TUINEI~. NetDr~·ad

Keuken Stoves, Keukengereedschap.
Ledikanten, Matrassen, Trommels, Reiszakken

;olle bijzonderheden op Applicatie.

KLEEDEREN ! KLEEDEREN ! !
GE ~.A..A.K.T ~.A..A.TNE~J:NG

J.

VOLGENS

PASSEN GEWAARBORGDIr

·VII...JLIERSJ.
PRIJZEN LAAG!

DE
KLEEDERMAKER, WORCESTER,

Zt'nd l r<:v" Ic 700r ~€lfmaatneming en monsters, op aanvrage, per post
-l.an AeniJ,! adrps in Znid Afrj1c;l

KE~~ISGEVr~G.

• 1.1.1-: pel'~()nen die iets vei'·
~~\ ';L'hllldigd zijn aan de "Car-
~,\rV()!1 Handel ~hatlicha.)pij," de
:".::.:1'\,1,[ onlangs gevoerd noor
, .:, :lt'er H. C. TownsItend in
I' I!"i lrl'l)n, moeten kenni;:! nemen
': i' .:I;e vordenngen betaald mOt'ten
II, d',[t'U vl;,;r den' JOste!l Maart, e.k.
l,r,.;.·I'') zullen gerechtelljk stappen
lt-:_:':I d,' "dllllJenaren genomen
w ,rdl'n.

iJlt he,lnidt .teed" ziekte. De' tong
Is 1,."I~eD, de cetlu..t i" slecht, ~e
spijsvertering i. flallw, het bloed IS

dun', de zenuwen djn overpriklteld, het
hoofd doet zeer, eD

tu ,.."._..... zg. -Ill"

A1)er3
PILLEN

l'AHEL J. VAN ZIJL, zijn zamengesteld uit knliden die
direkt op den lever en Inge ...anden ....der.
ken. Jo:rwordt moor gal a~geschel en,
en wordt er dus moor gtftlge bestand·
dooien uit het bloed verwijderd. De
spierwanden van de ingew.mden WOl'-
den versterkt, waardoor een zacbt ....ddel'-I

kend afvoorDll e
bewerkt ...ordt.

Ayer's Pillen
moeten des avoDda
genomen worden In
afvoerende doses.

::,.AI_ ...~""=:J Op die ...ijze zullen
zij r;eker galachtig·
heidgenezen, a15001:
..eheeie hoofd pijn,
misselijkheid, ge-
bre k aan eetlust, en
alle andere gevo!gen
van een ...erkelooze
leven en venitopt.e

Procureur voor
\' I\' I'La BUL & Co., (Kaapstad)

Eigenaars.
I ',I"nar,nn,

.)~ Fehnlari, 18~1<].

Z. A, Bijbelvereeniging.

" ~ I III i: ~Of'dkO()pe flU ll~lmatige Bij·
\ Leis. I'MI tn en Gezang· Boeken,
'.1'\",."" IJlen tich bij bovengemelde vel'
•.,,, ':IU", Joor de vool'Va.deren iu 1818
ré~.j., "p..;ericht.

Ih·~.\l voor II oliallUsclltJ traktaatjlo'8 en
\I:"""!\J~ Blaa(lies.

\'''''r Prijsl ij~tRll b<:hrijve men aan
\ )[ld"rgPkek~nJe,

lD2eWllllden.
'Verswrpingen maken altijd dan

blO<'d ""I van onreinheden. (;ij moet
dit genezen door een volle kuur met
Ayer's &rsaparilla do?r te ~ken. De
Pilleu ..n de SarsaparIlla zIJn zno ".er-
vaardisrd. dat de eeu wer de uitwerklJl,g
VaD de"andere bevardert.

Toeberei"" door

IL J. COAYEI I CO•• LIRII, .... u.u.
B. PIEXAAR.

D~pot Hofmeyr Kamen,
Kaaptltad, 1898.

Secretaris

, I. Een harde .tof--oSlllt!ll.
Onthoofd een deel nD eeD yoet-ZO ...

" Ma tel _ li(l .. oonI-Ee..
.. eeD YIMII"oord-EIII.

II. 1,2'l6 ..;-6= Mb.
_ 246 = (6 x '9) .of (7 x 36).

MlI&1' [I en 411 &jjn niei recbt, .: 49 + 5 pea
5 &la qDotient geeft;
. doch 36 + 6 = 7.

.: deeler 5 ')
deeltal 36} ANTW.
quotient 7)

ft _ 't,_.. -~I---, da, lie, ook Diet
f'QOW ..... Wi _ ...
III".' e..::.:t::W~' .ladieD er ......d. reeItte II'fteI& ..,.., I0Il _
• ia de _,. ...., ........ nl Da ...
~ of balllallnje _ IIebbeJ •.
Zalb lIW W lijDde, ft de
Pt~ (al ~ .. tijcJ) .. __ ;
IIIUI' ptole pnade UIl Ma 'IIi1Pdnakté
~. plea'" - ditmaal eeue .ect.r een
B,beUeA ~ ~ &Dd .. Je-, die .el
aroed in haD BijDeI tb.. &ita, ...,. ariDder
létterkennil oppdua .... , ook .... bM te
18 ....

Daar het inle_deo BUCI.I .a~, eD
moeilijk il, .WIen wij deo tijd .... • .

Du d. IIlt..oorden op DrW 1IIUIIdea;
.elken tijd, ~ .... de aitp.. d-, de
oploMiqen (.... Bijbel &ebtea) iDpaoDdo
_tea Worden UIl.

l>eD BedICteDr YID 0.. Latl,
Xaap.t8d.

8ehrift 8.V.P. op d... ~ Pfti---,
.. ZOI'I yoor toldoiad ~'.

IiDderea ODCIer16 JUl' ..... h .. reelat ..
ooderdom. Wie het lliet doet, OIUtMa .. e
ooder cle __ .. daardoor yerii.llaij of &it 10
per ooai der un aerkeat die ahiJCI un eie
)flapp medewerken """'1111 ..orcIeL

BII.CLICK Ru_a..

I.-Vu .ie .~I=-lnou ...... d.n
profeet H-, ....docbter.

2.-Eea lOOD YID At. YID W paluht der
IIDIII&IlWeII.

a.-Eea der IdDderen YID Jlicliaa.
'.-Wur &er PIU_ yerkeerde Abnhaaa III

YreemdeliDg.
b.-E.n 100II YU Zabacl, broed. YU 8nibe'Jah

en Ear.
II.-Wie ricbtte yoor deo B_ 1_ Hllea

grootea maaJ'iid un. ia 'Un bail ?
7.-Wurmede _i Sunael lijno boora

vullea, toea de Beue belli toi lui deu
Betblehemiet IOnd ?

8.-In wieD. donchYloer -' DaYid den
Been een altaar opriobtea.

(J.-Vaa waar lCaeepte Panlu af, na de dapn
de-r onpbevelde brooden\ 0 k..am. ia ó
daren te Trou, waar hij acb 7 dapn ont·
hield.

10.-De h08YHlate ovente d.. hein, .. u
Benaja de _n nn J ojada ia de derde
maand.

IL-Wat il hij die _ k .. uct pMlchhoori-
hrengt. .

12.-De Tader Tan den profHt J_j •.
13.-£en der kiDderell yan Er.
U.-D. 1110ed. YID Joahu, de doch~ nn

Jeremia YID Libaa.
l.'i.-De kun d. liebulDl il het 00I1.iadien

dan n oog il,al il.. pbeele lichaam
verlicht .. e.. n.

16.-Ik zal ook IDpn nei teren hem ait.preiden,
dat hij in miJn jlf*pren PFlp8n worde,
en ik ui hem .l'8JIfCIn in .... ,. het land
der Chaldeëa.

17.-E.n der Vontea tot wien J~t &ond in
het derde jaar Ijiner repering.

!il.-De vader YID Ada, eene nou .. nn Ezau,
de laatlte letter weglaten.

IO.-Welke ltad "ordi in den bijbel de volk·
rijke Kenoemd, ,e!epn in de rh·ieren.

ZO.-Bet BebreeuwlIChe ...oord voor " word ge·
opead" I en 2 lett.n.

"'_H, x I'UOO'"ek'e' n. 21.-De Zoon vaD ClUCh, die begOD p .. eldig te
liin op d. aard •.

2~.-Een der 14 .teden yan den stam der kin·
. dereD van Benj:mai •.

23.-Een der angen m.t harpen op d. Bche·
minith, 0tII den toon te veuterkea.

24.- Wienl broeder il hH, die zich llap unstelt
in ziia "erk.-Eente eD yufde I.tter.

2!i.-Aan welke ro" .. u de lJachiia, "an
Midian ?

26.-Waarin doopte Aaer lijnen Yoot.
27.-Welke rivier doorleopt het pnache laud

van. Hayiia, "ur het gond il?
2~.-Naar w.lke ltall toot Abime'lech, I.-rde

zich daartepll en Dam hur I. ?
29.-Vln "elke plaa" wu Manoaeb, ....ienl haia

vrou" geen kind had ?
:IO.-De vader van SerajL
31.-Geef bevel aan u .. h.i., .. ant gii &alt .ter·

ven en niet Eente en derde leiter.
3:l.-In .... Ike maand .. erd d. Enpl Gabriel na

God nur Nuaretb pIODden?
33.-Wat ICberpt men m.t Var, allIOO ICb.rpi

een man het ungelicht ~ÓM _ten?
34 -Wie kan t"ee Bieren dienen?
35.-Een &0011 UD Eli.f ... broeder YaIl TelllAll,

Omar, Gaët&m en Kenu.
36.-Ik heb mijn Ietr.r .. et mirre •... en

kaDeel welri.kende gemaakt.
37.- Welk dier .&Oud op den bert Zions, en m.t

hem hooderd rier .. YeerUr duiaend.
38.-De vader van E8al, grootvader Tan Ohed.
39.-AI. de d.a;r Bich laeeft pweDd, wie neigen

.ich dan? Dit woord in het enkelvoad
genomen.

40.-De grootmoeder nn Timoiheua. Eente
en tweede letten .

41.-De vader van M.ilIémith.
ol2.-Welke profeet aeid. toi David dat hij in

het laud YaIl Juda m088t g.aan ?
43.-Waarom aloeg Lamech eenen mID dood ;

. "om lune . . . . ,n
H.-De vader van Pariel? Alleen de vier

beain letten '!'an de tolpnde woorden.
45.-Bjj welke fontein stonden Jonathan en

AhillllU ?
46.-Nur welke stad begeerde SaulDi YaIl dell.

hoogepri.ter hri8'l'en DUI' de SJDII(OI8n ?
47.-Jlet den KoninK YID .. elk land ",nw ... r·

cle och Salomo f
'8.-Een profeet ten tHde YID Ionin, Dam.

",De begin en aluit letten IChtereenyolgena
nn boven DUI' beneden ,eieleD, vormen
t"ee ,edeelten Tan de .. lfde bijbelplaa&l.

De 'l'olgende , .... namen liin te laat on&Tan,·
en om bij de aDderen o~DOQI8n te .. orden:

?rank Meiri~, M.ijeekloof, Be..ufori W ...
Marihinul Meiring, Do Do

Notnlen YID _ Y~ YID dea Afri-
kaander Bond, tak Bariuaaldoof, gehouden
te KJaiapoort, teD huize y!ll1 deo. heer C. Nel,
op zat.eiclac. .18 Febr. 1899.

'1'... w~: 16 ledM.
DUr dol YOOnitter niet tegen .. oordig ....

ea ~ heeft, opeade de heer Boney df>
yergad!~ . lIIet gebed, en de heer Bo8man
werd tiJdetijk tot yoorzitter gek~n

~ maakte de yoorzitter bet doel der
yergadermg bekend, nl.:-

1. Dat de tijd nadert Toor eie elektie, en
dat er een wakerlde 'm werkende colDlllÏ8ue
moet i!_ekOllell .. orden'
'.2. Ook.bet.leer ~jke werk van de
meuwe regiltratie;
3. Boe de ldearliagen te werk zijn gegaan

0111 het stuk gouYlrnements grond Oraalaagte
&la _ IChoolpiaata te krijgen.

Toen venocht de "oorzitter den heer
N. Ferreira om Tel"llla,: te geven Tan het ge-
dane werk op de J'Jenoemin.gBYergadering
waartoe hij &fge ... rdigd ..... '

Dit werd op seer wppe wijze gedaan en
goedgekenrd, ~ de ~retarie werd gelaat deD
heer N. Ferrell'a te betalen TOOr aijne rei&-
koaten.

Ala werkende en wakende COlllinifllliewerden
gek.,..,:,. de heeren J. T. Ferreira, B. Honey,
D. 8tnjdom en D. 8mith, Toor de belangen
yan onse Bonct.badidaten.
. .Daarna kwam ter; .prake het zeer belang.

nJke punt van de nieuwe registratie en na
breedToerig de auk be.pro.en te 'hebben
'II'erden op vo"teI nn D. 8mith-D. Strï'
dom, gelroseD de beeren 8. Terblancbe eo. t.
Ferreira, al. COIDJIl_eIedn om na te sien dat
de nieU" regiatratie-Iijst behoorlijk 1:&1opg~
maakt worden, en om deselve na te Bien na
den 17~~n Maart bij deo. veldkornet, en om
deze WIJk te Tertegenwoordigen te' Willo".
Illore. .

O"er de ochooiplaats van OI'a8)~te ...erd
&eer v~1 geItproken, en elkeen gaf ~IJn sterke
afkeurtng er over te koonen, eo. op vool.;tel
VM C. van Vnuren-N. Ferreira wen! una.-
~m bosIoten, dat de ingozetenen van Ba-
vtaanskloof hunne sterke afkeuring hiermede
uitspreken en het jl;0uvernement verzoeken
Om niet aan de applikanten gehoor t .. geven
door het .tuk grond Gr ... laagte aan hen too
te kennen, daar het een zeer ongeachikte
plaats is, middQn in bet gebergte, en daar het
groot nadeel 1:&1 doen aan het water van
Matj ... fontein, Rietrivier en Verlorenrivier
en ook is de plaats ongeHChikt voor een ...cg;
cn het zal tot groot nad ooi "'ezen voor gebeel
BaTÏ&aDAk1oof; "ij verwek.m den Teldkornet
den heer H. Smith,. die hier ~enwoordig is:
om het aan den re~ldent-lI1&giatraat te ocbrij.
ven, en geta..t den I18Crbtaris om het te doeD
uit naam van den Bond.
Toen maakte de heer BOIlman aan de verga-

denog bekend dat h..t voor hem niet aange-
naam i. om bet heden uit tI' brengen du t. h.ij
U. lid van d..ze ~k zijne bedanking me""t
mbrengen, daar hJJ Baviaanskloof gaat v..r.
laten, waarop de h(>('r BOKmBDzijn financieel
verslag gaf VlIJt zijn ambt dat hij al. IlE'Cretari.
bekleed heeft.

Dit werd goodgekeurd ('n ....ngenomen.
Toen ...erd en nieu ... bestuu; g~kozen, be-

staand .. UIt de hooren: T. W. Ferreira, C.
van Vuuren, D. Smith, D. Strijdom, N. Fer.
reira, R. van Rooyen, H. Honey en T. Ter.
blanchp.

Met ge_loten ~tembriefjes werden gekozen:
de heer N. "'erreira, voorzitter; de heer H.
Honey, .... ist. Toorzitter; de heer C. P. TRn
Vuuren, Hecretari.; de I.eer S. Terhlanch ..
..... iat. secretari.. '

Toen nam de heer N. Ferreira don stool in
..n bedankte den beer BOKlJlan voor de be-
k ...ame wijze waarop hij r.ijn verslag gedaan
h,,,I. en ,jeukte zijnp. hartehjk .. dankbetuigir..J/;
UIt !\an den heer Bosman, voor zijn bek ...aam
...erk en ij ... r; aan hem ....... het te danken
dat vandaag hier zulk een Bondstak in Ba.
riaan.kloof bSBtaat. Het gemis van onzen ge-
...ezen secretaris zal lang gevoeld worden, ook
door de samenlevinjl; op de plaats, en zelfs
het enderwijs aan onJ:<' kinderen, daar het
een pleizier is de vordering van dev..f>nte zien.
Moge het h..m ...el gaan.

De volg ..nde vergadring werd iK>paald te
...orden gehouden op Zaterdag, 15 April, ten
huize van den heer M. Koningsberg, Klip-
fontein.

Na een bAdankje aan den heer en mej. Nel,
sloot de beer Bosman de vergadering met ge-
bed, en all ..n ging ..n naar hnis om Toor de
heeren Molwno en Lotter met moed en ijver
te ...erken.

lIL '

I_!__r I~I~
I_r_~ I~_e_
1
_.I~i_e.;
pel r a

, _..c..'_,,---_)

IV. Laat x,etal IChapen aanduiden.
hebben Ire :-

('1-39) = 2 ('1-93).
:. x-3U = 2 x-lI~t)'
:. -x = -147.
.'. '1=147.

147 IChap8l1. UTW.
V. Wijnaoort = Malaga.

1,2,3= mal.
;', 4, :I. = gal.
:'1, 4, 6, r, = laag.

VI. Laat x getal mnd. aanduieIen @, SI. per mad.
I! Y " " ti lOa." "

D.n hebben we :-

1
x + y = 1,:Z60.

f x + f y = f.75.
:. f x +1 = 1,250.t 4 x + y = 5,760.
.'. 5 4 x + 4 Y =- 5,000.
l 4 x + [> Y = 6,750.

- Y = -760.
:. y = 7W.
.'. x = 500.

~."I mud @ !Is. per mud.} A!'iTW.
,:~J " "108.,, 'I

VIl. Luat x getal kinderen auduiden.
II y "limoenen "

Dan hebben we :-
([> x = y + 5.
t4x=y-1.
f!J:t -y = [J.
(4-,-y=-1.

... x = li.
0" Y == 2t).
... I; kinderen f

'le, limoeneu I.ANTW.
VIII. (I) Rusland.

('tl Oder.
(3) Oporto.
(4) Donau.
De kleur ja - 'WOIl.

IX. J::gge.
X.

! lO i :15 I :10

!~;~~If'-
--'--1--
; ~O : 15 I 41J

, I

XI. .'. L,!" en omgekeerd - Pd.
II. .Met b. - "'PIn.

b. - hoolt.
Z. - ;"')1(.

t. - f'lou.

n.
(a. I llH~ I man iH "uoraien met voedll91 ..oor

2li weken.

2 x"IO 1I'ek~n.
= 20 woken.

'til weken. Antwoord.
(b.) Reqen. Keer om en bet i. &w.rt. -,"pger.
(c.) Tak. Keer om en bet loopt weg. Kal.
(d.) 8im80n.

C.
(I.) Redetwiat.

De mensch i. b"gaafd met. RAd,·.
Vel" menMCbcu beminneu, hel.... T,ri.t_

(b.) Lut J'. j..arouderdom van zoon unduiden.
,,!I. " " ..ador "

Dan bebben we :-

f U Y + 5:! x 'c;: 1,000.
" x = y.

I 12 Y + 5:l x ~'-' I ,()(~).
I 4 x -_ Y = IJ.
( li y + [,,! x _co. l,(j()(J.

t l't y - 4H x = II.
ll)() x ~~ 1,000.
x = III.

.'. Y = 411.

... kind = 10 jaar. I \
vader = 40.. (' NTW.

IC.) LAAt x mijl hoogte aanduiden.
Dan bebben we ; -

x x C. P. VA:'i VITREN.
Secretaris.

..-
:ti .1
:I x x 5
-'1 + J

•• (I X + 7 x _~ 10;,.
.. Iii x = 105.
.. x == fi,',..
.. be"i is !; ,'. mijl hoog.
.. afAtand afgelegd in ,~ uur = (2 x 6,', mijl.

-= IJ. mijl. A:nw.
Id.) Op:l yds .... on A I yd.

Dan bebben we :-
I yd. : ilO yds.

= 50 x :1yds.
:oe lW yd •. lengte der baan, ANTW.

A I· 1;',,1 d . d' 30 d \lep . y 8. per mlO., . I. Y 8. I.
(~f"l _ :.0) ( ANTW.

Il " ~~. -_ yd8."" 20 yds. )
'"Vraag 12 in. A ..... het Op8tel.

Hij voorkomende plaauruimte .ullen eenige
der best.e optltellen gepubliceerd ...orden; maar
aan het verzoek om het gecorrigeerde werk
aan d. inzend!!r. terug te zenden, kunnen we
onmogelijk \'uldoen.

fRl:'iS ALBERT WLTKSTAK.

newone tw('(' mlUlndelijksch verg:ld ..ring,
gehouden op Woen~dagavond, 22 Febr., 1899.

Tegen ...oordig: S. de Kock (in den stool)
en 12 leden.

P. Swart. opende met " ..bed.
!'iotulen gelezen, goedgokeurd en getRe-

kendo
De secrl'Ulri. I"" een circulaire van de C.om-

missie van Toezicht betrpkkelijk de nieuwe
registratie.

t>., L"OrrespondooJ'(lnde C'ommi".;ie legde t ..r
tafel een lijst van applikanwn Toor registra·
tie. DiscuSiliP werd geTOf>rd ever de nood·
zakelijkheid dat aan d...... zaak all., aand""ht
en medewerking zal verleend ...orden, en dat,
ofschoon de corrcspondeerende commissie met
de uitvoering van de opgave 1'8n registratie-
belaAt is, het van "Ik lid van d"D Bond ver·
wacht wordt dllt hij daartDe mede ...erken zal.

Op Toorstel P. van der W8I!thui&en - G.
R.osRouw ...erd 8. de Kock aangestel.d om d..n
registratie-.ogent voor de,.en Bondstak w zijn;
op eerstvolgende vergadering van het diS-
triktsb8l!tuur ter goedkeuring voorgedragen te
...orden.
op een vrnag Tan G. Rossouw, ...aarom S.

de kock niet wilde toostemmen om bij de
laatste kiem!!: voor anditeur va.n den afd~
lingsraad ...ederom als zulk. t... 8taan, ant-
woordde hij, dat daar de beer Neethling voor
het auditeunchap bedankt heeft, en niet met
den heer Forsyt als auditeur medewerken
wilde, hij, n.. Aock, h..tzelfde gevoelen heeft
a.ls de heer Neethling. Bij wist het gen>elen
TIU1 onzen Bond, en het besluit door de com·
missie van ...aakuamheid genomen, dat hij
of met den heer Neethling of met den h ... r
Lou ... wude benoemd ...orrlc.n, en hij bield
Jlich aan dat Bondsbeslnit. Bij dacht du.
beter voor het ~en ...oordige niet als auditeur
te dieMn. Hij dankte zijn ondel'Mt.Juners Toor
het goed vertrouwen in hem gesteld.

De vergad"ring WIUImet dien uitleg te-
Op vo.>....tel Nieu ...oudt-Ro_'uw werd een

speciale vergadering van dezen tak bepaald
op 15 Maart e.k.

Het debat voor de volgende vergadering is:
1. Debat. Wat is beter voor Prins Albert·,

een dOrp!bestuur of een municipaliteit ~
Openaar, voor dOrp!bestuur: PhilipSwarts.
TegeD!ltander Toor mnnicipaliteit: P. Tan

der WMthuÏzen.
2. Lezing: B. E. Smit.
3. Recitatie: S. van der Westhuizen.
Met gebed gesloten door G. D. Roseauw.

S. V. D. WESTHUIZEN.
Secretaris.

:l yda.

.vamen der fnzër"ur3 bot'U! pe J6 jaar.
1. Botha Hannie, Strijd fontein, lleerfontein,

Ali ..... l Noord.
B ugo, T. A.; 8tockenstrom Straat, Wor·

ce,ter.
Batting B. R., 8tellenbollCh.
Klerk Willem· J. de, Poetbu8 5, Burren·

dorp.
Meiring, Jacobua, &arg Tan, den heerP. J.

de Vos, Worcest.r.
Rou_au P. D.," The Avenne,-' Stellen·

bollCb.
Toit, 1>'r&1UI du, Montagu.
Toit 1'. J. da, PleilUltraat, 8tellenbotch.
Viljoen Jacg. P., ad.... Me". Preia, Stellen·

bosch.
Villien Ollwal:l de. "Spea Bona Buia,"

Paarl.
Wet J. I. de, Ryneveldt straat, Stellenboech.
Wet P. J. de, "Mooifontein," Lim08Dfon·

tein, Aliwal Noord.
Wet R. de, Goudini, Oaledon.

14. .Aaweg.m A. van, " Breipaal," GouYemment
Scbool" Debat," Smithfield 0.V.8.

Heer J. F. de). Pottontein Statie.
Grib, Gerty, I!Ienekal, O. V.8.
HodgllOn D. R.," Grootfontein," Williaton.
Krynanw M. N., " Z ...anfontein," Moorr.·

burg.
Lubbe M. JohaDna .• 1 W.lbedacht," Clan·

william. .
Schneider N. W .•oon. v. d. Bylakraal;

Prins Albert Statie.
Tberoo, Bettie, •. Middel~~" T.ulbq~ ..
Villiers, Johanna de, Bruinklip, Rlner

Zonder End. •
Z.}. Goede, :Jomelia E. de, Portenille.

&tief, B. P .. , Blauwboechpan," Mooi·
plaat., Bchweiaer Reneke, Z..A..R.

Taenin L . .A. I. Blikhuil," PorieMille.
26. Villien, Nellie de, Lang...Jlei, Robertaon.

Van bo"l1Itunde oplOllll8n knIlen d. eerste
13 Vali ~16tot lOOmerken. Wij rekenen .. dOl
!I~lijk en plut.en d. namen alphabetiHh. De
volgende !l bebaalden nn 90 tot 95, en het Kaat
nei &00. De.3 daar op vol~ade tUllOhen 80 en
1l7, dito. De laalate ieta minder.

Bet lot beeliate an NOlI. I, 2, 4, 6, 11 &ijDd.
gelukkige prijlwiJlDen.

f~r'lM9 g~" 16 jaar aud.
1. Ackerman, Wilhelm, .. Langlaagte," ria

Johanneaburc, Z.Á.R. •
Hugo, Andrew, Portentrut, Woreeeter.
8puy, Annie v. d., Stoommolen, Paarl.
Toit, Gideoa du, Kontap.
W.t, Lenie de, .. Orange Gro ..... Robert·

IOn.
6. Brink, Alber1.UI.S., u Platjeelaul," :X-J.

hui
!iaode, SWag "~!'nilipMcnnl.
Bou, lac..,,,. ~lt.abaeCla '

I

BREDASDORP.
(Valli _ carrupo~)

211te F.hrnari, 1899.
Het aehijnt &00 atil te spn. hi. .iD dit o~

alleuuideliibt dorpje Tan Zmd·A.frika, dat. Ik
aU eeD inteebaaar nn BW - pWMrdeerd
blad IOlDtjjda III het ware pd"OIIpI1 "'Y08I
om ~ en u .. leaen ie .. mede te deeJeD.

Niette(euiaaDde wij maar ~ laat in .d.
negenae.de _" tot een Ideme onwakina
k"amen wat unpat QoUdiend en h.cba'ling,
pao. ...ii na daplpu .mei _Ue ICbredeá ~r·
.. aart.a. Die ge"IChuae en r~ ~enn.
gen in on. !e"en hebben "D IIlta1UlielUk, wat
het memcbeliike aangaat, te dankeD un _n
_. g_hien afpatorY8D leenar da. Duminy
en (Millen zeer ijyerigen boofdondenrijMl', deD
hHr P. E. Roux.

Bjj laa .... noemde, il ~ie. aUeen hooaeacht
en be~ind door sijne leerhnpn, "ant hU liekIeed
andere .. rantwoOrd~lijb pOIIia.. ~baJY~ die
van ondenrij..,. BIJ u een oodenrjj .. r ID de
Zo~, - ~ iD. den k~t,
en IlClCnltaria Tan OBM ~ea y-lIJ81l11,
overal waar hij _ voorbeeldig ea waardic. be·
Ideeder il nD' de polien. 011,18 tepn .. oordip
leenar werd IIIUI' fOOr _ .kleiDen ijjd hier
be ... &igd, doch beef, bij ook on"" Y881goed
saad geDaiel.

Bet .pilt mij te moeten Idqen OY8l' de orde
Tan oa .. Obriltelijb JOIIpliDp~. Ik
wil de leden broedelijk ea belanptellend adri·
_"n door middel Tan di' ....... PIUen blad, om
toob in pdacbt:e ~ hoadeD CleG -- YID. p.
_lOde YereeDlpI"ze drUjJt eien naaD1 YID Cbriataa ea ook daar
lIloeten WiJ allel doen .. 1&_ tot YVbeerIjj-
kin. Tan Belli die OOI hoofd iL

Het .. u mij ungena&ID -- Ecliiear, 0tII iD
u .. in1e~ ariikelal den bePUIdea .'ijd YU
d. ngialraiie te den aIIotede 'ile ~ waar·
ICbu'Iriag en regelea ua eie 'feldkcinettea.
Mogen ~ allea ten tolle !liet beIaaPiODiq &la
ware A.fiikuoden 1Gb, PY8II op l1Ilb ..; p.
wich&ip rudre!ÏDJeD YID ieIIIaad die liet .el·
son Tan OOI lAnd en tolk op hei un u..,t.
ne' .. een duidelijk feit dat....... lDHr pdaan
ba worden in da yak, "!'aIlt 0Yer&l in OlIM
Ioloai. lijD tan.n Tan bejurc1e •• allb.. die
nooit in hnn le .......... "aard --''' ..
pen Item kODdeD ..- - liet ..... YID
OBI dierbur Zaitil·.Afrib, dai _ .. _t
L.I-a ea PkUOIat .....-w; ....._die "ha_ ...
.. ~ RIIIt tMIr;_ ....
de ·"'a.t,, eD ....

tJmOSDALE.

Eene a4r;p.meene Bondavergadrring, gehon.
den te Wanhoop, distrilrt t:niondaJe-,:Jp
Woenadag, 22 Febr. 1899.

De voorzitter naBt den stoel iD en opende
de Tergadering met gebed.

N:Jdat de notulen afgehandeld waren, wer·
den de volgende h... ren voorge'Jteld al. ledP.l1
T.D dezen tak; W. Buckly, A. van Tonder,
T. 8cbeltema, P. Zaaym.an.

De voorzitter heette de nieu ...e leden har·
~lijk w,lkom, en sprak l:un eeu "oord Tall

lllUlDloe~ toe.
TlX'n gtng de vergadering over tet de kie-

zing van een oomitélid in plaats Tan den heer
Oert Terblancbe, die bedankt heeft

De beer Naa~ du prees werd, topen met
groote meerderheid gek:OIIeD als COIIlitélid.

ook werd de heer Jacobl18 8dIeltetna gl'-
koaen 3ls lid nn bet diBtrikt.ibestuur in

t .

ZOl"TPA."'_SDRIFT, CERES.

Gewont! verga'lering gehouden te Zout-
paru;driIt op ss Jan. 1899. [Op 2 Maart door
ons onhang.m.-Red.]

De vergadering geopend met gebed; 1i
leden tegen ...oordig.

Notuleo. gelezcD en p;oocbtek"urd.
De heeren J. E. t'II A. P: .E..terbuizen w"r.

den ",""enomen ab nieuwe leden. .
Dr. Beck werd aangenomen aL. Bondskan.

didaat voor Cel'elt.
Be.chrijvingspunten : -
YoorAtel O. Louw-B. Conradie: 'II·"nn....r

tw~erdea dE'r kiezcI'M vlln l'en ..fdPeI~.,.,n
lid daarom petitioneeren, &Bl hij moeten be-
danken.

VoorAtel T. G. Louw-P .. 1. Hugo : de
brandziekte"ct worde herroepen,

Voontel H. D. Conrndle-J. J. Moller:
meer ondeMlteuning worde gegevcD aan anne
blanken.

Be..loten w,'rd den h....r G. Louw aan i"
bevelen alH aMistent-vpldkorn ..t.
0" volgende retlOlutie .....rd l..u~"nom"D:-
Deze tak geeft zijn oDgp.noeg..n tf' ILPOMn

OTer de handelwijze van dell heer D. ('. de
Waal. en aan den beer G. J. Krïg .. , von
St...lIanhoMCh, all ..n lof. . •
0.. beer H. D. Conradie "'erd ~"ko,.en alo

afg ..vaardigde naar de benoeming,,'!'ergad~
te WoFOOHter, en werd Trijg"lateD te ban<holell
naar goedrinden.
Volgende vergadering bepaald bij den lI""r

G. Lou ..., op den 12den April.
Na de gewone dankbetuiging word de Fer.

gadering met gebed gesloten.
P. J. HUGO,

Secretam.

VOOR B.ANT AM,

Notnlen lOner vergadering van Bond ,tak
no. Il Voor Hantalligehonden te Zoet ...ater op
15 Februari IR99.
Daar beide voorzitter, er 1ice·voorzittf'r Diet

tegenwoordig waren. werd de heer J. N.
Moolman ala tj;deljjke voor.itter g..kozen, ('
opende de verpdenag m~t ,ebed.

Notnlen der vorige vergadering geleun, un·
geaom.n, en pteekend &jjnd., werd gelegenheid
~"i8ven &all ben die wenachten leden '!'an
deaen tak te .. orden en werden al. nieu Ire 1eden
ingeechreyen, en yer .. elkomd.de heeren Johannea
JM. Strams (D. &OOn) D. J. StraDII (0 &clOn)
Berman us A. L. 8trauu N. B. Lonw'D D. J.
~traDII J. &OOn.

Op yoontel YID de beeren J. A. Loab8er ea
J. O. L. 8traou werd bMloteo d. lOm ,aa
£1 11. Od .• tsr., te .. aden un den editeur 'an
de Z..id .Afrikaan en o.u. Land, &la een ge-
rin,e biD. van .rkenhlijkheid en dankbaarbeid
yoor zijne hoogp .. aardeerde dien.ten aan laad
en volk bewesen l(edurende den kritieken tjid
aien wii doorleefd hebben en lieeda in .pD.
De yoorzitter gaf op versoek eene oplOllllng
me~ betrekking tot de conferentie die .&aat ,ge·
bouden te .. orden te Amandelboom op :.!7
deser, al. ook met betreldriag tot de veranderring
aU &allbe'!'olen door bet select comité in zu. de
bnndaiekte· .. et Yan 1894. En vervolgeDs !bet
betreldriag tot !bet rapport V&II het comite re
lan.boa'W. Werd TOOrgé8teld door de heeren J.
8traIlIII en A. Nel en unaniem aangenomen ala
mlgt :- ..Dese vergadering betrenrt YaIl harte
d. onverlChilligbeid van den voorzitter Tan dl!!An
tak, betoond door zijae gedarige &f .. ezigheid
van ye!'Jllldel'inrn, en beeluit bii de eent
kom.ade verpdering een landenn voorzitter te
k.ieseD, ien&ij de tegen .. oordige yoorzitter lijne
behandeling Tan deaen tak ywbetert door in
'!'ervol, tepnwoordig te zijn wanneer niei "ei-
tigl"k yerhinderd."

f\Poorgeeteb. door de heeren A. J. Nel en J.
G. L. StraDII alii yolgt.-'· Deze yerpderin.g
geeft haar leed .. ezen te konen, daar het bliikt
alIOf de vrede tntlllCben Ellleland ea cle Z. A.
Republi.k, door kwaadwilligen en sbijdlultigen
gedurig gestoord wordt, .. elke gedllrige ver.
.toringeD w.llicht leiden kunnen tot eene bot-
sing, di. yooneker tot een &eer groot eD oliber·
stelbaar nadeel voor Zuid Afrika ia lijn geheel
wezea ui, daar die en de Tralllyaa) met banden
van bloed &&II elkander yerbonden IUn; en
apreekt Iii getolgelijk &la haar .terbte begeerte
uit dat de nede tu.chen Eagelaud en d. Z. A.
B.epu~~iek, henteld, ea ongestoord &al voort·
duren. _

De heeren J. J. A. Lollw, Cal'!'ina. en J.
A. LouQeer, Wilgerhoech .. erded gekoHn
&la commiaai. ODl een wakend OOI te houden
over de op handen liinde ail!emeene nieuwe
regiatraae yan parlemeDtaire kie .. n VOO! wiik
Voor Bantam.

Beeloien werd de volgeDde "ergaderiDg te
honden te BirierplaatR ten huUe vaD den
beer J. Pretoriu op WocDedag 5 April e.k .
Vergaderiag door den heer J. Moolmaa met
lf8bed gesloten en na eene bedanking a.ae den
heer B. 8traDIB olGbtpnoote v>oorhunae gut.
n;jheid, gin, men uit eeD.

J. G. L. STRAU8.<;,
8ecretari •.

Atdeelblgaraad BopetowL.~
NOTULEN VAN EEN VERGAJ)BBDriJ'

GEHOUDEl'i OP 8 FEBR. 1899: .

T~1I'OOI'diII: : de Iaeerea J. YUl ~.
TOOr&ltter, D. J. BD, 8. O. V~, )(.;.
de Jager, P. J. u.ae.ihont ell G. 8wiepn. .
Notulen der torige vwpderiag pa.q CID

goedgekeurd.
Boodeo-helaating.-Brief gel-. .... _

beer Veriel'll, ..-raaende den raad _ lIitat.id
voor de hondenbelasting door hem. PaaIleO.
teerd. .
Bealotea dat kennis gegeTen 'Wordt au bell

~m het bedrait TOOr de volgende Y8l'PderiDC
10 orde te malteD.
Besloten dat de achterataJligen op de lijst

van J. H. Veviel'll gedaM:vaani ZaIl_ 'Ir'OI'IIeL
BeSIOteO dat de tendén blijven 0YentUIa

tot voigeDde nrgaclering. .
Weg naar Omnjerivier.statie_-Een teader

vau £.&5, y!ll1 P. J. BadenhOf'trt, Jr., werd
ontTaagen. .

Bt>eIot,.,n dai ttijn. tender a&ngClDCllllCIII al .
worden.
Bealoten dat de. vergadering van den raad

op den tweeden Maandag in elke lDaIIIId ce-
houdeD word., ten :I ure del namiddags.

Beslotea dat eigenaan TIU1 grond twee _.
den vrij aulIen kunnt.'n houden, MDder beta-
linK vaD bondobeluting.

j)., heer P. J. Badenhorst atelllde er tec-.
Bealoten dat een weg·inspekteur ~

worde, en dat de hoor C-nraad V~
impekt.eur van de vo'¥;ende "egen UI Iijn:_
I. Weg van Hopetown naar Oranjeri-rier.

statre.
2. Weg van Hopetown naar de Boek.
a. Weg van HiI:d~wn naar ~n.
Dat de heer B. DboCllt inspekteur ....

de vol&oDde wegen r;aJ 'II'eaen, al.:-
1. "'eg van Ongelubkop naar K.arree-

Idoof.
2. Weg TRn Bopoto ...n naar Pretori,.

baken.
n".loten dat do h......r P. J. Badenhont de

""(("n op d" Commonage .zal laten "'~
"11 dat d" raad de Jw..ten er TaD wtlletalea
zal. .

H,·.lown ,lat in de to..kOJruit do "erpde-
ringen Van den raad in het kantoor Y&B _

IK'Crctaris zulwn gebou den wordeD, eD dat de
raad de IIOm \'an .£1 per IDWI'!'ld a.ls huar __
talen zal.

Dl' beeFen De Jager cn P. J. Badenboret
8tlUJlden er tegen.
Weg HOpeteW1l naar Prieab-lijn.-Bealoteil

op aaDTnUlg vlul den beer J. Y. Wandraatl1
dat het kontrakt aangegun met den raaCJ
v..rnietigd worde, en .lat tenden wede.".
g"""aagd ...ordeu.

W"II; naar De Hoek.-Ill8pelrteon-rapport
grl,,,,,,,n, goedkeurend .. dezen "'eg.

Besloten dat aan den kODtrakteur Ditbetaald
word.. het paaiment hem toekomende volgeu
kontrakt.

Brief geinen van den 88Cret&n.. "U laad-
bouw, JOeggpnde dat deel 1TID de olliheiniap-
...et, no. 30, ,'an 188:1, in de "e1dkometlChap-
I"'n Soord· en Znid Middelveld geproklameerd
IS.

Do heer Swiegen rappon-rde, d&t hij het
zwaaihek vlln den P. J. Badenhont pinepek-
teerd had, eo. dat hij dit in KOede onTe "emelt.
0" toecretJ>ris legd .. de rel(e-ningen Tan bet

hali janr tot :11 December 1898 voor den raad,
.....Ik" go.<dgpkeurd werden.
0" beer H~ zeide in eeu knrte aaupraak,

dat hij binnenkort de Kolonie verlaten 1011
nlUlr de TraIlAvruU, en leverde "ijn betlanIáDg
in ulo lid \'Bn den mad. Hij bedankte de
voorzitter en led"n VlY.>rde attentie hem __
w......n gedur ..nde den tijd dat. bij lid 'Wall.

De heer P. J. Bad ..nhol'llt ll8ide dat 't hem
speet v;on den beer H~ af8ob.eid te moetell
nemen,daar hij hem altijd een ijverig lid __
vonden had, die het belang V&D zijn distrikt
ter harte nam.

De voorzitter _ide ook dat gedurende den
tijd dat hij voorzitter WIUI,hij dea heer B"
altijd g..vond ..n had ~ oprechte lIIan te lUJIlt
en dat hij het groot&te respekt voor belli had,
en ...ellJlChte dat bet op de Dotulen ~t
wu wordpn, als een a4r;emeeD bMfWt, dat
bet dE>n raad speet' den heer Biga te YerU&-
zen al .... n lid.

Licentie-hof.-Besloten dat de heer G. J.
8wi"ll:"1'11gekozen wordt om den raad te '"""
tegenwoordijr;en in de plaats Tin deD heer
HÏjr;gM.

8 ....lot...n dat de raad alle kosten betale iD
dl' hondenbelut.ing ....ken ....... r de &ehter-
.ta.lligen di" Diet betaald hebben en het Diet
kUDnen betalen.

KIJK VOOR JE UIT!

Een oude eo. welbekende lokomotief-machi-
nist, di" nimmer e n ongeluk had gehad en
di ..n nooit een ramp '11'88 overkomen, .. ~ ....
vraagd hoe b...t kw&ll1 dat hij BOO gelukkig....a.. g..weest. Bij antwoordde: ,,Ali ik op
mijn post ben, de ~toomldep open ia,eu ik
vijftijr; mijlen per uur afteg, dan ...eet ik dat
het gevaar slecht.. V&II ééne &ijde bil koInea,
en dat io van. voron. De reden 'tt'IIBI'OIIl ik
nooit eenig 0r:~eluk g..had heb,ia omdat ik
.teed. vóór miJ uitkijk." Die machinist trU
een wijs man eD _ denker. Bijna. alle el-
l..nde, mooielijkbeid en Bielete zouden Jnmnen
vermeden ...orden als wij maar "oor 0l1Il uit
wild"" kijken. Maar neen. ..;~ sien 0lIl.
'\\'aarom zullen "'4 door onderriDdiDg Biet
loor ..n, de positie bejo'ijpen, en ~ gereed
mak ..n voor he~oon nog komt, ID plaa .. van
on!lZf'!ve te kweDell over hetgeen Toorbij ea
klaar i.s. Hoe 1'",,1 tijd ,'''u ..r dan niet __
.paard worden, en hoeveel leed en ttiekte_-
den wij ni ..t outloopen, als wij notitie namen
van de t,e.,kenen eener lIAIlkomende aieltt.eP
Weest op u'IFe hoede voor de oaderknaipmode
vijand, die uw gl'Stel aan zich sal oude ........
!""U, al. gij d.. eerste teekena verontacbtuamt.
Bed_kt dat de lev6llSnW met een groot MD-
tal T.iekten bezet is, die u ...c g_...-dheid _.
geluk zullen vernietig ..n. Bedenkt dat de
mol.... nooit maalt met h..t water dat reeck
voorbijgestroomd is, en dat uitBtel niet.u-
op nochtvaardige wij%<'zijne gevolgtin UI deeD
geVOf'len, maar ook d_ dood ba ~.
MPIl behoort in tijd zijn t.oe,,1uobt te _
tot Peil groot verwterkend middel ala CIemeata
Tonic om het bloed te iZuiverea, 'alle alecIate
.toffen nit het fliMtei te venvijclen!n, de ..
ren de behoorlijke kra.ebt te geqn, en de
I.." ..r op w wekkeD om baren toegeW_ ar-
beid beboorlijk te verrichten. ae....
Tonic is bewezen geworden pootere ~
kundig .. eigeDJOChappen te bezitten, daB ~
andere medicijn ooit -praak '?J' koJIlDIIken
en dat it! Iwt bMt bekende betriJl, 'ItUIt c1e-
ment.. Tonic is aver met goed ~ !iZ:i
past en i.. htrt meest popnlaire gene lmi
ID d....... reld. Mn .. M~ Wa~ .&8, ~
Road, .KelllliagtGl, Viotoria, adareef op 8 'llei,
1896: ·"Een pur lijnen om 11 te dÓIe wetea
dat ik niet gen~ de nitwerklng yall Clemeata
Tonic kan. prijaell, die ik onlanp ~e"_-
mendeerd werd te 1I8men. Ik w.. drie maan-
den lang ziek ge.est met swelli.ng der ad&-
.ren, die gevurlijke en pijnlijke D~ "er·
oorzaakt door bet Terdikken van ml:JD blOf>d
in dc adenm Yan mijn been door' een _tij-
dige ben1liag, en welke den omloop Tan het
bloed hindert, totdat bet hart stilataat.
Daar zulke gen1len dik ...erf een doodeli,iken
afloop hebben, moet ik u mijn. diepetcn dank
toebrengen YOOl uwe wonderbare _~jn •
waaraan ik, yolgens mijne< OYertuiging, IIlJJne
Jt(Mde gezoDdheid Tenchuldigti ben. GiJ hebt
liet YOlJaa.abt.rrecht ter eeniger tijd hiervan
gebruik te maken. ~heel de uwe, Mana
WataoD, 48, £p.om Road, Kensington, VIe-
t4ria."-{ADv]



, J. D. JONES & CO.'S Eéj, It, 1t1f'fI'lDIlI,lIlr.ml

i 'BAARde' Onderwijl8res
Grootste Onderneming, in de Koloniale Industr e de Eers~klasse publieke

,
..M.el8]e8

t:tOhoo1, (:Qelle V ue
Somerset oost, bedankt be,ft
8ef,ondheid8redeneil, zullen
caties voor 'de ~rekking "
gen worde. door den ondergetee-

S I
·d E h h t ~I k Z t G d d d H t kende tot 4: ure n m. op 24 :Maart..o 1 e ssc en ou en ~ aap amer e t oe ge roog 00 en .Ap'p1icantm1moeten hunne kwali·

Excellent Afgewerkt.. ' ficatiën OppVeD en oertifillaten en
t getuiglC)hrJften verschaften.

C»lt1- BI...:e:n.. D«.... :JK_e]. -,ee e... ~£i50perj~.metkosteDm.onmg· , ,
, plichten te beginnen na de Jum
vacantie.

QUINTEN H. SCOTT, .
Hon. Secretaril. -..._---------

1UIl' ' Van ~u:rlt.traa.t, Ka.a.p.tad. (naast Stadhuis),
..__ ......... ~..A.. ~ElC>~S, HEBBEN, III voorraad ecn groot en verscheiden assortiment van

K A A P S T A 0 allerlei ~rt ~,lat- en Plaatglas van allerlei grootten, en zullen
, met gen~gen die v11l afleveren aan het Kaapsche ~tation tegen de

HEEFT pas het' beroemde Mauser en Sporting Ma.ga.?;ijn Geweer' laagste ~l~n:
ontvangen. Het laatste en beste wapen voor het schieten van BeZIc tlglDg van hun voorraad wordt gevraagd. Deze bevat Instrumenten Reparatieen

allerlei IOOrten Bokken, vooral Sf,ringbokken. Prijs £7 101. nett. 16 ons., 21 ons., 26 ons., 32 ons. platglas; Plaatglas t in., i in. en tin.; Stemmi
Hagel Geweren, Rifiee, Bere ven, en Patronen VIlIl de beste kwaliteit.. Gekleurd Glas, Cathedrsal, ge~bd, en met figuren voorzien gerold glas; 1ng.

________ . Ruw gerold en elke 800rt geschikt voor de ramen van huizen en winkela. R M" haf'"
Dynamlet, Detonators, en Lont. verandahs, vallichten, plantenhuisen, enz., enz. . ..ULLERvers~ t oomg ding ID

De aandacht wordt ook gevestigd op hun Gelood Licht Deperte- de lijn van MUZIek,van het grootate
Bicycles, Illcycles, Bicycles! ment, ,dat begonnen werd !pet het doel het goede werk te helpen om het Kerk Orgel tot~oodache Harp.

geld ID deze Kolonie te, houden. Chubb en Maxwell hebben deze ..
SOHRIJF OM PRIJS LIJSTEN. <1e,~oodeLicht Versierde Venatera geleverd aan de Ned. Ger. Kerk te D!I:"O'LLSa'S

, WIJnberg, de Engelsche Kerk te Woodstock de Katholieke Kerk G tIlt h dl. 11'"KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN. Woods~ck, un d~ St. James Kerk te Z~puni, zoowe,l als aan ande"'; reo II I D II I I ... ·
_______ -_ kerko~ ID verschillends deelen del' Kolonie, Heerenhuisen, enz. In elk Hlndelsbll1len,

B
EZOEKT ons en inspecteert ons Huisraad, Breekwaar, en Glas- geval ie het werk gedaan gelijk aan het beste tot nog toe uit Europa
waar Vertoonkamers. ingevoerd,

ADRms s

Zomer verkooping
op Heden en eiken volltenden Da4, van

Stevels en Schoenen, Mans en
Jongens Pakken Kleederen.
All Surplus Voorraad tegen buiten-

gewone Lage Prijzen.---
10 percent of 2s. in het £ afslag

op alle Ni.euwe Goederen
rende de verkooping.

gedu-

J. D. JON ES&CO.;
~J.e:l.I'1&t .. a,a,t,

en 5 Korte Marktstraat.

BAKKIES POfilP l~_N•
"'0::c
ë:::
u>
r-c..
u>
-I
."::c
>
2
o
o

EENIGE AGENTEN:

GEORGE FINDLA Y & Co.
Grave Straalt, KAAPSTAD,

THE LITTLE DUSTPAN,
PLEIN STRAAT.

Geen ingevoerd Huisraad, alles wordt in de plaatselijke Werkwinkela
f8f'9'8&l'(ligddoor zeer vertrouwbare mannen.

Eenige Vervaardigers van Bamboezen Goederen in de Kolonie.

GEILLUSTREERDE CATALOGUS POST VRIJ.

De heer J. GRIBBLE,
DE

Welbekende Afrikaan.ahe AfneDl.er

PAARL, KAAP-KOLONIE,
wordt van uit alle deelen van luid Afrika ondersteund,

HE~T gij een ,~rtret waarvan gij copijen wenscht, of Levensgroot
In een Lijst wenscht vergroot te zien? Het komt er niet op aan

door wie het genomen, en of het een oude portret is, en of het uit
groep genomen moot worden.-Zoo ja, zend het naar Gribble
en pp uw bezoek naar de Westelijke Provincie, ga naar
Gribble om u te laten photographeeren.

•
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

SPOORWEGMAA TSOHAPPU.:

1\:ortste en Goedkoopste Route voor Relzhrers en
~ederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatse" in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marque\ (Delagobaai) in 24 uren naar Johann_bur.
en 21 uur naar Pretoria. •

fuif 'Mr 1_ .. ~ OUtfL-tD Ja t71
; n ft "Pntorla.£4 IL 1d.--ed3 41•Dqelijksche personendienst van Durban (Natal)
Johann .. pur&" Pretoria en and4we p' ..... n In
'MIVUl en Oranje VrtJetut.

'.

DEZE ILLUSTRATIE IS EEN BBRLlJKB .AFBEELDING VAN DEN

" DEFIANCE" SLAAPKAMER ZET
Bestaande uit-3 vt. Solide Esschenhouten Kleerenkast, met Spiegel Deur;' 3 vt. Solide

Esschenhouten Waschtafel, met marmeren blad, hoogen rug en handdoek raU;
3 vt. Solide EBBChenhouten Kleedtafel. met Plaat Glazen Spiegel op spillen.

Wij hebben besloten het Publiek te overtuigen dat het goed huisraad van OOI eigen maaksel goedkooper
koopen kan, dan de gewone ingevoerde artikelen die in deze markt worden verkocht.

Getllustreerd Calaloqu« en Prijslijst fraTIM gepolt op aanwage.
Alle Goederen door ons vervaardigd worden door de Kaapsche Gouvernement8 Spoorwegen vervoerd

tegen 20 per cent minder dan ingevoerd huisraad.

Telegrafisch Adrea: .. Be1lum.·

VENSTERGLAS VAN ALLERLEI SOORTEN. CA OF SCHRIJF AAN

B. MULLER,
45 El47 STRAIOSTIWT,WPSTAD.CHUBB MAXWELL, P.K..BWll33&
OM ALLE EN EENIGE SOORT

Muziek Instrumenten.
Muziekale Benoodigd heden

KAAPSTAD.

CRUSS '" MAXWELL, Dept.,
P.K. BUS aee.

BURGSTRAAT (naast Stadhuis), KAAPSTAD.

R. MtiLLBR'SPrijslijsten worden
franco gezonden op aanvraag.

lIET GENAS UEi{

JAIIES WILEY &Co
Hebben thans ontvangen hun seizoens

voorraad van

Druiven Molens, in twee grootten, Oven
Deuren en Fornuis Haarden, Omheining
Staanders C" raill' 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.

..... Schrijf om onse Prijslijsten.

10 en 12 Darlingstraat,
KAARSTAD.

BENOODIGD
EEN Onderwijzer voor de Gouver-

nements School te Odendaal-
stl'OO~, 5 uur van Burgersdorp, en
2i uur van Myburgh biding.

Salaris £10 per annum en vrije
woning, met voornitzicht op ver-
hooging.

De Ond~rwijzers woning is zeer
ruim en uitermate gesohikt voor
eeu logieshuis.

Applicant moet bezitter zijn van
een Onderwijzers cert.ifikaat en van
bewijs van lidmaatschap eener
Christelijke I'roteatantsehe Kerk en

goed zedelijk gedrag.
Werkzaamoeden te beginnen na

de Maart vacantie.
Applicatit's zullen ontvangen --:====:;;;::===--:-

worden tot 22 Maart, 189g•
H. W. GEYER, V.D.M.

Burgersdorp.

Bomer.et Weet, 19 Feb.,l899.

JGEVBAAGD
EEN flinke jonge Boer, gehuwd

of' ongehuwd, die opgeleid is
in den Wijngaard en V"!chtenboom
Kweekerij en ~ kennis Melt V~~
Groenten Tuin en :MelkboerdenJ,
om een stuk grond, groo.t circa 25
morgen of J;, erven geJe~n In de
munioipalteit Ceres, en ,vo.lop ,voor-
zien van water voor Irrlgatle, te
huren van Isten Mei, of to It"werk\ n
om eeu deel van den opbrengst
aftegeven. De groml lIS omheind,
in kampen verdeeld en ge<1eelleliJk
beplant met wijngaard, vruchtea-
boemen en groenten tuinen. Appli-
cant moet voorzien wezen van het
noodige Boerderij Gereedschap, of
een klein kapitaal hebben om zulks
aaateecbafïen. Een klein maar
geriefelijk woonhuill staat op den
grond. Doe persoonlijk aanzoek
bij den eigenaar. -

D.i. R. J. REINECKE,
Ceres.

Tak : N Hoofd Straat p,lt. BIll"
port Jlliabeth, ~

LO_DEI_

TaDdh~._
U1ater Kamen, Groentemarktplela

'I -

Verrotte Tanden gestopt in tót hun
noeger natuurlijk gebruik Jaenteld.
Tanden z. onder Pijn TOlgeu.
ieder bekende methode uitgetrokken
Goud StopaelJ.
KUlUItma~ Tanden, puaendl ge-
lmaakt dOor luoht-miging, aJaOok'

zonder platen, TOlgena het StelIel
bekaad ala Bridge, Bar, en
Orown.erk.

~een het beste materiaal ge-
bezigd, en ~e fooien zijn gebueerd
op de billijkste aoha.al. OTereea-
komatig met goed werk.

EVERARD DIGBY,
L.D.S., R.C.8., Bng.,

Troepr Ioolll de LODdea ~_
0IWIDa an.BOIpt...

BIITUtJ&D.L

DE hfleJ' A. FJBLr, Tan.lhe!>lku '
Chirurnn (oul; ngj in het Lo~

Dental. Instlt.nnt) heeft pu een ~
ft1l dtJgBlijkl "iemc" rwet&c~ T&&thel
latidige .)tiddeJ'!o OJJ1.\angl'D, fn ilin ..
DOIdtie J1!IIóleJ OIJI zijnll patienten de
.a..t.o ..,aD· al Ibe IDlldel'lle vf'rl,~
In dR tandhEwtlkur.dtl te doen ~ .....

-.CoDMlltatie 1Iren IS \' .UL,toi 5 lUll.
, Op. ZIZaterdagen 9 \' m., oot 1 n-lll..
PaileDten ~;ljt.tmllf "O\Jnach~.lrllIIJIe

h1lDD8D .. _ per brief aankon~ a

De heer A. FIELD
T&Dclhee1k1md.1g 0hirurr1J1l, J

Castl' Ohambers,
(DGDOTD lIET NIEUWI POSTUNTooI

Aclderley Straat, Kaapstad.
P.K. Bu 860.

TON & lOUW,
WellinQton en Hermon Statiass

Bieden nu Wl-flinke A1IeTeriug

SUperphoaphat Jan ~
No. 1 quaIiteit, of Witte

Guano.
-

Raapzaad, Coeksfoot Gras.
zaad, Italische Scarlet
Klaver Zaad.

PRIJZEN OP A4NVRA4C.

Darter en lonen
PIANOFORTE GALLERY.

55 Jaren Gevestigd.

OVER 100 Piano's om nit le
kiezen. EeDige agenten BIl

invoerden va!l de beste ~ngelscit,
Fransche, Duitsehe en Ameriklu..
ache Piano's, Harmoniums, 0rgeIa,
en alle Muziek en Muziek Instn.
menten.

AmerikaanBohe Orgels van £8
tot £100.

Bekend als het beste en pd.
k.oopste huis in de Kolonie.

Bezioht;ging l eleefd verz.ocht.

, 100, Adderley Straat, .Kaapstad.

N.B.-~ieuwe Muziek met elke
Mail.Stoomboot.

Catalogues Free.

&UII).AJPRI~N8CHB

KONINKLUU JlAILTJ!lNST
De "CASTLE MAIL- Mu~s::hI.'"

DB StooDlbooten de.M Lijn ...er1lek-
ken van Kaapstad naar Londs-

clen .odeN Woenldag, te' nnr n.m',_
Kadeint en Plymouth, te Bint BeleDi eD
A.oencion lIanlegendt op de bepaalde_
1ObGtijdeD.

'O"OR L:lJN
KONIIXLUKE 'lrAlLIJfEN8T
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i!clIappij .,...
:!A6r'~
W~ ..
~

"Do
[QV~U,

I mooie Stoom
vvriat.a ~

.ankumd na

.....
DOQDBElUOBT.

OVKRLEDIo.:N np DiD...... dOll 2W.
l'"b~, lM!l'.)mIJn ,-t.,. pllef4e

I(lOU ANf)lU~ riT!lPHAJJUR R~tJ~.I. d.-.
ooJf'rdoiD nm 42 JareD ~? ~ea. O-.len

P. E, ROUX. .... :::
R. M.O. ROux.j a.. ...

pbonD U. W"L :.:.:.:.
Ch.mpaign, '-tiII_
Franeche Hoelr. p_
21 Februri, 1899. .... -17_ ...---TE KOOP. ~.:-

1 Zt'S •.Halfaum Brandewijn Ketel
met il:.! voet Slang.
9 Rozijnen Ketels.
J. J. LE ROUX J. G.zoon

Paarl
'''''_ ._Bot.r _

Kool '"
B1oeatkool.........._.-
n'_'_
v ....nnu....;..
m..

Alqemeene JaarlUksohe Yer- ~
aaaerinQ van AaniJeelhQUders. ....... :::t::c-

Dm~..... pJJ ID deSU't
de viltiil ea co., BepertL

In termen van Sectie 14 van de
Akt{' van overeenkomst. van _
'faat:,chappij zal op ~, Z8
.Mwt &.8., des namiddaga MIl
hilf drie.

no.a.~.
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DE Zevende Jaarlijbche Verga-
dering worden gehouden

&an het kantoor der MeateehappiJ,
boek van Burg-en WaaIatr-aat,
Ka.ap:itad, ten einde Rapport te ont-
vangen van den staat der .8eaigheid
VBn de Maatscharpij, opgemaakt
wt 31 December, 1. , en ter k:iezing
nrl Direkteuren en een Auditeur in
plaats van de_~ftredenden di~ ~en
herkiesbaar zIJn, en ter vernchtmg
van zoodan igo andere bezigheid ala
de DIrekteuren mochten voorbren-
gen.

C. P. SCHULTZ,
Secretaris.

Kant('or' der Maal.8chappij.
Kaapstad, 23 Feb .• 1899.

• I.
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o 6
012
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3 Maan lm.
cl. i. .. cl,
o 1 9 0
o l' 0
o l' 0
o I 7 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 8 O'
o 0 12 0
o 0 0 0
o 0 0 0
9 0 0 0

PORT ELIZABETH.

2 J(ulT.-(Per teletrruf).-De markl w ..
bede. _, Ie-reudic. eo 368 werd....... bod.o,
....,... 240 ",rkocbt IJJc. De y~nIII markt il
oOYerlllldenl.

&BZO ....

HOIUIDSCBB BOEIHAIDBL
JACQUES DUSSEAU & CO.,

.. X•• ka6.......H-.ptt."
Ilij·lirill••

!lurKM, MooRII 0\; )[&1011, .AFSLAO.U.
I Mtart-('al .. Ion, nm"",o. ooiea Inlllach'-.
, Ihart-C.["iOB. erf !bet WOODh.u.
II ll&&ft-Z"U[&UIl, af·leellng Caledon, jODP

~I",.n_[o
IS 11.. rl·- t 'aJe,!OD, jonl:e paardeD 1nl eaell.
lJ \laIlrt-liiet&nil. ald<!ehng CaIt~Ion, le~.

hAve. hoerderiJ~lIChap, grue1l en bu~.
l' lliart-··C.let!oa. rala· eD 1IIeITIe~

TL" Dlli SPUY, IIU(&LIU!U: 00, Af'8LAUIUl
"ll_t-!.&n::eUoof, a"biJ Riebeek Wl'tl, le.".·

~.Iu ~rilll""""bchap. gralHl1l, eDI
[T lI n-1\1c1n B.elDbooI!W. aMeollag )1,,1_

IIor~, ["'n·'" h.... boerderi~hal', hlli8Blld, ORS LAND.'
DONDERDAG,", HAART,1899.

fTU'D. rnL
llhon-L.nlftlberg. aal,lj Darban ...ec _tlfl,

lIoo,nD>",(·t.rl)_.,,~ .. I'. ...tjabolerdertlrer-l·
IC"I., j"""n,h' 'rta.-e. ,rT.or.", ....tju, en&..
'K ....',,_Welil"'lrDod. &oeberg. _bij Kala....

krul .,,, .e. l.. ende hayr. b ~erillrt!"",,llIChap
; It • .,.t - I"",UW~I]II, .IJ...hng M.I_buf)', la·

'endf' "'.", lo- ~ iZ'(l'eIteft'l1, hui"aad, graDeD, mu
II II.ort-l\III'Talld. ,hetrik' M....r.-bd'l. af·

a..!tnJ It.l ..... hur j-. leveDde haft, buerdcr1jpreed •
.. hap en ~ra""n
1\ ll ..."-!h .......e R...t. Afoleeliag Hal.abaf7,

It... n,. hOTe. hoerderijlfr..-i..ebap eD graDf R.
[, .11._ t - K ... ImanKloof, KoaberK. M!ftD<!e b&-

ft, ""'rdal)~OChai·, graaen en hobraad.
rllbart-Te WildenhoodelllU5f. afdflf'liDg !hl.
_.ry. I'''!l~ tine. boerderijge~p, sn·
aen 81 h 'JlarSllfL
10... rt-llalmr.bury, pMldea en evlo
i5 1Il_t- re Nieuwe katt, .MeeIlDt!)laI_

lor) I~mdoe ha 'nl en boerderIjM""';'leubap
Jl Ibart-lht)e.foDt.eio. afdeeI1l1g )(al_ba~,

........ hu e, boerde.rijpreedacbap. PDeD, haia-1Ud._
rl Ihart-iloIIjea.leI, aablj )I~barg, )eya·

eie n••e, bomIt'TlJgereedllCbap, ".aeo
jf) Kaart- Diemendal. Dablj DurhanyUle, IeYell'

de ha~ ~j- en uJder&oereedlcbap, ."._ ell
bllrud

KEU D &OBOOL..

PUURWOKT".

De. J B li......, .. 8' Brr'ph,." ~.
WUtUd ~kearG .. .pe ,. _ ..
TIaDImal. •.

De. A. Kam, yertoeft ......... a.ItÓ
bUiIirUd. . . •-
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TEL EG RAMM EN ne ed. heer 8aueP' te PoI'tBUzabeth
PORT ~lZ.UIJITB, S Jrf.uaT. _ (&uw.)-+

ot comDllMaria 'f&D publieke .erkell aal hial-
uenkon hier &lUIlromeD, eli UI m.~ bet ba.en'
beauurde k.e.tie be.preken .IUI het ODt....
en YeI'MJIden ..an goedervn door be~ *'ao"
_*«Imd "'Olr plaataeljjka afiavoriDg in ... baUci
met de werken .. n de baven. Bet spoorw'¥.
departement onhang~ slechta goederen CUe 111
de binnenlanden moeteD IIfgaloyerd wordeu. ~

,,>' ~I\IK,-(ReuJer.) Acbt
'" ~ ;,:ut '''',. behoorende un de Bri&8ehe
,I ,~,I.,,,t /I, ",~tr,tlJn aan de kust van Samoa

\ -lr )u",t'Cl door het omalaan Yao een schuit
," e l.onderd Ch inecaen hebben een aanval

; I ill 'I' de w erken van den Peklng-U.Dkow
:", r~CI( te Poeting Fu, en yernielden ."eel

if, .i1J
\ -r k I heeft toegestemd het leven en "lIren.

I II '"U lJu usch e mgozetenen op do Philip.
r.. tt :)t.:~i._ hermen

OVERZEESCH.
Bla Uwbaa tj es verdronken.

-- :It'
II~Ll':-iT~;S IX CHINA.

ITALI E'S EISCREN.

[ \ " I \1, IHI - (lieuter.)-ltahe heeft
I' v lt! :-;an ~run BWiJ goëllleht, een plaata

t : j, u \.111 Xmgho.

DE PAUS GEOPEREERD.

\ I \[I'.Rr -(R<!Uter).-Eengroot
, .. .le d,/ van den paus geaneden. De

, 1\ C nl zonder het lJebrulk vau chloro.
I ' , -,, n t ZI)Jle hei ligheid 18een WOIDIl

, I ~ maar IS unders nU wel.

DE PAUS.
, \ .: \[ IIHI - (Reu/or.) - De PaWl

m lar " nog koortRJI!

?L DY ARD KIPLING BETER.

,li 1!1.1~,..,LtIEL OVERLEDES.

\\ l

[ '1, IIir - (Reuur.) - Rudyard
, "c nlll' beter

[[ "l ',el .tlCrf beden plotaehng te

'j

: \1, IKI (Reuter) - De beer
!-\ "~ ~a,lt 'oort beter te"Ord'HI.

lIa,~c11Ik en beeft I[[U bewuetzun

~[ I IHl -( Reuter }-lIet wordt lie.
I" c r Rud)a,d Klpllnl( de efL,i.

j" ,r_taan beeft en dat weil hem
• J.~ f_..t" .. , bUllwt

DE DREYFUS-ZAAK.

'I I I I. ' - ( Reut"r) - Oe
III beeft dOl Oreyfu8wet aang.,
'" ~.gl n j ~I steruwen

HET ;:,PA.ANSCHE MINISTERU;. '

\1 \IK, - (Rrlttu) - D,
t -'" Ullnl'1t(·r. Dou ~a::,;!l.~t.a, en '!JU

h ,"uti IJCdlnkt. tenge~olge van den
• " I" and dien bl[ In de Corte~ ont

de Fransche politie.

\1 , ' ~ I - (R,'u'rr) - De
~ lt ~ .. 'Un b~loekea te Lrenl{f'n
\ lU \erdachte personen, l[)SJul-

, Ur tI Van de Llga flati IC Fr'aIl:~{(111
~\ \ " r\! I r.:

CIIISA'S VERDEELING.

,\ 'I ," 'K U . .\i STl K UEBBI.S

\1, ',I -( H.,'""," ) -Een telegram
I [ Peiem ll'l{t1 dat de el.Sch lan
"'"ruu>lan,d>aal, dne edanden 10-

, r", t'; l: mqorlt ht-en

De ChIna kwestie.

I,
\1 "(' -( Reu[,r ) - De h"er :-it

lf t\\\)t~rdeLd6 Op ecne \raag
'·t ltu-<l",be protest tegen de ter-
I:, .' he l""nlDl! voor den Sewcballg
_. '!a! Je regeerIDg hare v"rbm te-
I '.It a lt, .feze zaak al. lJlndend be-

De Edgar-zaak.

- \IIIHI - (Reuter.) -but-
1 r~.t~ In het hOI~ der gemee_:]ten

t

" , r..;e U.wd ton nameDII deD heer
I, than, a.au de b.:terband IS,

• f l' ~t' l rhl lt tlltj rapport van de terecbt-
_ \. J J[lt"'" ulltvaogen was, bet onmoge

le>,:,£cT"' vf de rcgeenng i!tappen It)U

De leger-be grootmg.

DROES.

8oIllBR8ET OO~'r, 3 MAA.ItT.-(Reute,.)._ EeD
gev .•~ ....D droes u. ontdekt bn een pAard in da
pohheatalleu. Hat dier .erol gedood eD de
anderen ~Ijn nu oDder behandeling.

N.ATAL
N1euws u1t Pietermaritzburg.

PII!:rER:IlAIIlTZBURG, 3 MKT. - (&mu.)-
Bel lichaam van een vermoordun iDboorling u.
iD de rivier albier gevoDden.

Bet j!'urncht dat air Benry Binn' op bet pont
.etaat te bedanken al. premier, eo dat de heer
Baden, koloniale 8ecreWu., onder de oude
regeeringnorm. VaD Enqeland komt om in bet
bewlnd te traden, wordt albier ala OlUeD be-
echo uwd.

In het m08~um werd 68n kast beatolen, maar
slllChts een v..rgulde medaille weggcyoerd.

Op de verkooping van ingevoerde Dnit.aobe
RamboOIlIet rammen,waren de prlizeo ""n 3 tot
521' guin88JI. Drie en tWIntig dieren behaalden
tcumen :)00 gU1Il6U.

SCHILDERIJEN.

DnwA:'(, I lL\AIH.-( Ileuter ) - D., schilde-
rlJon Uit Engeland onlang~ vertoond te Gra-
harusstad, Z!JU per D"w,lt", Qutle alhier aange-
komen Oe btlzondlng 18 eene seer groote. er
zIJn '2[) grootu kasten beva tteude 120
8childerl:en ~n ze wel!en getamenlIJk 30 ItJD.
De beer LewI:! A tklOHon, curator van
het Impurlalc Instituut met twee 118.l8t...n-
ten. kwam ook met do DUlloUer Cauk
op laatatllenoemden ruet de rorg van 10- en nit·
pakken dCI .cbdderlJen, wnrbl) groote zorg
moet gedrag-ea wordon. ~n de k!!lten zUn toe ge
801deerd I>Il beor A tkillsoo I. VaD gevoeleD
dat de ~tadua.11 eeue goede vertooDing van de
scbilrlerlJen zal tOfllatou, docb &e.taat DIet ge-I"" met de vederen markt te 1>ort Elitabeth.
Uet ontpakken d ..r scbllderlJen ~ ou aan deD
gang en het ran!(!lChlkken zal tegen Donderdag
voltOOid zIJn De opeOlns: .al op dien dag of
d~ll volgenden plaat. behben

'JRAN JE VRIJ ST.'\. AT.
Ter strafzitting verweze14.

BLOUU'OSl EI)I, :! ~hART - (Ikwer )
Steadwortby, ""'n blank man, Hans, eeo Zulu,
en Butler, e"n Kaap.ehe jongen. tine bandieten,
werden bedeDmor!len !t'r .trafzltting verwezen
op eene ooKchuldlglUg van moord van den ban.
dl"ten "'acbkr

Z.-A. REPUBLIEK.
Dr. BRENNAN'S ZAAK.

.J"IIAs'Ot:'nl HI,_ 1 !II'"ir - (Re"lPr)
De >:.aak. wllann dr Brcnnan be8cbuldlgd staat
van "trafl,area rnan,lag, lO verband met den don<!
van mevrouw Rohlll ....'n \vl'rd beden 10 het rond
!1ilande bof voor r<-'Cbter Morwe begoonen.
(ietUlgenls werd gegeven dat strychnine ge-
vonden werd ~en mgredlent te zl[n van betgeen
op :leu hodem van de Ue.ch gevondeu werd, en
dat dl' baar dood veroorzaakt had. ZIJ volgde
niet de order. VIlU deu dokter om den bottel
weder met wa!.er te vullen, ab die hi:lf leeg Will!

D~ Ulllk wer I tot worgen verdaagd.

De Pietersburg spoorwegleen1ng.

PRETORIA.:3 MA.\Rr - (Rw/pr) -OffiCle ..le
bencbten van Londen met betrekklUg t<lt de
uItgifte van de £iIJU.I~),)""buldbneven van den
Pleter.burg spoorwe!( toonen aan dat bot ge-
beele bedMlg In Londen en ADl8terdam er voor
aangevraagd II mllllOen pond bedroeg

RHODESIA.
EEN VRIJGEVIGE L.W.R.

Bt LAWA.\O. ol ~1A\"r - (Reuur ) - De
edele beer J O. Logan beeft ~en bonderd
gumea ultdagwgs cncket. beker tcn gescbeDke
gegeven voor een wcdstrtJd IU l~hodesia.

VERKIEZINGEN.

1;, , \II I (" .1'I lAU' - (Rru.lpr) - De ver-
\! '" r - (R",u, ) - De lw, r k"." I"_ ,nor ieo wetgevenden raad zlJn be
itJ "1.;4retan~ \UHr OI)r1o~ de )la!t! ~., 1117 _\!Jrd
, jrhlJcDcnde In bet !JUl:"! Jtr II

, I. dat de DH"lIW' pJ1cbtt.'u van
, :"" tefl' I.l;ten op !'ct "',er "'cr- I :y[eineedlge poUtiedienaars.
~, J Lt lJ'l aaol II koluulak trocptD j

De PhlllpPlJ nen.

'I, IK -11(",/," )-Een t(l"gram
.I...'r 1!1 rUt'jdt d,J.t een kanonneerboot

, ,'II, II 'Lel'ldk lI<Lar~laUlla lullen
\\ ~ 1, ,

LASTIGE LIGA'S.

\1 I 'k - Ilt",',r I -liet ....,>rdt
1'..It .. .:,t.rnt:I(J ,i Lt bet Joell'an

l.derlQt:kln'{t!n \\a~ om ver
,.I, JtJ~t;!nl_lHt.; ll~a ~ le o(ld~r

KAAPKOLONIE.
J 'ëlcl('~torm te MosselbaaI.

- 'I \I. -( li, ui" ) - t:r wa"
d')udLr~t'Jrm l5e\'ulg:i door

, I lIt l lJ\ er ..luedlgcn regtin, dIe
,1," 't II, ,leomun;en Vltl cr eell

~ eder 1" nt)~ drClI.('eIlde
~ 1\ Li Ilc ..u""mf,l)ol /: rr{,r",r h tll:t

~ rrn tuar Port Elll.abetb Vcr

STORMACHTIG WEDER..

I~I (, }~I' :-;D
_: \1 ~Ah ~t R"tlt'r )-4 rl~teren

'Lr lrukketld, te'!~u den avoad
, '1 lit v O;!'t n ...(of~rorm. donder O~

,: ... a,{' IlfJu'en
I lt Il wurdt-'ll bL'tAalJ \"oor boe~
Jt'"t:llr-..I n lp.·\. n V,Ul (ludo ~lura.~1U

\' !..J jl J ;.;..:r morgen Uil pu

\1 Ik -('I,,,,,,,,/)-I>e
1 _i/HJ 11()11wtentl ~n~t-clllng

I I Li': \:1 o~.wI.dwerd IS een on
I). Hrtt'uCllfll.{ 't~,.oll.!i 1:wak.

... ~l Ip\ n hnl.onder goed En lie
1 .. Ot k lJllltenl{eWO(Jn Kf)~d

'. h" rc ti ~[ellt,h eo Rh"Je,
11! l ~ ~I' DlIll.'oden heloo~,er1'l
! " r !t 111..kk~Jl t IJ nog dUIzen
j'l \\r~1 ht I)etpntoon"ltcl

j L'I \ t t.l..{ t.;t.;/I van har\1 voor

E~ WATERZAKEN.

\1",. -(Ii.uur)-Ouur
I n III t J'J:-P ('U III ver~hd

lilt lf ill hug llc\'allt'f1 'It!D
, \ 1 dr )";t (cl! f·lnJ~ loopt

/. 'll~t u[l~l·duJJ naar de pro
I ... 1111d, it lUuOlupahtelt. om een

Lt .... hcma ter vorgrootlng
- .1' d· Il \\ llcrtoen)cr

Rondgaande hof.

\1, IK -,1.',,0[. r )- Reeh-
prc',,·I,crdé lloo<lerdag- h\l
.:II,.r Lr war ..a .Iechu<
<>,'r "0 Jc' bescbuldlgdeo

, I.:. 11~ InJere twee uken wa.ren
, "D "dIn, he"Cbuldlgd ,.r;ondeo

, Illani"lag .Een werd onL;.lagen,
'. I, "'crden schuldI,; oo"ondon aan ge.
I IvaoJIQ;; en veroordeeld rot eene boete
:2 t "ene mund dwangarbeid. Een
,-, '_ .. cb,)olmeester werd acholJig be
, ~ ,- '''Kd .e bebben een onnataurltike

,.""_ t ",lel>cD, en ."eroordeeld tot drie jareD-""n l!~d .,

Ut LA" ~\ ,\ ~ MAA.Rl. - (R""'rr ) - Twee
palttle "eri(c:lJ.Jten werden ~I.teren ""huldtg be-
vonden aan mClUced. cu ,eder gevonDlro tot 18
ma..nden barden arbOid

RUNDERPEST .

BLl.A.WA\II, :1 ~1\ARt. -(Reuter) - De
runderpc~t 16 tbanH gebeel uttg~roeld eo heel
wat bee.ten komen het land In lIIen gelooft
d.t de lnboorhngen 8.(1)0 en de blauken 18,1)01)
~tuk3 beZlttea

NIET WAAR?

Bt'A\\~\II,.l ~[A'KJ-(R,,,ltr)-De beer
Jan Foune "preekt bet bellcbt tegen dat bU en
Zllne fanulie ondef'teuOlng geuIeten DIt de
gelden te Pretoria ver>ameld voor de ongeluk
klgu boereofauJllie. Zu waren .Iecbt& op be-
zock en hebben geen plao om bet land te ver·
ILten.

TransvaaJ.sche Volksraden.
GEHJo:nIE ZITTING

pl(~ '''KI \ .~ ~[AAl(r -lJe taad werd gisteren
VI>ornamcl!lk beZIg gehonden III eun gebelwe
zltttUg. doch l,ehandelde daarop de hegroo-
tlog. W-laruver de dl",l"u~:oIle dozen morgen
hervat werd, t,wn h, t IDllnwezen departement
bespmken ...erd Een po:::tng werd gemaakt
aID Je belrekkIng van tU"pcetenr van mu-
nen te Baroerton af le scbaffen en bet .ala
ru van h£t lJS>jlstent buofd van mun ....ozen te
verhougon,

De re;:eenng heeft er lO. toegeatemd 50,000
aandeel,·n 1,> ne:nen In den Ermelo "pour ...c:{, en
ook tw.loten <lllt de Iuu UlCt uzeren palen moet
omhuod worden

1'IIEr"Ht , .. l !II~\R r -HedonlUlddag b""loot
de raad d," hetrekklD~ \ un rnlJllInspektenr te
Barberl"n ,If te ""hatleu, m:ur d" verbooglOg
~an _al",. vUllr dell ,,,,,,,,teot hoofd van mun-
wez.en werd UIet tot"~t'''':aun

L

MIJNBERIOHTEN.

J; \l:\'.\ ro 1.I'OEI'
J4))I \\:,I: ....l!vw. :l ~1a.Jtrr -(Pertdc;ra.af )-Dne

bIJeer h. IIl~t~41 \,l I tlla.:"t~cha"!,IJcn df'r Hamato-
;:r,)f.'p \\ r Il I Le I~, ,!l i")lkh n Het rap,..,ort (ler
lln'k', '. \ n '-.IJ t l/lll~~rt.!' fHond'J CC.1wir/st van
Jl.-;-I)"~i \. I \o\.R.Hru l f\\u dlvlJeflden \toerden be-
taal:' t z. u, 'l .t:, I OO{) nl'mende BI·t balaus In
lt-&Dd, II " I" L) ; t t 1It:l r ,!,port v Ul de nlcnea.
'itn \ ,., ! I (11Jt \ •• rl .£1Ih.!07 twecdlYldeD~
den. (llAm' Il li., 11:,.00) lI)tmllk.cndc, wcr Jen be-
taal,! In" U'" l'rlmro~ lt.)l)Otle ecn prolIJt aan
y&n ;; l' I I:' {I, ,.,taal,lc dl .!lellden bcJrllCgeo
£ltij,O)O! .. J..lh!) I ti \\erd overgel,racht.

SOllEEPV AARTBERIOBTEN.

)(AA!'BTA D

"A~GII:KO""l'I
lJaart !-Clt\ 1)( LUlkoo\\, Ta.n nArry

t-Kl an, t),>", van )Ioodyville
.!-LtWU1, vaa. 'le ku.st.

ye:RTaoIlKCN

~Iaart l-Hnwllrdcll C&8tlc,D.&ILr LondeD
I-Ilabl' hr, naAr An.L.,"'TaPe'iuena
l-(;"~D. nlUr '\.ttal
~-\r,lk:()()l, DAfir Londen
2-Lent".'D. naAr W..I.lochhaa,
l-Tlnta~l Cull., oaar Loadea
l-Brlll.h En.oy, n""r t'reemanUe

LONDEN
I M&1I't.--{Per tele!.7W.}-Ott ~ormau 1'~het

Madeira beUen moril'!R om 11 !lur op weg naar
KUp"tad.
2 llaart-(Per telepv.f}-D<l ClaD BneIwIan

beett Llnrpool bedeIImlddaa -rerf.tn ."oor AIr-
'-li.

Ho.uYUt7m, 2 )lun. - (&p.ciGGl.) _
H_IOke ,....,. IIiD .... alhier .. ftIJeD, ..
bal ..... D. na (lY" D.JD.) .. _ .. lijD alle
teek81len dU wjj DOf m.. r bDDeD ......... _
De CirOOPI it DG .. beel 0JIIIIIr0Ua.

PRIE8KA.

27 Februari JI99.
WU hebbea Ptenn"D beerliJb rqen in 't

dorp eo dia*",~ ,ebad. D. drOOr&e it Da 0p-
gebroken. De wolkeD &DD IlOl 1Il001 aaD de
lacht.

G. W. O. VAN DEB KERWE.

BLOEDJUVIEJL

2 Jbui 1899.
Praobtilf8 ..... u lijD ..aodaSf hier &eBIMd.

riyier, PriDe Alberi pftJlen,.n .U hopen 0ger-
al in ona diatrilrt Goeie aH denk!

OOIlR&8PONDENT.

Wo.cun., 3 MUIlT.-(8p«ioal.)-.Geda.
rende de laatete w.mip cbpD hllClcleDWiJ bIIl-
knpwooo warm weder, .. op W08II!!IIq
banU. fleD pweldip doad.nklna, ...,....w
..an regen, 101 te Onr eD Opper lIexri.-i.r,
waardoor OD" .ater fOOmed moddenabtiQo iL
GeeD recen ia ech&er iD hei dorp .. 9&!Ien. lIel
weder ia DOr dniipnde.

Bet hoopte bod ..oor de plU&e Brud91ei
w.. £4,000, waanoor de plaate inpbollden
werd.

ONDEllSTEUNniO AU VAN
STEd.

AVO.TUU., li MUIlT.-(8~.}-..De.Jaeer
V lUI HD]MMeu had "'lII'Iaderin&eD .. Barte-
b88llkitier en Wvmb.d, alwaar be,. ......
ollderakalling beloofd werd. &eIohItiee ....
dell 111WIiem aanpuomen den h_ ~ ...,...
geDde krng te trekkeD ten eiDd. Diai de .-_
men te verdOtllen. Het diatria. UDIoIIdaIe il
bjjna aitaluitelijk ten IUDlte Y&II den beer Vu
BnyuteeD. MorgeD lal de heer Vu Hn,.....
eeue ..ergadenog te KrakeeJri.-iel', toeeprekea.

LIeu BENOEMING.

PRIE8KA.

[Reuter-~",_.]

BEPERKING VAN VERKOOP.

SllIIoN.no, li M.uRT.-(Rewter.)-Op eeDe
aanzienliik bijpwoonde vergaderiDg 'rUI de
Simonaatad tak "'In de Liga, gia&erena.ond p.
bouden, werd de boer RuneillllUl met algemeeue
.temmen gekozen om deze afdeeliDg in h.t
parlement te nriegenwoordipD.

R. de ootuleD "'IUI de .Jgemeeue benoemiDf.!'
vergaderiaa nu denKareeboom ta1t, .Iik
DO. 3, die gebouden werd *cl WitputfODtelD
op Vrijdag, 3 Febman 1899. RIGII.

Aan den. Editeur.
M!.inheer, .....Verguu mil een plaat.je in U"

geëerd bled, ten einde h ..t m~De *«IlI8JPIl Oy...
uwe aaomerkingen op ."oormelde notulen. Hel
il lOO, li leden _temden voor deD beer VaD
!'iiekerk, en drie ..oor den beer Hania.

Op awe "r&IIJ wat"'LIl de.andera drie ltem-
men gewordllJl la, LIltWOOrd -ik, dat Ijj baiten
.temming bleven, en wil men .eteD waarom,
dan la mlju IUIt .. ooad ~t men dit makkelijk
kan raden. Oyer het rapport in Kaapetad ont-
vangen, bekommer ik wu weinig, weknde dat
er maar vier nIeuwe leden tellenwoordig waren.
Ik daag den rapportenr ait om te ""WjjleD dat
aobt nieuwe leden tellenwoordig waren.

De nwe ~
C. 1'. J. SNYMAN,

Secretana der nrgadering.

W AT WIL DEZE KANDIDAAT!

Eene vergaderlUg werd:- gehooden ta o...g.
boender op den 7den jo'ebravl 1899 metomkeDt
2<1 kielers tej!t>Dwoordtg, om den heer Roux,
dIe zich kandldaa, .telt v.)Or de Prie.ka kieuf.
deehDlf, te hooren. T<lt voorlltter werd ge-
koten de heer W. J eppe en tot secretaris de
heer W. L. Abanie.

De voorzitter, bet doel der vergaderinIl be·
kend gemaakt bebbeDde, vroeg don heer Roux
'IJnQ politlOko opiUle bloot te leggeu. De heer
Roux .orak.

1 Ovor de redUltrlhuhewet.
2. Voor de tolconyentle.
3 Voor protectie.
4. Over het gedrag un de parlemoatJoleden

die lllet handelen naar den wcn""h VaD bunne
kiezen. ,

5. Voor 'poorwegen, besplOeilngswerken en
ooderwlJs.

6. H!J beloofde dat de bestaando regeermg
zune ondenlennlDj! zal hebben.

Daarna glOg de beer Roux zitten.
Voorstel-Jo P Casely, do heer Roux te be-

danken cn bern onze ondersteuDIng te beloven.
Amendement E. VaD WUk, deu heer Roux

slecbtl! te danken.
Voor het ameudcment 4. Voor 't voorstel 7.
De beer Roux dankte .Ie vergadenog voor de

ondertltennlDg, co na een motie van dank aan
den VOOrlitter eR secretarUI, verdaagde de ver-
gadenng

W.JEPPE,
VoorzItter.

W L. XRANIE,
SecreWII.

M088ELBUI, 3 M4.UlT.-( Reul.r). _ Giater.
Damiddag... bier .ed ... een dondentotID, _
of twee ureo later p't'O~ door .,... pr_ ....
rt!geDYal, die deo aebeefea D_l auahield tot
het aanbrekeD YaII den clef. MeD Mfi dat cle
reKen alpmeen 09" be. ..heele diatrikt ....
Er yiel meer dan een dllim rlpn. HeD koea-
tert de hooJ: dat Oodtaboorn op daelfde .ijse
gezegeod ward. _

Ga.u.rr-REINBT, 3 H4.uT.-(....,.,..)-EeD
trewaldi,re dODd.... torm t~k giatera't'Ond O1'er
ID de Dábgi"beidYaII Be&be.la-.~ YaII bet noor-
deD naar e~ miclen. Er warea p&eraY'Ond -rele
dondeflliagen eD _licht .. Gna1f.Reinet, ge-
..olgd door regen' Te Beiheeda ea omaVekaD
regende bet ge.eJdir. De ZODda.. rhier ia _r
1'01, en eene ..enpoeliug beeft plaata phad op
deo Middelborg lpoonrer.

EeD trem be ....Ueude 40 traeb m.' qora
bokken i. 'rUI Gericke'.~ta; Aberdeenw.,
naar Bec:hnanalalld PlO om aIdUr weid.
te _keD. De trein verirok eD morgen YIUI"
hIer, maar.erd opphoaden door de "enpoe-
Iiog. Te AberdeeD- •• is DOS,een regen ge-
."allell, YaDdaar de gerwijderiD, 'rUI "'H.

SrTIIERL.um,3 H4.uT.-(Spee;c.al)-Mooie
regena siju hier ,e-rallen pdareude .. teren eD
.. rgiateren, die YOOr lOO"r be.Mad, tamelijk
algemeen .aren. De lach' '- nog bewolkt, lUI
de yoornibichteD sijn heter. lIUen en pairjj.
..,n Zijll volop.

GLEN (,ICURC'M.

;!,,> "'ebr. 1899.
Hedennamidda.g heeft de algemeen beO()8·

IDwg"vergadertng alhlUr te Prieska vergaderd
aID een kandidaat te kIezen voor de wetgevende
ver~dertng.

~ a bet lezen VBn de kennlllgevlDg ."an de
v&rgadenng, gedaan door den ~oon:ltter "'an bet
dJ8trlkt8bestuur weM tot tlJdeluke voorzitter
gekozen de beer 8 Z. Grove Qn tot secreiaria
de heer (;ert van der Merwe.

Daarna OIscbte de voorzitter de geloofsbrie-
ven op en bet bleek toen .-lat al. afgevaardigdeu
vendumen nn Krantzfontem en Prieekatak-
ken. F. de VIlliers :;meer, pnmarws. Karnboom-
puttak, CornelIs So!)man, KecDndus.

De heer Smeer zegt dat de afgenardigde,
de heer P Esterhnlzen, vau Blaauwboschdam
en Doorberg. takken zIJn geloof.brlef &an bem
gezonden heeft en hem gevraagd heeft dezelve
ter taCel te leggen. •

De heer Hrove ."lOdt de geloobbti8Yen in
order en I"" daarop artIkel I[ UI en (0) nn de
Bondscon8tltuhe en zegt dat, volgODll geloofs-
bneven, z!Jn Iller vUf takken vertegell1toordigd
mct sl""ht& 2 afgevaardigdon tegenwoordig en
bU v~rklaart de vergadering dUll voor geopend
en wettIg geconstltneerd en verzocht de afge-
vaardlgden buune plaatsen IU t.. nemen aaD de
tafel en een permanenten YOOrzltter en secre.
tan. te kiezen.
Nadat de &fgevaardigdeo hnDIle plaatsen in-

genomen h~bben aanl de tafel stelt de afga-
vaardigde C. SnlllJlaD den beer S. Z. Groye voor
als permanente voorsitter en de beer O. W. C.
van der Merwe alAMCretarls 1'&0 de beooomingtl
'VergaderiDg.

Ge~econdeerd door Jacobus van NIekerk,
broeder nn kandidaat van Niekerk (O! Ol gIj
kunt Diet M,eondeeren, gU hebt hier Dlete te
zeg,(en.)

Het voorotel van den heer C. Snuman werd
dn .. Ulet ge.econdeerd.

De beur Smeer merkte dua aan dat er geeD
benoemlDgsvcrgadenng gebouden kon worden
nnwege de moeilijke pOtlIhe waarin de ."er-
tegenwoordl2ers nu IUn, slecbta :! afge ..aardig-
den welke ::I Lakken vertegenwoordjgen en dUI
I. er geen quorum. ArtikeI12(f).

De heer C. Snuman, afl!e1'aardigde "'an Karn-
boom put tak "erzocht olD zIJn "ool'3tel terug ta
trekken

Daarop werd den t[ldel[)ken secretaril "er-
zoebt om de notulen te lezen van de volllade-
nng, hetwelk geda.~n werd en hU vroeg of de af-
l{eYaardlgden eeDlge aanmerkingen ~ op te ma·
ken bebben. Geen aanmerklDgen.

De \'oorzIHer vsn bet dlstriktsbestuor "'er·
klaart toen dat er geen benoemmgnergadering
kuu gehonden worden, IlIalU' zal alle dooamen·
ten aan de commlssiê van toezicbt opzenden.

jo'IJN KIJK.
Bnl.,lo/l'llb"dc geheys O1'er te Qem1ln. BoeKen en Tijdschriften.

LICENTIE HOVEN.

KlxnnLIlY, I HAART.-De ..oontaoder. "'IUI
drankahebamag .aren in ."olla kracbt heden
morgen bÓ het licentiebof \egen.oordig} .n
slaagden er in om de uren, pdarende welite de
kleurliog-bntieDen kanuen open blgYel1, ..er·
kort te !uj;lreD.

Het hof bepaalde die 0J'8Il te lijn YIUI&f 9
v.m. tot. f> D.m. gedllnlode Je llllllUldaD April
tot September, en 'rUI 9 ".JD. tol 6 n.JD. reda·
reDde de r8lt nn het jaar. Aan deo anélereD
kant werdeD alle lice.tiëo "'8lI1iea.d, en in
IIOmmige ge-ralleD werdeD ."ersocbte pririJegiëo
goedgeKaurd.

DRANK AoUi NATURELLEN.

UITElfHWE, 2 M.uBT.-Bjj de ,iltiug nu
be~ lic:entiebof op giateren ."olld, _ Iuap dia-
cu .. ie plute 0."", den ."erkoop_/'IIUI drank un
natarelJen. Venclaeidelle peti_ .....ete. &IUI-
gebodan bet hof negende om den Yerkoop
van drank te beperken. Gerapporteerd werd
dat dronkellllCbap aan bet toeoeaeo w.. op het
dorp. De "'oorlitter Hi dal lI4lPD tiendllJl nn
de zaken die ."oor hem dienden un miabrnik
..an chank konden wordeD t08(8lClbrenn. De
nren ."oor IwltieDeo .well bepaald ..anaf 10
tot 6 uur.

GlLUrY-REINET, 2 MU.T.-Het licent.iebof,
hier gieteren phoudea, nam de Y'O}aende he-
paliugeD aan: GeeD drank UI nntrekt worden
ID bDtieDen of boltelatorea &lUI klearliugen,
teDzjj die ."oonien lijD mat een briafje 9&UhaD
baaa, deD magiatraat of eeuen ned_bw,
het briefje ",oor slecbte ~ne bediening te pl-
den. In Ke",1 'rUI boUeJatorea, slecbte een
bo~tel terelijk te wordeD ."erkocbl; bDtien·
an bo~*«Ilátorea nreD le "oa YaII 8 to' 6 iedereD
dag, het geheeIe jur door. G_ nieawe licen·
tién .erden toepataan en ~ne ....rnieawing
werd geweigerd. Het publiek ia Jeer &ened.n.

Meer ngen dreir* te -ralleD.

PRIESKA vs WESTELIJKE CIRKEL. KILPIN'8 OIVIL 8ERVICE LIST
yoor 1I1~, g ona ter haDd gekoDl8l1, en .".r-
dient .eer al deD lof dien DI8I1 het ba toe-
lwaaien. Ioderdaad .ordt dit naitig .erlrje
onmiabaar ."oor beD, die 't"&Jl tijd tot tijd in aan-
rakiDg met de repering en hare ambtenareD
moe*«lD komeD. Niel alleen ia de IDformatie
er in gege'Ven, IOOnr WD die nDneD na,pan,
zeer juiat, maar bet ia gebMI "np to daw."
Als WD wnden tl'llObten om ieta er tereD te
zeggen, da!l koD. !Mi all~D di. sijD, aat d~
kaartjes die er ID ."enchODeII wal wa~ ."OUedl-
ger kond81l sijD. EeD roede epoorw., teJe..
graaf eD poatrootenbut, achleraaD bet boek,
&ou da ...aarde ....D het werlrj. _ ."erboogen.

Hpt Februari nummer nu de south Á.{riorIII
Ca/hol;'" j{ag~ il 0118 ter haDd pkomen, en
be ..at eenige inteJWMDte bijdrapIl behal..., d.
gewoDe rnbriekllJl. Een.tuk 0•• de Inr..me
"of .0 een beel*«lDia ."all Chriaiaa bebben f"
wordt met bekwaamheid bebar.deld door-rad ...
W dch, d~ bljjkbaar op de hoogte der .. ICbooDe
kanateD" il. Dat het t,jdachrifl echter ni."or
en alk~ voor Katboli.ke Ieaen wordt ,~
."eD bljjkt daarai$ dal in _ uamertiDg 08·

der' bet 1Ioofd .. Katholiek Dien.. " er eeD
moeehrillipl1 ua9&! op de ~tenit 'f&D
Lut.her pmaakt .ordt. HetaeJfde Iwl paegd
.0rdeD omtrent eeD .hIk o-rer de neRÏe .....n
het VageTQur, ~ ~ .Vjjd.~,~ de AD·
glikuDwohe kerk a1h1er; ID..W~. word.
de kW8ltie "'.er pmakkeJijk Aoar--
het aanhalen 'rUI be. belli YaII let Coacilie
nn Trenk, wurdoor bet ..... YUIIJ'- •• I laten
.e maar ~ppriaht .ard.

Wjj erkeauD ontnupt YaII bet J"","'D4l
Win Mt Royal ColortitJl I~ lijnde he, 3de
nummer ..an de jaarpDC 1898--1899. Uil bei
al ."en.lq 'rUI bet inaUtaa. daarin .... -

blijkt het clat bei ua'" ..... tOeD
• ~,en de jaU'Iijbebe ..__
iIeCh. bel priap bednr YaII £1,1" 41,.. be·
lieii:' lUIDa.W boaclt o.a. ......... 0'"!::1::.CIDOr .... !'lala .. .. ....::~ ~...cr~~=
Uil Ml.......... Ir ...... !*'..... ,... _.

Toon eeu Bondskandidaat voor den westellikeD
cirkel ID 18(11l gekozen m~8t worden, w.. er
geen quorum en daarow kou geen clrkel-oomité
vergadermg gebouden worden. Te Priealra w..
er op 25 Febr. geea qnornm en daarom kOD
geen Aigemeen8 Benoemingsvergadering gehoo-
den ....orden In zoo'erre komen deze twee ge-
vallen ovoreen, maar de geyolgtrekkiug ."au
D, PIl/rlnl I" zoo IDkon!lekwent mogelijk. In
den westcluken crrkel wlUl de Kaapecbe Bond
In de IIIlDderheld, en lIjn afgsyurdigde
verkoos DIet naar het cirkel comité te gaan.
Maar te Prlesk-o I. bet omgekeerde gebeord.
l>e heer D. J vaD Niekerk wu,oogenachlinllik,
de meerderhmd van stemmen gehad hebben
op de Algemeeno BenoewlDgs-yergaderiLg. De
afgevaardlgden van de takken, die delJ heer
Behr,ider nomIDoorden, w&ran tegen!,oord!J,
d. w. z de neer :-imeer yertegenwoordtgde die
twee takken, terwIJl. de afgevlllLtdigde van twee
takken die deo beer Van Niekerk hadden bol·
noemd: afwezu~ WM. WleDi achuld is hai dna
dat er geen quorom '1I'&.8? D. Palr.oI. zegt :
het 18 knoeierIJ van den diktator. Elir ."entan·
dig man zegt het is de schold uo de onder-
.teuDen van den beer Vao Niekerk self.-
r Prieska distrikt 18 echter .lecbta een·derde nn
ae geheele k,,~afdeehng. RED.]. •

DE HEER B. CLOETE
IS te Stellenboscb geweest on beeft een ."eria-
derIOl{ toege.proken, maar naar wU verDelilen
nel hem een zwakke ont ..angst te heDri.. De
k,ezsrs, dle hIj ontmoette, a,jn nie~ -ran plan
&leh aan den nena te laten leiden, naar het
schUnt.

EEN 1I0EItES1(NECHT wordt gevraagd door
den heer J. N. Grobbelaar, vaD Driefontein,
Wellington. Zie ad.".
Bo!lDStiEBOl'W.-In nrhaDd met hetgeen WJi

OYer 't be.lwt van den WeIlingklnacbeo Bond,
OUI eeD Bouduul k kOOp8D, bebben .......
nm_en WD dat de BoDelte Grad·'ReiMt
eeaitre jaren PWeO MA pboa. heeft pkooIlt,
waarin Boadnerpd.m.- WOIdea ,tboa4&=--word, 0- ~ ill dU .... ~

I

-Dr. K I( ., Joint lPIMu, 1(1), II lal,ll .. all
.ner •..., la d-. KOIOai!I w ~
!'DIr. ",.__ L. P.wy II ......... all CIJIfrWI.
.. t I beer le )[0118& PWeber. '

~.. 't'ftIIleJ'ecIateril IIi.uopateld Il ... _
.. CJiItrftt Ba" H G 00IletC 'IOOr 't diltrfk' )[Jd.
lW ....... da. BGdoh _ 'l 411lrib N .... _
)Qd.

Het vertrek van den wel.
ed. heér Bernardus J...KeY1;er, sen.

(YCIII_~.)

ID de yoJcende.eek 1&1 MA beer uii ou
midden .ertrelrken die tereohl .... der .......
YUl ou dorp en dIatrikt mac ,81I08IDCl WOrCIaa.
W"d bedoelen daa •• I-ed, heer 8.1. K.er-,-.,
die JIootap ala sijn &oek_tip WOOG""
."erkos.!leeft. De eCJ.Ie beer .erd bi J822m Swelleadaaa JeboreD, eD oDCeY08d iD m_.
..... eD ..upe &ieh in lW la dii CIiairib _
WOOD, eem te MeIPin,'. poori ... botr, ea-
duma op bet dorp ala afaIaa ... 0 lleol
0. heer ~r .erd·_.{ ab lidYOOr de ....

..... ~.oor Oacltaboona ,ekoUD
to. dit diatIikt tot .. Il ki-.fdeeJbli .. ,,;;;;;d
werd. Gedaftade YUf ai, de _ ..,_
"'~ die HCWt ti. tOel plata .0DCIen,
.toad bil &lUIbet hoo6t der .~ljjll ID 1881
Jap. bO ljjDe be~rekkin, •• _ liekt. Deer,
CIOeb .erd bl 188. herkoHU. Nadal bli deo
.trijf iD bet "'erhais ."erlaten had, trad 'hll iD
1898 de kalmere atmOifeer YaII be~ hOOierhais
biolleD, alwur bÓ tot de IMtatpboadeo alge-
lII8eDe ."... kiezio, .oor die tak 'f&D het ....
.... Dd lichaam dan luid-weateljjbD cirkel bleef
."erteguwoordipn, .aarna bil bet
parJemllntcUre I... en nrli.t. Een 1 janD
diende hjj ala lid VIUI deD afcleelinprud, eD ..
.Iaat ."eel oppteekend dat getaigt 'f&D de
WUrCIe qlner dien.kD. GllCiareade .. ni,e
jaren •• laij diaken der Ned. Garef. kerk albier,
naderhand dariieD jaar oud liD,. All meD
hierbij 1101 ._,t, dat bil 0." de twioiig jareu
'n'ICIerechter en de eente bnrgermeeaier ..aD
OodtaboorD eD de eente ~ident.-IUI de kamer
....n koophandel pweeat la, dlUl .. Imen lDoeten
erkenDeD dal ... genOCII in de geeobiedeDia "'IUI
OUi diatrilrt eD dorp opgeteekend alaat om te
bewjjll8ll dat de beer Keyter de atemmeD 'rUI
Illn láeufdeeliog ID de bol*«l."an zjjna baud
aedurende _ laD,e reeb j.reu gebooden
fieeft, lUI dat bÓ &oowel UD ou. dorp ala dia.
trikt bDrpljjb dienakc bewezen beeft. MeD
kan nie' ..erwacbten dat wjj met sijn-ed. abjjd0"'''' publieke aangeledenbedeD inawmden, of-
ICboon wjjacbooder UD achoucier .tonden o ..er
den Klipplad spoorweg, maar het lIOa uitent
ODbeleefd zjjD llA .iI thana, op het ~ublik
'f&DII:jjn..ertrek, niet eeupang lalDen Itemden
om hem ."oor lijo gedaoe dien.ten denk te 1eS-
PD eo h.m Goel'. beaten &epD aan bet einde
YaII eeoe eerYolle loopbaan toe te w_ben.

Hen is "lUI PIaO den beer Keykr eeD nar-
-.:-elIlCir8l."oor siju nrtrek un te bieden, en
.ii twijfelen er DIet aan of bet,al algemeen in
ona dorp IOOwel als distrik~ geteekend worden.

De beer Keyter heeft ODa nRocbt bet vol-
gende te publioeeren :-
APICHEIIJIIGBOET UN IIUJNE VRIENDEN TE

OUDTSHOORNEN IN HET DII!T.IKT.

Oudtehoorn, 21 Feh. 1899 .
W URDE EN GEl.IEFDE -vaIENOEN,-He~ 1&1

o mogelijk reedII bekend WezeD dat ik binnen
kon ",n hier naar Montagu 8ta te nrtrek-
ken, alwaar ik mij ter .oon ga Deder zetten.

Ik klUl er niet &lUI denken _ *«I ."erlaten son-
d... D te groeten, en daar bet mó niet doenlijk
il u "lien perIOOo1Ók te groeten, &00 &end ik u
bij dele gelegenheid mjjne groe*«l toe.

Gelooft mij, dat het lIIij niel pmakkeliik 9&!'
om at.clleid ..an u te moeteD cemen na de nie
jaren .elke ik oudar u doorgebracbt .n de
ni.ndlchap die ik no D geno*«ln heb. De "'er-
~ in 00. lel'en en ODze lotgenUeD
llin echter niet in on&e macbt, maar in eeD
Hoopr Baad. De Heere l'8lleert en Bij be-
acbikt o ..er 0111; en boe kori of lang mijn le ..eD
DOf dareD moge, zal ik niet ait he~ oog of ban
kaDnen ",liecen de talrijke bljjken nu ."riend-
IIObapdoor a aan mjj bewelH!n.

Ale ik "III ."lucbtlg terog aie op miju Inen
onder 0, dlUl moet ik oprecbt bekenQeD, dat ik
yeel te danken beh aau 0 ."oor uwe ondtmlteu-
Diag ID mjjn "'oonpood gedureDde mjjn ..erblijf
in a. midden.

EB DU, wurde nieudeu, oDhangi den mita
d_ mjjo Iw-telijke groete Yoor de yele bewij-
zen "aD nieDdlObap, Mumen met de beate
.eDacben "'oor awe toekomlt, en

Gelooft mjj te zjjo,
U .. toegenegeD vriend,

B. J. KEYTE., SR.

HET VERTREK VAN DEN ED. BEER
KEYTER.

De beer en men. Keyter, Sr , &tio"'IUImor.
gen, 27 Febr. '!J9, naar Montagu vertrokkeD.
Za*«lrdaga'l'Ond werd deD edelen heer bet "'01-
pDd ad~ aangeboden, waarop ZjjDEd. beloofde
eeD geeohreV.D LIltwOOrd uit Hontaln te lIeD-
d.a.. Het adrea w.. ondarteekend door eb.
Murray en een zeer groot aaotal VIUIde ",oor.
DUmate inwoDen van on8 dorp en diatrikt:-

Oodtehoorll, 27 Fehr. 1899.
Den Wel-Eel. B. J. Keyt ... Sr.

Zeer waarde eD lleachte heer en vriend!-Wli
kUDnen het bjj UEel.'1 op banden ,ónde verkek
naarMontagu Diet nalaten UEei. wnder een
woord "'LIl dankbeto4PDg eu boogllOhting uit
0111! midden te laten gun.

Reede bU bet nederleKgen nu uwe parlemen.
taire plicbten, gewaagden WI; in het 0 deatijdi
aaugeboden adr .. van de talriike dienaten ODI
diatrikt en dorp, .aGweI in kerk alll .taai, gedu-
reDde eeD reeu yao jaren bewe&en. Docb .al
.iithan. ge..-oelf'o ÏII. dal een oud en beproefd
niend ona staat te ."erlaten; een ."rieDd die
."oor- an tegelllpood, vreugde eu droefbeid, lief
en leed met ous aamen doorll'ortIteld heeft, en
die Wil in den tegen woordillen druk waar OOI
dleirikt door de aanboudende droogta in nr-
keert, maar al te &eer in raad en daad UI gemiat
worden.

ED daarolll wenacbeo wjj UEd. alsmede me."r.
Key*«lr, uwe eebtifeooote,-die gedureDde deu
korten tijd dat III in 000 middeD gew_t is,
lich bij onl door Iieftalhgheid en beminDelijk-
beid dierbaar gemaakt heeft, - ..an harten
's Beeren besteDdigen r.ege!l en ..oonpoed toe,
met de bede, dat de Beer u beiden eeoe ."aart.
dorende geaondheld mag doeD genieten eD tot
iD hOOjfeDouderdom u tot L!'icL.mau fin Vriecd
zal "enJtrekken.

Wjj bebben de eer on8 te Doeman,
Zeer waarde heer en gellObte ."riend,

Uwe d d., enz., eo ....,
.0.. G. MURRAY

en een groot aantal andere heeren.

MOLTENO.
Noordhoek, Molteno,

25 Februari 1899.

&OCH IN. LUI'IICBIE ÁrDE&LlJfOlUUAD.
Het ...._ YaII dele auk •• rd YOOrtreHt

eo daarde dea pbee1e clef.
De att.Iat aal iD oue .olg.ade aitp.". "...

MbjjDee.

AtdeeliDpraad, Ka1m8lbury
Notalee YaD ... _ muudeljjbche bi.f_.

ko_* 'rUI dan HaJmaeba17 ~
geboadeu op 1 Iluri 181r9.

T.,enwoordig : de •• I.cL beer J W H Boe-
lOa. (0 0 en RH), YOOraittM, en d. ~o J
W Moorreea, 1 .l Baaon, I_bUI Loaw N
Be.tbier, 0 Iblaa, dr G it 8teyD en J 'iiH
SkyD.
NOtuJeD ..an ..orip ..erpder-iq plntn eD

aoedp'keard.
De _reteri. rapp~~dat de o"'ri~kkene

rebnin, .£769 12a 6d oearoer op 28 Februari
1899.

Met betrekking tot de • .,belutiug door Un
Lombard "'eracbuldip, werd den eeeretaria
gelut om ."an deD I18Cretari. der execu.
*«Iun.kamer *cl ."eroemen of Hn. Lombard
hem gamaclatiad had bet bed,. w betalen, eD
~jj de.901pode gerpclerio, hiero ..er 88JI npport
IDtecheneu. .

De beer Jacobna Loaw meldde, dat hjj deo
•• "'&Il deD Grelidel naar de afdeeIiDg •• " bad
geiuapekteerd, en ried &lUIdat, boewel bet werk
ni.~ .abeel tot &jjne ."oldoeaing ... verricht, om
bet bed,..,.oor het werk aitcetrokkeD te beta.
leo. De heer Louw UI sijn'1lllrtilibat aall de
!'likening _ten laecbtea..
0.. beer HaIan .MIde yoor, a-concleerd door

Dr. G. H. Steyn, dat de weg YaD Groohlei naar
Bridgetown worde ,eproclameerd ala eeD afdefl'o
1iapw8I.

AangelIOmen.
De _taria .erd pmachiigd durioe de p-

wone .tappen te Demen.
Bealoten dat reehtapleerd adn81 worde in-

geDOlDen lDei ~ tot de reob*«la no den
raad om W8f8D door trekpadeD tne te IaseD
0..... een afstand nil 1,liOO yard.e of meer.

Wa_ op den Hoorreea£,urg ••. -BeaJoten
dat dr. Steyn .orde ,emachtiad (lID dadelijke
IChi.kItiIlf te maken lDfi dlUl eipnaar YaII de
plaata "Diepkloof," IOOdat reisipn ban ...
"ter kanneo ,eYeD.De acbikkin, met den heer
Smi' te lijll tol dskte dat hU -rrjj water al
Ineren YVl af da&Gm tot aan 31 October, 1899,
en bet koatrakt YaII af Jut.tgeuoemden datum
lal beginlMID. Eeo pomp en kog door clen raad
k .ordell 1'11nC!haft.
Het betrekking tot de motie ."an deD beer

Halau .erd eeD petitie tea gnnate 'f&D dnel ..e
o ..ergeJ8fd,eD 11& heel .at diecaaie .erd ."oorge-
.*«Ild door den beer Jac. Louw eD PlIeOOIIdeerd
door den heer I.N. Steyn, dat de&e zaak aal
o ..entuD tot de ."oipnde .ergaderiD,.

AauIreIIOm.a..
De Leer Be.tbicir .telde ."oor, geaecoDdee:rd

door den heer I. BuIOa., dat drie kaneD met
twee dieren YOOrelke br ."aIi &eplaatet worden
YOOr bet in orde houden 'f&D de VredeDbarg en
JlUltjeafonteÏll •• 811 alleeII.

Ale amendemeDt .telde de boer Halau, 1818'
oondeerd door .!eli boer 1&11. l.on~_ ~oor: dat
d_ zaak tot. de "olpnde 'fVpdenng DI o ... r-
.&un.

De ."olgende Ied.n stemden tegen bet ameu.
demeot-da beeren I Baaaoo, J W MooITeM
en N Beatbier-eD de IIIOtie 0.. de .... k
laten o."entuD to, 't'Olgende ..erpderiug .erd
dna uupDOlDelL

De heer Deatbi .. pt &lUI de hand de raad-
uambeid om de rimr die door Hopefi.U loopt
licbt &et:earIliIea., eo hoe.el de raad niet er iD
toeatemde om die te doen becrnisen, onmug de
beer Deatbiel' I...om een BIUlta) 'l'rllCbWm .irno
te krjjpn en di" o.er de riner te le",en om
het ar doorrjjdeD fPmakkeljjker te maken.

Aanpaude de Hol ..leiweg .erd eeu brief
o!lt-raupn nu da beeren Viaer en Neetblillg.
De. MONtari. werd gelut om den brief naar de
regeeriD, te zeDden me~ da uabe."eling ... n
deD raad.

Wg1lkelderaboek ."Ir. De I18Creteria werd re·
_btird den lII!CI'8tariI ..oor publieke .erlien
te bericbten dat da raad gereed wa. eeD ."erze.
kering te p."eo omtrent het OI1derbooden."an
den .er, wUIneer di. klaar ,.maakt werd in
termeo nu den brief nu doen raad, d.d. 25 U.

Met betrek~ tot bet bouweD ....D een braa
o ..er de Diepriner .erd een brief plal81l "'IUI
deD ltad.rua W keaneD genDde dal bij buiten
_bte ... le. bij te ClrIPq toi d"n boaw "'an
de hrug.

De eec:ret&ria .erd gelaat om den _.-etaria
"'IUIpuhlieke werken dit te bericbka., en .erder
de .. n te melden dat de foncUell van d.o afdee-
liDpraad Diet toolaten dat eeue oonmbutie
YOOrdi~ doel worde ~t.

Een petitie wercf o ... haadiad me~ betrek-
kiD, tol b81cberming'f&D d•• aterboellden .-oor
een ijjdperk 'f&D2 jaren. 8eaIoteD duraau ,e-
lloor te Re"en.

s...loteD &lUI te benIen dat de in&etprti. op
bet I~uk grolld &e Hoedjeabui £li zal aga..

Op &lUlbeYeling "lUI dr. G. H~n werd bet
o"'ereen,e.komeD dal de Hoo Drg weg op
DieD. beatrut aal worden pdarende bet eerat-
komende seisoen.

De aecret&rie .erd nrder geJut om de repe-
ring te nagen eeD IIOID 'f&D .£ I ,000 op de
begrooting le plaataen ."oor het malteD ..an den
Vre.Jeubnrg .eg.

De teaden ."oor het waardeeren ....n eigendom
m de afcHeliag waren ala "'o~ :
Voor Wijk I. da beeren Sie_D eD A.

O. Koqb •.. .£110
J. W. Stigli.or ..• ..• 50

Voor Wijk n. de beereu Oona eD CeIliCll1l Iif>
8iemeeD en J[oob 120
C. A. Grobbelaar, ar. sb

Daar de *«lilden 'f&DdeD beer 8ligliDgb "'oor
Wijk I ."oor .£60 en die 'f&D den heer C A.
Grobbelaar ",oor Wijk II ."oor .£85 de Jaapten
warea, _rden zij UDpIlODI8I1.

B~ .ordt ."erd ... beslotea dat de beer Bea~
bier ~ trachten lIChikkiDgea &e maken un-
pande den prijs te worden betaald ",oor b~
.,,_bafi'en YaII cUeren, tuigen eodrijnr ..oor de
.. terbr.
Vencbeidene re.keoingen werden o ..ergeiead en

uitbet&liDg aeIaai.
Bet rappori nu deD .eginllpekteur werd ge-

leaeD en aangeteekend.
Daarop .erdugde de raad.

o 0
lO

Nóg ieta, iJl bet ."erleden ia het .e1gebeard
dat ""I.!lrorDflten boegenaamd niet,_-qJd
bebbeD om &IUI&oekeo &all te nemen, door de
haDd YaD udere pen'Den, wunan hn Diet
o."ettuird w.. dat bat Diel door d.n appllbat
aeJf ing ... ai4 eD oDdert ... kend w...

o 0
o

Iljj Iwl ook eiacben dat elk aansoek in Ijju
tegeDwoordigheid wordt <>nderteekend.

•••Wij weten YaD ,eY"'I"n wur de kwalilibti&
yau applikant niet een. inge"old w.. , hetwelk
eeue der pootat.e eD eefllte yereiachteD ia.

e 0

De ..eldkomet of ITio ueiateot moe' t..
cjjn, eD bocvenaamd niet beYraead 'DD OlD ....
.tool te ge ... n, waot sjj bekleeden immen __
poaï$ie wuri.!l zij ."eraatwoordellik stn 811 waar-
"'IUIde beele toe&omat afbaugt.

o 0

Wellicbt redeneeri d:se aD geDe: maar WUI"
om dan no iD It beJrin 100 preci8ll, er la nog $jjCI
ala de yoorioopip ljjeteD aanppJaki cjjn ?

o 0

Maar bet p...., 18 °jDiat hierin opgeaIotea,
dat er dan mogellik de kana niei bea~ OlD
feiteo k eiavea., en ... den oood.loo .. koateD
eD moeite zollan bespaard .ord.a..

TRAJrI ONGELUK.
Kupetad, 2 Maart, 1899.

Aan de.. Edttftr.
Waarde heer,-Van tijd tot tijd .ord. er iD

de DieuwabladeD geacbre1'en over oopIaItkea
bil de tram. Bet reiseDd publiek heeft d. 011-
aangenaam beid en ongerief er "'IUI dal tools
"U.. behalva progr_ief u.. Giatera 't'Ond liDI
ik ait met de tnm vu Adderley.traat naar de
Tol. In sir Lowry Ro.d reeht tereno ..... de
buiaheid nu da firma Jl. Ro.en hield de tnm
halt. Ik.tond op da acb*«lr zijde waar _ op
en af klimt. Drie reapeJrt.bele 0Dde damea
klommen at, eo tenrtil de "rierde, ook _ oude.
dame, afklom gaf de gnard het teeken terwijl Ijj
oog op deD trap .tond. De tram rokte ....
met het gnolg dat "ij reeht achte:ro ..er pwor-
pen .erd op baar rog. Ik .. If.had baar nor bij
den art4 IIIDOIDeD toen &ii afklom. Daar..,
lij ."oor een pur oopDbIiIdum tot dU lDen lIaar
opnam. TOClIIwaren hare k'__ beaaIeVd
me$ modder, daar bet aft in _ PIU modder
WD waar de liraal Da~ gemaakt ....

Nu mónheer, elk een aal ina*«llDmeo dat elU
toch _ oDgelok w.. , dat ."oorkomeo Ir.oa &ilD
geworden en dat Dog erger p"oIren kou PbaIl
hebben.

U ."oor opname dankende,
De uwe,

J. J. MU"·N.AAR,
Markt, .KaaPIW.

P.8.-Ik heb bo.,,__ nde ge9&! bjj de tram.
.tatie dadeljjk gerapporteerd; wat mea lal dou
moe~ de tiJd ODa leeNI1.

Dooderdagmiddq ."oor de Duitacbe Kerk in
Langliraat k .. am een JODfen ."IUI om&rel1, 15
jaar in UIlI'akiar me' de Kloofatrui nm.
Bij bak "am een lmea&ÏJlg aan het beeD, ea
werd in d. apotheek 'rUI de heteren Leaooe a
00. gedragen. Een dokter die jniat ."oorbij
kwam onderzooht d. kaenJtinjl, die ecbter m.t
.... aarlijk bleek te SijD. De JODlen.erd later
ID ee8 cab naar bUil g8JlODdeo.

BRIEVENBUS.

"Een boer" ICbrij ..ende 'f&D 8te11enboeeb
.eIIlCbt te weWn wie "'eftUltwoordeljjk '- ..oor
't wark gedaan iD dan IOUY8ll1ellleDte wjjnpuII
(Amerilraanache atokkaD) te 8tellenboecb. Bij
beeft 0Pll!l1lerlrt dat de werkleideD _ 0IIfe-
releld werkan eli lOm. urea Iaug niet. Dit."oer-
den. Dit bad bij elf reCIen, en bij wil hebbea
dat er beter op&1ebt g.houden lal worden.

--.---
" M. 5." ."an Willowmore, beeft op beide lij.

den .".u hei papier , .. ohre."eu eD daarom kan-
nan WDcijn .~nk niet plutMn.

De naraD "all "Iemand die be~teh iD eie
registratie" IiI"! reeda beant.oord lil .. nchU.
lende inleidlDp-artikelen. Indien bij ."erd ...
informatie wil bebbeD, Dn bij dadelijk lCbrij ..en.

DE 1l0DER!fE SI.SON, die tbana..-Aaatnlil
doorrcnat om ooenbare ~oonlellillgen te p.eD
nn lijO lua.cbt gaf onl&np le Sydney Mae
YOOrl~lIiDg. Bjj oDdernam met "UDanaapie.
reD eeD ketting te brekeo, wuraan 2 paardaa
een 5 ton ."racht kondeD trekken. Indiea hU
bet niet kou doen zou bil .£liOO Yerbeareu. ~
paarden- werdan daarop ingeepalKltlD eD troldteD
eeD f> tOD vraebt ua de k~tu g ODself. nadat
eeD aantal mf'nacheD han gewic:,t bij de YnCht
"yoegd hadden hleef de ketting nor OIl"_"
digd. SimllOo liet toen da ketiin, om de IpiereD
"'LIl ziJD recbterarm bindeD. HU boog sijn ana,
maar de kett1Dg weentond de IJIUU1iDr. Ook
een tweede an derde pogillg mialnkie. 8im1oD
werd rood in het &lUlgeaicht eD de &weetdropPB-
Jen roldea bem af. H~ deed 88JI .-ierde ~DI
ttIl lllaat!de ditmul enn de ketting le brakeD.,
maar... no lOO uit,eput, dat bg Dederzeec iD
eeD ftaawte cn eent bIJkwam toen men hem
our het hotel genomen en op &jjll bed bad
aedergeJesd·

ZUID-AJ>RIXUJliSCHE llCIlJ!IJVE_1D ....
laad viadt men peraonen, dIe als groote..tori-
teltelI oyer Znid Afribuacbe ~
achrjj ..en, hoewel ,.u daarnu SY_."eel.,.. ....
de man 10 de maan, zooals blijkt ait ......
staande. Een romanacbrjjyer wilde iet. GJrnIir
Zuid Afrika achrul'eD, maar daar hij DOf DOOU
hier w.. en niet nn Znid Afri.ka wiet, knee
bij een Afrikaander die jau.t daar ... om hem
wat informa\le *«I ,e ..ea., eo 0IlIe Afribuader
maalrte 'rUI deae ,elegenheid pbrai.k om den
romanlCbrij."er eellll eeD goede kool te ltoYeo,
bet ,e."olg waarVAO 'Y" dat men het ."olgende
IJl "1J1l boek te ieZeD ..ond." Bet .... eeD warme
namiddag in.t\pril. Het dunDe lommer "'LIl
tre.kbokken lICheeO *«I be ..en in de n"eeIIeljjke
bit.te; eea paar ramkies ,weefden in de lucht en
lIIlh.-awdeD met rn.e IW_, eu .zelfs de
kokerl?oom Me te cieltoaen. De dorre aarde
dun bedekt met de bladeren en ranJleD 't"&Jl

biltong en kal.kewlJn, bood geen acbadnw of
acbailplaafill, en eenige ltammen ,nD tooneD
maakteD bet toooeel YaII ..erIatenheid nog erger.
oom Koos at onder de acbaduw nu een groote
uii«ebreide lrii."erkooPIIllJ lDel "IJD klip5prul18r
pladen ~ 'Uoe ZIjde. De eene ol andere
aak mo.1 den ooden man blIJkbaar DJt z!ln
hamenr pmaakt hebben, waut f.!ID gw maat·
.tehappjj elond ODaaIIgeroerd na&lll hem. en Zlln
pjjp mei heerliJke georige meerbt lag tuuehen
aUlI8 lippen. :So eD dan Wierp hl) een moede·
..... blik OYer hel acbepeel, dat lUO grond YaII
bet; oYerijre "&II de paa.a" acbeidde. ED e1lD
WOMte blik JfiraaIde Dit qjne ~, toen hp teD

.. WII8Il YaII Tchabd eD HlDhi la(
'-ca_ naar beledeu _t _ YnJehl
...... oitom _', riep hjj, "kom ua, en ik

:;.a. - &loei ua de kopje ~'," ....
~ •• "1111_"-II-L cl.- wjjae .ordt bel ~1ICIt p1tblWi:
... ~k ZDid AfZiIIaUIdte

....... ftW

FAJ(ILIEBERICHTEN.

GEDOOPT:
ID de Nienwe Ned. Geref. Kerk, op Woen4-

dag, 1Haart, door da. C F I Kaller, MD '00II
.....a den beer Olaud. Haraia, me' BalDe HalO
Hendrik. .

..



1f£ Jf8:_.
DE Ondergeteokenden tot nu han-

de'ende ale Veehandelaars, enz.
onder den Stijl on firm van NELsoN
en VLOTMAN,geven hiorbij kennis
dat z9 bun vennootschep ontbonden
hebben met we:lerzijdsche toestem-
ming, op 1 Januari 1899, en elke
partij voortaan bezigheid zal drijven
van af dien datum onder eigen naam.

H. D. F. NELSON,
A. M. VLOTMAN. ,

._

Publieke Verkooping
TIN DORPl

CJ.~LEDON,
OP

Dinsdag, '28 Maart 1899,
, VAl(

45 Eerste-klas Jonqe Ruin
Paarden.

15 Eerste-klas Jonqe Merries.

DE Ondergeteekende, behoorlijk
gelast door den heer J.

GlLIOllEL,van den Vrijstaat, zullen
publiek verkoopen bovengenoemde
Paarden en Merries, allen in den
Vrijstaat uitgezocht.

De heer GilomeI is aan de
vrienden bekend, daar bij laat8te
jaar ook een groot getal mooie
Paarden en Merries in dit distrikt
verkocht. De pleegei jd nadert

Komt dus en Koopt.
J. GIL10MEL.

Dempers, "(oore & Kriee-
Afslapers·

Caledon, 1 Maart, 1899.

Publieke Verkooping
TEN DORPE

CALEDON,
OP

ZATERDAG, 18 MURT,
VAN

-1'-

littVOEGSBt ~ótbl: .uu.a. •.,--=mll===
KEN.NISGEVI'NG.""':'t ii,ft.i.Zaad-.Gerst, ." _.A' - • -

Schotscbe Haver.
Kuapsehe Za.ad-Haver.
\Vitte en Gaele-Mielie-

Meel.
Stoommeel. Mielie-

Melk, enz.

H. REIS & GO.,
GRAAN'

EN

Zaad
OOST

Handelaars,
LON'DEN.
--------

'regen Halfprijs ! Tegen Halfprijs 'I
Portret Vergrooli ngen, u IIgevoertl op de '-te

.. i'ze en in Ramen van 4 duim Vergulde Lijlllell
gezet, slechts 25/-, waarole dubbel zooveel.

Een groote _,rtiment OIiTerf ell Waterverl
Behilderijen, Kunst PhologT&phien en Photo-
gra'ure8. .,

~peci.le aandracht wordt SCWI)d u.if S~len
O",,,ol'e!, ~n 4/6 in 241: 32 duim, ~men ID I
duim ""hede Eikenhouc en Vergulde Lljsten, kom
pleet, elech", 16/-.

L.t.AT Uw POBTllXT Ill' En LUST ZJlTTJ:lI' Bil

G. BUDRICKS,
VAN HIlT

Groot· en Klein Pol"tret Vergroot1.J1ga en
8chllcler1J IJJ sten Fabriek,

25 en 28, KERKID'RAAT, KAAPSTAD.
Doe nw Portretten voor Yergroot.ingea, met volledig

ad.1re!! op de P08t, en alle aandacht zal er MD
geochonken worden,

KENNISGEVING.

M.unioipal Office,
llontagll,

17 Februari. 1899.

DB o~endeD
, ..' publiek bn'verk:oopenop
Zalerdlq, .t8 Maart. t89t.'

'ria to '1ft dln1lirJlid4ap, " '-
~p.jIl. OOA'

~~.tJ...'4,J?laB.UB~.
de··-mpade··~ beh~·.

DBOnder~teekendeD behoorlijk daartoe gelast-zijnd3 zullen ;-erkoopen . .. tot bovcmgemcldea Boedel:
ala boven:- - DAAR Ik ~et UltalU:lteDd recht V.. .,Joecl

van schieten en JaChten ge- . ": --:-. .'
I. De Plaats IC Hoordenaarsbosch " gelegen in het :li,trikt huurd heb.over de plaatsen "Oom-. Zeker. _t"es átU\ken Rro~d, __

Malmeabury~ nabij Darling, behoorende nan den heel' J. G. L. STBYNSsL, pagnie&drift." "De Vloi," en ,.~ dauopat"-l 'gebouwen. p.-
in nitgeatrektheid 4108 Morgen en lOc;) Vierkante Roeden. . fontein," allen gelegen in -c1eze af. langa de. ~beld eD Piq~ .

])e Gebouwen sluiten in Groote Woonhuis met Buitengebouwen en deeling en res~tie'lelijk: het ~ Wepn, 111 het dorp .
Stallen, allen onder IJseren Dak. dom v~ KenouW' 11. C. le ~u, sijnae 1:ct N~. i en Lot No: 8:....

.Als eEIIlVeeplaat8 Ï8 dezélve ongeevenaard in dit distrikt en is zoo den heel' J. P. le 30u en Mevrouw -bestaan<i~ 111t twee gen~Oijk,
goed bekend dat verdere aanbeveling overbodig Ï8. S. M. Ste,n, soo geef ik.hierbij WooohalS8D on een Wmkel.

II. De,Levan4e Have. eu :-6 Merries, (3met veulens), Een kennis, dat eenig penioon die be. -ad~oecL
~xt.ra RijpBard, 6 Superieure Ezels, 5 Koeien in melk, 2 Jonge Bullen, vonden w~t overtrediag te p..l.... Bestaande uit"fooabanken, Bak'- j.?
UIt ingevoerd Vee, 1 groote Bokwagen, 1Mohragen, 1Kapkar, I ()pen .......1.. d h ui t ......,
Buggy, 1 Sohotsohe KaT, Taigen. Ploegen, Eggen, enl., ens, op ge...,lS'"' eIgen om~n e 1 lIle 8ohrijftAtQ}; Kleeder"'*»llm. JIeÏ••:'

of sondel-. geweer of h~nd, met W deo.· Knoope., 80h0wDen:, 8tmIf: '1
Y •• kooplall .. belIIn ....... GlIB .10ua. 'II"•.aa. d~l te lapn of .&enlg aoort Tall en4., 6DI/; ~1c.1let gewocmJijb ~

T .•H. N. ROOS, wtltd daaropl~~ hi~n. vo1gene uaonimetl~ Huiarud, en wat DIll 1
&oret&ris. we la vv& "'4'5" wo"",,,,, ve!!der al aangebocttm wordeD; ,

Dr. O. J. VAN OOLLER, THOS., H. HAZBLrJ,J •.W. Moorree8, Jr. <I Oo; Afs/agers. Caledon. I :Maart, '1899. G. W. KOTZE,

Execute11rllkamer Gebouwen, BOEREN K,ECHT Curatoren.H~~~="fa:~lestraten. • • ' '. ~
I. I. ' ..rrees,; jr. a C"I lf_

Ifalmeabury, i KUn., 1~:'.

TE

24 Eerste-klas Jonge Paar-
den en Merries.

S Eerste-klas Jonge Ezels. Kaapstad,:3 :Maart, 1899.

DE Ondergeteekende, behoorlijk
gelast door de beer S. D. DE

KOCK, S. D. zoon (FASIl~). zullen
publiek verkoepen bovengemelde Publieke Verkoopin g
Paarden, Merries, en Ezels, in den
Vrijstaat uitgezocht.
De vrienden weten dat Neef

FABlE altijd eene goede klas van PAARDEVLEIJ

Vea opbrengt. bii SOMERSET WEST
Komt dus, Ziet, en Koo~ na IJ ,

S. D. DE KOCK. op VRIJDAG,~ Maart, 1899.

DIAIANTiH TE
ME~TSTOF TE KOOP TENDERS worden hiermede ge-

DE Ondergeteckende, die groote vraagd voor het verwijderen
pakhuizen te Prieska hebban van nacht-vuil, balies uit de Muni.

zijn gewillig om het verzenden van cipaliteit naar een "plaate in de na-
goederen en anderen agentschap. bijheid !van de Platte-klip omtrent
Pen naar de nieuwe diamand l71'A. twee mijlen uit het Dorp. EET on" 'Th . T il '1. 1 allea-- T ders té orden ID'gediend n'et -', ,•.tbJJt-, en oosenle8, 0 etartlAC en en , IOOrten AHrd.
verijen te Kuikendraai te ondeme- • en w 1 'Wet:'f J11~te keuze. .
men. Alle IDOl7RliJ'ke informatie láter dan 15de Maart, 1899.. . H v1 1 d V~-_ T )a- D laADllte te..:a- . t .1__ 'L. an",· en . ampeo. oe.r aIDpe1J TOO, r e. uw'....--. de nlto"....'zal 0, P aan"--AlJ' worden gegeven e" -a~ n~l"' nIe noo~· l op k 1 _11_ B h d n ......t:.. ..lL __ J __""-n lij" .. te rd enJlIlltam. artl .e en en aUG ms ou -Uen ......UfSU111lNUU.
en hét belang van klienten zorg_le ker WlJZ8 wo en aangenomen' V _'1-..-..:1_ 1:"- • n--l biJ...· T . V

TW All rd . f t'" enou·l'1DnIG en ~1oIlt.a~ne ~.rea. ~ Ju. 'TOOr rou"·,of ""ia.,.
di\;in bet oog worden gehouden. e ve ere. m orma les ZIJn ver- dapp S ali' J' 1• .1... _ 1--krï baar bi' d sec etari' de reeea~ MD peoi telt. WIt omvaageD een ~···"aD' b"'l!. en groote en nit«ezochte Toor- Jg .1 en r· 8 r ..,.... Port. - . ; . .
raad van Voer, Kruiaemers en eet. :Municipaliteit.· . ' .' ':, . <s
waren, bouw-en mijn materialen eD op lutcdeJ: Commfspissen. "VICTORIAN W.A.TER-WllITE OIL"

EEN eerstboklaa bo_eren Kneoht. andere benoodigdheden sijn steede D. P~KOSTBRT. ' c_ , 'ti' '
)fen 'f'erVOege sich tot te verkrijgen. tegen ~h Prijzen. 8eOretariI der __ jaJiMl" . • ,160· . ' -. • .

JL O. DUYo. Telegraphilch adreI"J'JAn" 8tenenboec~- . . lit
DriefoIlMiza rbilldelpm.. Le Fl\AR. 00. lllalr\ Ïlet.· .-

Dempers, loolt, eD Irlge, Afsl&gen.
Caladon. 1 Maart, 1899.

WELLINGTON

Publieke Verkooping .
Op DONDERDAG, 16 JAART,
'I morgen ten 10 ure,

Zal de Ondergeteekende publiek
laten verkoopen aan zijne woning
in de

BalD. Be;...,t,
2 Paar goedgeteelde, gedresseerde

.Kar Paarden, 2 jaar oud, bruin
1 Gedresseerde Schimmel, 3 jaar

oud en goed geteeld.
1Buggy, bijkans nieuw
lOpen Kar, do.
2 Paar Kar Tuigen
1 Bijzonder goede Melk Koe, in

melk.
Omtrent 1,':'00 gemaalde Hooi

gerven
300 Zakken Kaf

3 Varkens
Wagenmakers Gereedschap, Hout,

Drooge Wielen,
Half dosijn Patente Kar Assen
Lot Smids IJzer, Steen Kolen
Klaargemaakte IJzer Werk: Bout-

jes, Schroeven, 18 IJzer Platen
1 Dubbelloop Geweer, met toe-

behooren (Greener).
En wat verder zal worden san-

geboden.
THOMAS A. THERON.

J. J. FRED PENTl & Co..
Atstaeers.

ZEER Uitstekend en Goedk:oope
Vruchthaar ruukende Meststof,

die bij eon kleim- grootte, Z)er rijk
is aan Pbosphatcn en St.ikstof-
houdende Matei ialon.

Een zegen voor Boeren.
DOE AANzon BIJ

CAPE CANNING Co.,
MOUILLE PUNT.

BENOODIGD

lWI.. l .... e_'b"U.. .. y,
~AANI)AG, 27 Maart, -'1899·Op;

JiL Schieten, Overtreding.

DE Ondergeteekende daartoe be-
hoorlijk gelast zal publiek 'ver-

koepen op bovengemelde plaats (de
plaats van den beer J. H. SCHOLTZ),
dag en datum.
De GewonliAssorfimenf Huis-

raad zooals ~itkamer Suite, Groot
Kach~l Spiegel, Schilderijen, Zet-
tafel, Stoelen, Sideboard, Boeken-
kast, Ledekanten, Kasten, Stoep-
banken, Porcelein. en Glaswaren, en
een Harmonium.

Leoende Have. zooals Koeien,
Paarden en Bokken.
verder 2 Wijnpompen, 1 Spider,

Kapkar en Broeikast, en wat verder
zal worden aangeboden.
Yenooping te beginnen om tO ure J.m.

Komt allen en Koopt.

Paul D. Cluver, Afslager.

BENOODIG~.ft.oor den onder-
geteekende or, zijne plaate

"Klein Driefontein, ' te Groenberg,
. Wellington, een bekwame

!..dl'B<>enm Knecht .Een gehu wd per-
sal de ,voorkeur hebben.

"'" ,.,;." .AJ1eensobere, 0ppal881lde en werk.
zame mannen behoeven aanzoek te
dOen.

Voor verdere bijsonderheden doet
aanzoek bij

J. N. GROBBELAAR,
P.O. Wellinpn.

JAAIWJSCRI YERGADEIlI.
VAN DI

Bll'be/ Vereeniging..";~EXECUTEURS KAMU. OP

DI~SDAG. 14 MA~RT, E,I,

METROPOLITAN HAL~.-
7.30.

nezieD,
De Officier van JWltitie bij de Ari'ondiaae-

meute-Beebtbank le '. Ïrruenhage.
w. g. P. A, J, VAN DEN BRAN'DELER.

Geregistreerd ~ ',Gravenbage den Degen en
twintig November 1800 acht lIIl negentig, deel
120, folio !Iii, Uo vak 4, twee bladen geen
ren1'ooi. Ont1'Bngen 1'oor recht een rilden
twintia Cent (f 120). De ontvanger G. .

w. g.1'. BERKEL. Verd81'8 bijsonderheden bin'J~flkort

Stellenbosch, 2 rt, 1899. PUB1~IEKE VERKOOPINQ VAN
TE 8laoh...en .Aan••• lv.. , IIobape:n,

Varken., Bus., B:nz.
TE

Moordenaars bosch, Eenr.' L. NUTULL,
SecretAris.

EEN 'I'ranspo
Tent comp

Vroeger gebrui
sende MeI'
gezien worden
ments Landbou
Mulder's VIe
bovenstaande
worden aan
Auditeut-Gene
den middag va
De hoogste of
noodzakelijker
genomen. V
heden doe aan
ment van Land

OMen Wagen, met
t, in goede orde.
als een rondrei-

richting _ Kan
ij de Gouverne-
School, Elsenberg,

Tenders voor
oeten ingezonden
n Controleur en
, Kaapstad, vóór
rijdag, 24 Maart.

eenige tender niet
ijse te worden aan-
verdere bijzonder-
k bij het Deperte-

ScaUTBERICHT.

BENOODIGD
fI1EN Hoofdonderwijzer, gecerti-
.ca ficeerd, voor de Sde Klasse
Publieke School te Jamestown.
Salaris £120 per jaar met vrije
woning. Applicatiën te worden in-
gezonden vóór 22 Maart e.k. Plieh-
ten te beginnen met het April
kwartaal. Het verhoogd worden
der School tot eene van de 2de
Klasse hangt af van de geestkracht
van de geslaagde applikaat. Kennis
van Engelsch zoowel als van
Hollandsch vereisoht, alsmede oer-
tifikaat van Dril en Teekenen.
Applicaties te worden gezonden
aan .'

na bij, Dar1inc.
Handelende onder bevel van den .heer J. Gi StuIf, zal de onderge·
teekende doen verkoopen op

Dinsdag, 28 Maart, .l.699,
Te 10 ure 's morgens, het volgende;-

216 Schapen en Bokken, 40 Lameren, 180 Aanteel Beesten, 50 Ossen'
57 Kalvers, 10 Varke~s.

A.Jsook eene groote en uitgezochte usortiment Huisraad, zooa1a
Tafels, Stoelen, Bedden, enz. -

J. H. N. ROOS, Secretaria.

J. W. Moorrees, Jr. & es, A{s/agers.der Secretaris
van Landbouw.

----------_.-
beril_be ToI~eeIk1lDde.

D 'S. PR IU en BR.DG.An.
OHLUCl8 •• Il A...tb, bebben ":D blrtc«

8'C'pe 1.1 op KaL.,..,,,, X"r-' e-n 1>"";<1
...... l' Jilt nIG Z, cl A.frika.ÁmerikJI ,Oifl 'Ol

AANGEBOUDEN In het achat .. de "-Ie taadbrclkunda, -' ,Ic lulse ",
"Pial " beter4- 1.. .ramC81es.1aDC8 eeD Bnrln ruin paard Ooadftlll;~. Jtroma en Brnrerk. of 1aIt_

met Wier, ODJeIDerld omtreat 7 janD ...."... ,Jilt", dJD hlUlD8 groote .".li"""_
oad en ia goede oonditfl'l, aaugekomen op ....... ' b!hoon _'-PJ te doen 'lUI ai;'
den 13 Februari, l899. Verkf)OpiDg ~Iij" taDdcQ, ~Jcr ben \00 e I le r: ..JP~t •

indien Diet geloet, op zrwda,. 26 lIaIri, .I. I' '1' I .". n ~.
1899, OlD 10.nr ta mOrPDI. H,)l. ::Jl\IO<.M \N D.D.i

. P. D.OONRA.1)T. OeJodif-a J['\IfleI'!',~ Kedpl,t ... "'.p,-wl. 1
PJaianoe, 8chutment.r. .~
Tul~h,23 Fl'braarl, 1891J. .VERDW AA LD t il. J

PO:-TMASSU.Rq SCHUT. V~.de p13att; Klipfontein YId 'J
-- cl8a Onderguteekende:- .~

INDIEN Diet ce..., &al 'YVkocht E rood L__' 11.. • E l, ~ ,
worden op 21 Kaart, 1899, OlD 10' eli -orume me~e f.e, .1

....m. . J&NIl. oud, manen lanp:, wet gekuipt, ~
.!én swan HeDpt't'ftlea 1 jaar wd. elfen stomp staart, een kakebeen eeD .
lUo ftalboot ..... blf 1jaar wcl. weinig eli,,.-. genoegzaam ongeleerd.

A. P. VUTBIl. Alle informatie en kosten zulleD 'i

Schat..... betaald worden doo rele onderpo ,'IN het &liet 'tUl eien ObIlerpteebn_ teekende.o bot1Qdeo ách bo.,. A_ ......

paalde tijd. ... -- ....-
Een blauw lChimmel O. wu .... ,,..

JDvld rechter oor whibl·haak 'hD ~
llDkW oor nal.1rItuI\ halfIDailtJe _
...... , om..... t 6 jIM' oU; .
.Ben lW'U't ot "~IlteaIlpuasd, ftOhterOaIr i • . . 'dil

YOOI', lliabJooc,r .. .'
ftD achter, OID,tiNllt
ladlen .

lIaartt 1899.ze:-

Departement
Kaaps nr. BROWNE,

Sec. der

KUlIEHDRW. S T ELL ENBOBCH--- J. D. CAI11~VRIGl1'1' & CO.,
GLAS- EN PO-RCELEIN- MAGAZIJN.

" ADDERLEY L~ DARLINGSTRATEN. .~
Klipfontein,

P.O • .Kiebeek We&t.
'VInLLBEOT-SN 00.
i,lloromen 1882.

AFDEELING PRIESKA.

J. A.I:;;MU rs,

• - ~- - - ..... ".,,",,",V__ .q_~
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