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BETER flOG DAN EEN GOUD MIJN I I
PUBLIEKE VEBKO'OPING

-V.lN-

Een Vee- enEerste-klas Koorn-
Wijnplaats,

Benevens Levende Have, Losgoed, enz, enz,
-oP-

Zijn geriefelijk Woonhuis, gelegen nabij de Statie, op dé Darling
Rood, ~echt gePouwd en van. alle gemakken voon1en met eeD open Stuk
grond voor RJm, allergéschiktst voor het aanleggen van een handela
bezigheid. Gtenzende daaraan zijn verscheidene grootte Pakhuizen,
all .Ken van 22 x jl, Een do. 50 x 57, Een do. 66 x 120• .Ben do. 40 x
56, Een do. van Galv. IJzer 24 x 160) en Een do. 88 x 54. 2 groo~
Stal~~n en W~huil. D~ Gebouwen zijn állen in perf~ reparatie, ell
er ZlJn twee stanQhoudenae putten water op het mgendom, lijnde
gelegen tegen over den infPDg naar de Spoorweg Statie en met de uit.
breiding van handel I is dit Eigendom uiterst geschikt ft aannemelijk
voor eene groote haadels bezigheid. .

lI-Twee open Erven gelegen op de Darling Road, annex bet
Nieuwe Guno Pakhuis van de heeren Woodhoad & Plant.

III__;..LEvt:NDE HAVE.
7 Eersteklas gedresseerde Ezel! die overbekend lijn
1 Extra Paard
2 Mol Wagens'
lOpen Kar
4 Stellen Achter en voor Tuigen
1 Water-Kar
8 Graan en' Hooi Schalen
2 Hooi Preésen
Een groote _hoeveelheid Wol Balen en Graan Zakken
Nieuwe en gebruikte WoI,Pressen .
Ben kwantiteit Bout •

Woensdag, den 22sten Kaart, 1899.

DE Ondt>rgeteekende, wagen.ol ziekelijke omstandigheden daartoe genood-
zaakt, zal op gemelden datum, publiek laten verkoepen zijne uitmun-

tende Zaai, Vee en Wijn plaats, genaamd DRIJVERS VALLEI.
gel£'getl aan de Groenberg, omtrent een half uur rijdens van Hermon
~tatlt·, groot circa 1400 morgou. Dit Verkieslijk Eigendom met des-
zelfs prachtige ligging, uitgebreide landerijen, uitge~hte Veeweide.
~ en gezond voor eenig 800rt van Vee. groote en goed opbrengende
Boomgaard en W.ijn~ (de Illl\tste nog vrij Tan Phylo.xera), en mot een
sterke stroom Ioopsnd Water het geheele jaar dOO1",dat nit-
el'jitelijk: aan de plaats behoort, kan niet anders dan een der eerste en
beste plaatsen in de Paarlsche Afdeeling genoemd worden. Op een
weinig na is de geheele plaats mot draad omheind en in kampen verdeeld,
terwijl de Gebouwen, Kralen, ens., allen suffisant ~bouwd, en in den
besten staat van reparatie zijn. liet is iets zonderlings, dat zulk Vast.
JlO8<l in de markt komt, daar slechts bijzondere omstandigheden, zooals in
dit ~val, den Eigenaar moeten bewegen van hetzelve afstand te doen,
Die begeert naar eeue aller aacgcnaamete woning, waaraan verbonden is
eene bij uitstek winstgevende boerderi] welke spoedig een fortuin ten
gevolge moet hebben, make ziel; gereed voor deze Verkooping. ,

Het grootste gedeelte va:i de KOOp80hat zal op eerste verband
kunnen blijren. '

x....v.nde Have.
20 Groote gedreseeerde Hze18,4 jonge Esels, 3 Ruin Paarden, 2

Merries, 30 aanteel Beesten, 80 Va.rkens, 100 a1acht Bohapen,450 aau-
teel Schapen, 100 vette Kapater Bokken.

Boe.clerJ.jll.reecl.ahap.
3 Bok"agens, S Open Karren, 10 Ploegen, 1. 2 en 3 voor, 2

How-ard'e Eggen. 1 Braakland Kggen. 3 Snijmachines, 2 Span Wagan
Tuigen,3 Span Ploeg Tuigen, 3 Span. Kettings en Zwingels, llJze ..
Sleep Blok, 1 Platform &haal met geWlOhten, 1 Zeep Pot, GraTen, P~.
ken, Vorken, etui., ens .

IV-HoOI.
Omtrent 3000 Balen geperste en LOSSe HaTer.

V-GRANEN.
Omtrent 2000 zakken Zaad Koom bestaande uit Baard, du ToWs. Witte

Blit' Ben Been en Wol Koom
" 1500 zakken gewone Koorn '
" 5000 r.ak:bn Zaad Haver, van 160 Ibs ied4r
" 3000 zakken Voer Haver, van 150 Ibs. ieder

Alsook een kwantiteit Bog, Garst, and Barley Wheat.

Vl-HUISRAAD.Vaa1iwr ... k.
5 Stukvaten. 3 Kuipen. Brandenn Ketel, Trap en onder !lali.,

Emmers, Trechters, Manden, ens., ens,

G:ra_".
20 mud Zaad Koorn (du Toits), 20 mud Bog, 150 mud Voer Haver

Het geheeie usortiment Huisraad bestaande uit Voor-, Bet- eB
Slaapkamers Zetten. met alle toebehooren, alles in eerateklaue orde.
Glae. en .Aarde Werk in soorten. Een extra Piano. Keuk~.
chap, en alles wat tot een wel in gerichte woning vereischt worát, en te
veel om te oDlBChrijven,en ~ verder sal worden voortgebracht.

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

aange~ordt gewaarborgd van de beste kwaliteit. te zijn. ,Op Woeusdag den 16
[
LLEN opgemelde Ezels

GEO. WlJNJ!lR liek ve~ht wordeD 1.Lev~4e Have.
pmuta Statie. s6 iGedreMeerde Bzels, 2 tot 6

. De Ezels, waaronder jaren ,oud, 18 Jonge Esels 2 jam-J. W. MOORREES, JR. & CO., Afslagers. Kleurspannen en oud, :r?a!eeN, 4 jouge paard8n, 1 Vendu Kantoor. f
Vendu Kantoor. Malmesbury, Paren .egale Kar Ezels,. qn in jcmgei_raard, _geleerd, 3 jaar ouel, MalI5~ury·· 1 9

uitatekende Conditie. geschikt voor i ~. Kerrie&, beset, 2 .rebruari, 8 9.
30 Januari, 1899. , dadelijk gebruik. en door den eige- Kar !Paarden" jP'OOt en sterk:, 2 1!!!!!!!!!:l!!!!!!!!I_I!!I!lI!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!~-= _

naar persoonlijk ingekocht voor poniejs. Rij en 1Jugy Paarden, 1 Somerset West I
oontant. Zij kunnen de aandacht Goedgetee1de Hengat, 19 Ant.el
aanbevolen worden. 'Let op don Beestjen van ~ ru, 650 .Aaateel Somerset
naam en het is genoeg. Bci~pen, MeriDOS, i() VwkeDS,

W. J. MARAIS, P. a.zoon. klamien groot. Publieke Vn_ILJI'~"""-
J. 0 Ir ~B~TB.£ ,,_ U-I..." 2. iBoerder:UgereedlChaP. VAlI ED :~.
• p •ma. .tU, ~ \AI.,4,-,,"'I. 2 :$xtra Bokwapus. 1 Bak: Kar " -; "

PUBLIEV1i1 V1i1RKOOpTVG op V~ren, nieuw. ] Wat.erkar, zeer ltostbaar ,Bllurop"',
.n..D.D J..I1 3 Zelfbinder Snij Machines, gad EigadDml .

KOSTBAARV ABYASTGO'EO, ~:~::" 2 i2H!r~~ee3 TB worden ;;;;ht os..,Duo..eli ~.;
Spmi Wasen ~~ compleet, 5 21 llAnT. 1899. _.' ~ ..

. Spa4 Ploeg Tt;.igen, compleet, 2 aankomst van den ~ '.
PUBLIEKE VER~OOPING Gi~llaande Illtt·stnat, PmL ~~~~:r~~P~ ~~~B;!"~

TE· DE heeres Van der Spu,-, Innnel- Enkele-voor DuitBche Ploeg, 3 rende ~ den heer Jou C.ltG~.

MALM ESBU ~y man &, Co., met lDstruCtÏeii Dubbele-eoor tilzer Ran80me Gr~, en ,gelegen op deIl~. :YaIl'l1i • begunstigd van den Executeur m Ploegen,3 Dub¥e-voor "Ransome" Main. en Ke~ ~
, den Boedel van wijlen den heer Ploegen, Hout~ 3 Dubbele-roor West. Het E~ beStaM ,~

DE heer PIlTER J. PIENAARheeft de Onder~teekenden andermaal CmI.lSTIA.....F. W. ZUIJlEBMAN~zulle. BoWard Ploege~ nienwste model, een groot en genefelijk Woon1a~
gelast om op, verkoopen 4 Eq.kele Ho~ Ploegen. nielMlr8tle thans geoccupeerd. doo1: ~:

G d 4d :lUI'A A 'OT modhl 2 BraUlands .Hggen, 3 Morkel als een logieahuia en .DINSDA , en 1 en au. A..DI, OP MAANDAG, 20 DEZER, Z.ds Eggexh I lot Wijn Vaten, bij behoorende ~tonm; uit een

UIT DE VENDU• KD • A.L, PUBLIEK TB VKRKOOPEN:- 's morgens ten 11 ure precies: 1 Vleesch Balie, bijna nieuw, 1 lot zeer goed woonhwa, front maJreuaa
.DO.A QraYeD Pikken -ens. enz. 2')0 voet naar Kerkstraat, thans door den

Zeker Erf en Woonhuis, en buiten. Ipij~ .." heer GIB80N zeH bewoond. .en uit
gebouw op dezelve, gelégen ala ". een verkieselijk bouwperoeel er
boven (tegenover het Vicoona 3 Gr1U1en, als: D88lIt. Het Eigendom is in buitAm-
Jubilee Park.) 100 Mudden Du: Toits Koorn. gewoon goeden toestand, en biedt

Beide gebonwea zijn .ader een eerste klasse geldbeleggiBg UIl.
IJ zeroenDaken, en het Woonhuis is En wat" vel-der zal worden Ten einde koopera te gerienn sal
tevens vooráen van een Verandab, aaugeboden. het eigendom eerst in drie peroeelen
en in den besten staat van reparatie; opgeveild worden en daarop in zijn.
aan de achter zijde is het Erf vaor· R..s. '~_. geheeL
zien van een zeer vruchtbaar stuk Eeue kans zooal8 deze komt Ieel'
Tuingrond, beplallt met eenige G. W. KOTZE, zelden voor.
vruchtboom en enJI. Seoretaris.

Van der Spuy, Imlllelman &; Co., J. w,. Mot1rree, (f••~ Co:, .lf,lager,.
Af.laae.... v..L;_,--"

,_~ , KaIr\ Jm. .....-..--, •• leb., ,,...
\ I, I •. ' ';"

Eind·HJk. VAN 3 TOT 6 JA.AR.

Het gewoDe auortiment Huisraad. en wat Terder zal aangeboden
worden. BB VOLGENDJI:- RUIM CRBDIE". '~

J. N. DB KOOI[ ea.
J. W· MOO,r88S J,Ir· ti Clh ..: .

AfSIQ"B"S~
LET WKL. De YertoopIDg ~t prec1. te tO JIll '. IIIrgeoa.

G. J. MARAIS, J. H.r.ooN.

M. L. SMITH. & CO, AFSLAGERS.

l1Irt
&o .... e~_e'C;

I.'WIle.".
PUBLIEKE VERKOOPING

Eigendom. PAARD_EN_e_ll
VAJl

Kostbaar Vast
DE ondergeteekende, behoorlijk ~ela8t door den heer J. A. ,MYBURGH,

die van voornemen is het distrikt te verlaten, zal vcrkoopen op

Maandag, 20 Maart, 1899.
ten 10.30 voormiddags,

bIj diens woonhuis. aan de Hain Road, Somerset West.
Y. GO Prachtige Bouwpereeelen, gelegen langs den Hoofdweg .naar

het eigendom van Sir James Sivewright, en grenze~de aan de ~lgen.
dommen van de heeren Walker, Oairncroee, Pauling, en Sir J.
~ivewright.

1I. Zeker Woouh uil en Bezigheidsgebouwen ..dOOl" den verkooper
bewoond, grenzende aan het eigendom van de heeren Ohleson &; Co. en
front makende aan den Hoofdweg die door Somerset WQst gaa.t. ..' . De Paarden zijn allen geteeld bij de heeren NUBs, OOSTHUYSENen

Ill. Drie E"en met Cot~ (4, 6, en 2 kE.mel'B rel!pektie-yeli]k.) 'Du PLESSIS.in het distrikt Colesberg. Onder dezelve bevinden _zich
IV. Zek.ere twee Plaatsen. sijnde deel van de oude Paatone, groot vel'8Cheidene paren, meest alle!l ged~. in tUÏf en ond~~ zadel; ook

respektievelijk &0en 22 morgen. zijn onder hen 10 Besuto Ponles. ZIJ ZIJn ID ~e Conditie, en sullen
3 Muilen en 3 Paarden, en 14 Leggers Wijn. seker pre!8Dt ~ijn op den dag der verkooping, D~BDAG, 14 MAAR.T.

Vergeet wet te letten op den naam van den mgenaar. . ,.
P. J. PIENAAR.

J. W. MOORREES Jr., cl Co., Afs/agBfB,

50 Eersteklasse Paarden, (Ruins en Merries),
25 do. Ezels, 2 jaar oud, (14handen hoog).

M.rldi den Da_1UD:
MAANDAG, 20 MA KRT, 1899.

PAUL D. CLU~ERt Afslag,r.
l\el1tabolUa e Kaan. 18".

Ott.Oldt dtB d1lul; Dtu4q lt .aart tut
P. J. B08JUN t zoon,

Veudu~'



.::Ï!!fen ~!!;;PU~ Verkooping ;!!Verkooping Wijn•.Zwjsn Koorn j.

i"[55Eers kl -T - E els van 3 OP -'w . TE ..', PIQof~.fe''iKoop- '0 lt tt

, tot~ jas:. op z Woensdag, 22---Maart.KOEKJESPAV". . '.' " ; llO GecJreueerdeBuUapur4eB.·
30 Prachtige Ruinpaarjen TI .' l' , l)1 Onderpteebnde biedt w* de' ." , " ..'

15 Jl Merries. BERG'V ALL E I, Md.g .lllme8bnrJ, genaar!f!~=R1;p::,'r:~OP MAANDAG, 20 DEZ!RJ .

OP DONDERDAG, 16 DEZER DIST .. CLANWILLIAM. OP. tAt aroenberg ubij Wellington.
Zullen opgemelde Ezels en Paarden Maandag 20 Maart e.k, i!f>: 1aate'iI groot 193 morgen, is
k~~ek verkocht worden aan DE Ondergeteekende, gelast door '__'. . bebouwd, heeft een gt"C)Ote

)lUTS STATIE. Onder de Ezels den Heer JACOBUS TBAUTdie lIE ondergeteekenden behoorlijk . ijnaaard"8D '!ruchten.boord. B~is
zijn 2 ipan donker bruine, 1 zwart zijne plaats uit de hand heeft ver- iii gelast door den heer CO.l!lNRAADU1ts~end Zaailand, eUlde vee weld,e
span, beiden 5 jaar, 1 span rood kocht, zal pubhek verkoopen. J. H. Louw, die zijne Boerderij kan met overtroffen worden. En 18
bruine, ::\jaar, alleen leerd, en ver- 40 Aanteel Beesten wenscht te verkleinen. -aullen voor ook volop 1<>?pendwater."
.seheidene paren e e gedresseerde I Oprechte Bill zijne rekening oy bovengemelde Doe dadelijk aanzoek bIJ J...FUD
. Kar ..Eaels. De ,zeIs staan meest 200 Aanteel Bokken, vet Plaats, dag en datum Publiek Ver. ~BN'.l'Z & 00., Wellington of b:g den
allen 14 hand, terwijl onder de 50 Varkens koopen, de ondervolgende Levende etgen.aar.
Paarden egale p~en Kar Paarden 10 Hans Schapen Have, Losaegoederen, 'en Granen, C. J. ORFFER. A. B. DE VILLIERS cl Co., Af./a,.".
sijn, zooals 3 paar Jonge Paarden, 4 Merries enz., enz. bestaande nit; =:
"PTPMI." 3 "PIETS" Merries, 1 200 Madden Rogge Paarl, 6 JrIaart,1899. -- ct.~ ..." 1. Levende Have, als: lit --Extra Buggy Paard. 400 Pompoenen . Kr. E. 5. De

Daar deze Ezels en Paarden door 1 Lot Zweep Stokken I oprecht geteelde Jong Paard J!£ ~BeqIlinlDMa Bo xïu.n's Prijalijsten worden
den ondergeteekende persoonlijk 5 Balies bij "Monarch.'" .JO.lCIIDI fraDecYpr.ondq op aanvraag.
zijn ingekocht, kunnen zij gewaar· 2 Halfaumen 1 op rtooHhtgteteeulldeb~??,p~derrief ~ . " . ,.' ~ .... TDrG'8 POEDJ:RDOODT
borgd worden als de beste troep 1 Vat, 21 Aumen me engs ve en IJ 1'1 eo DATIJrG'8 POJ:DBR DOODT

k.... the West." U't d Hand t K JUlATDrQ'8 J'OJ:l)D DOODTsedert lang ter markt ge omen en 2 Ankers . . 1 e e 'OOp 40 Goedgeteelde Beun Paarden .r_a.'1'DI ....'8.~.bDOODT
. de aandacht van koopers waardig, I Dip Balie 1 oPSre~h~kg;teel~~, Jong Paard __ " • 20 do. do. Merries. ~IOO·""" ua .4.:;~!:J..~" ~;;n DOODT
Let op den welbekenden naam 1 Lot Zink .. li hO unc. M' 1 Span Eerste-klas geleerde Ezels, ~.II~.-bil ,. ....doo.. ULlI5A1r.ull'Qo'll POEDElqOOODT1 D d 40prec t geteelde Jonge ernes eIl·~,. r '7mCGLUlZBN,

P. E. REDELCINGHUYfi1 S. 1:: PI= Scharen 4 R".~affoTlkPkupnch·d" ( ins) 1 J40tongtp7ajaarardouddo' • do. OP DONDERDAG. 23 DEZER, ~~:.. ...::.t VLOO.~.J. S. MARAIS & 0., A 8 sgers 4 PI lJ en re aar en ruins .aaflclarif' MD VAA_,

oegen 2 Porties geleerd onder Zadel.' 1 Snan Tuigen, met Zwingels, bijna ZAL de On.d__"~bnde Publiek' 'r..J:Ul' "':B.:r . qa,1__ ~1Dolf dito &; ...aav_ "",.a_ A.rrOI " _,_ -II: ... Gra"" .• USJOB'!'BN.

JIL.
2 Eggen 8 gedresseerde Merries, waar- nieuw, doen verkoopen .te KI..UInrr& "'V- .p"hP:·.:&"'mi:i'"'~s.,; .'DJjlQOS "IOOR DIEREN,
1 Boter Vat onder egale p~n, allen gedekt 1 Bokwagen, op Veeren. STATION;gemelde nW Paarden ~Kr:P:"l."VAN D~ BRAlfDELBll 8OJUJ)JILOO8 ~ooR DIEREN,

door Ezel Bengst. . Doe dadelijk aanzoek bij den ~d te .. Vrede it; gebroken iD Babeti~"'" ~_~ oor- lKdUJ)at.008 "fOOR DIEREN,
2 KarDS J E d teek de . Y' h.'-'_lde IIIftIIIbIijb IJ! ~ ~ -~...... 8OJU,Dm.oos~ DIEREN,3 Baden 6 onge zels, a jaar oud. on erge en e Te~.,., mt OP!80n_r.ge~ ~ :tU ~ ~. IOJUJ)~ OOR DIEREN,
2 Mielie Machines 2 gedresseerde Ezels, 8 jaaroud. A. P. DE VILLIERS. hengsten eD goed l'8IJ4erriea, van 8 ~ ju. .. ~ 8OJU,J)KL008 OORDIBREN
1 Lot Kajaten Hout Planken 4 Gemeste Ossen. of bij P. W. Di VILLIERS. tot 6jarenoud,w&arOnder prachtige n.pw.a. ~toe bl ~ =L N..KA.t~~RU.tKiN~~:f

1 span Jonge Ossen. dieren qn, en waarváD ftI'BOheide1le ~"d!N~ ~ CouruI, ftlO'mtN ELS, ... _., aodcr....,-.~~~:~ne cl~~~:ËtheBU', VOO'ÊRENeKNE;T.~ "J.:.:::: i~t~':: l!i"~~
1Kap Kar 2. Losse Goederen, als: lt.. B. de Villiers ct Co., Afslagers. :OOlg:c-J.,-.. ~, ..~::: :::;:::: :g=: ~~tx~:'.
1 Bakkar 2 extra Bokwsgena, bijna nieuw. BENOODIGD door den onder. Paarl, 8 Kaart, 1899. T"'~_ ~ ... te BellatlJuall: DA'I'UlG'8,.."OJUIU TABLETTD.
1 Schraper 1 losse Tent. k d .. J tB ' '- 'I Gra~ pboad .. ~ ill bur JttiTDlG'8 ""oa:amr TABLE'rrD .
1 Slijpsteen 1 6Paarden kracht stoom Machine "Klel·ngeteenn":onntee.m·o,r.teZIJne Pbe8arg, \ Geboa. MD [- KorteD Vijftl'beq No. s,.. KUTI.C1'8 "'-OlUmN TABLETTEN.'
a Z "1' Groen '. Gra't'...... j I UN %UIVa1l ~1Jr1'EN LBKKERNII.bdok !tt _

agen 2 span Wagen Tuigen. nabij Wellington, een bekwame.JJ£ !!J!l_ ., I Tea eiDde : ...-- ~ "_ .. _ -we ....._ ....
1 S haal 2 t k Z' I K tt' . . a__;_lvroa •• $. JlABGABB- ........ -- ......u. """ IncnraMol DraM

C re wmge sen e mgs. Boeren Knecht Een. gehuwd per- T::--~WILJ...:.!y'U'n.1'''. _ 850U.0- W_. Hctlol ...wc- lDiW --- .. _ ...
1 Lot D· 6 b id B te Il DA IIJ!;...-U'A edIIh -~ Vnodtt hl 1IIlll.... 8attCIO, .....lp ge rel e ees nve en. 800n zal de voorkeur hebben. '. " JU.J:BT V~ ~IUU UBG .. ~. I

1 Lot Tuigen 3 G I All be d k 1Pd ~ w ~ ~. 'l'ilOJU.8 JaATIJJG, LODda.
I . ranen, as: een 80 re, oppassen e en wer - 9Uldeji I••a~.p ,.IhOOl. eld.'

1 Lot Zwiuge s 500 mudden Zaad Haver. zame mannen behoeven aanzoek te 40 Top Top UitQezochte Ezels. ~: knaIa oJopaplóecbe
2 Zadels ....... tain 4iIpoeidi 22a Pebraari 1868
1 Geweer 200 " Rog doen. vaD3 tot 5jarerroud. la beWariDa! ........ bi _ 5otari1 F. :M.
1 Bushel 100 " Wol KOOrD Voor verdere bijzonderheden doet 8CBlfOLO¥ .. " Gra ......... , ... ..tiP bil
1 Lot Emmers En wat verder op den dag den aanzoek bij tO Flinke Gedresseerde Kar ~ ... ~~ ~8li8 ~

1Lot Kisten Verkooping, zal worden aange· J N GROBBET " "R Paarden. .Aaaa-ieafde ao.a.- ...& N..... DlCbap
boden. . • .I...U1.4 , bebooN .... i1a ~ bjj Akte qa

2 ~pan Jukken, Riemen en RUIM CREDIET. P.O. Wellington. =:'''1.:''' Ecb~ïï::.
~Btroppen Op DIIfSDAG, 't4 DEZER.' 1871...en. ._.......

4Zeil Kribben C. J. H. LOUW. MESTSTOF TE KOOP t w.J.~~=~~Notarii
1 Lot Tuin Schoffels J. W. IOORHEgS, J~., li CO., Afslagers, Zal de ondergeteekende publiek ~! l(8D08IIICIe 't'tDcbtp6ruibt.er op
] "Zift Draad Vendu Kantoor. doen verkoopen te , ~=~JI:!.::!a~ • .......~ te ..
1 "Mandjes Malmesbury, 24 Feb. 189H ZEER Uitstekend en Goedkoope KLAPMUTS STATION, ..bDJeIiealallau lDilae~uiraatellill hUDDe

2 Ziften =-:--=------------ VruchtbaarmakendeMestatof, =-::J::':!*;'~~~'" :":1.;
~ ~~~8~~~:~ans gereedschap . ". !ie a~i~ee;~epi=~o!~, S:~s~~ gemelde getal uitgezochte Ezel. eb ~:. 1: :tï:':~:Du::r:.';d. ~ Tegen.rijs' TegenHalfprijs,!

L Boe d
" h de d M te . I Paarden. Onder de Ezels zijn er 2 Ynlchtpbndk be........... ~ ~

1 ot r erIJ " ou ne. a na en. span donker brnine, meest allen.ge. llÏia .. had, PhOUdeD. ea p't'+erd, ea,&ij IDltedJea purtret Vergrooliagen, ult~'Of'rd op de bolle
1 "lluum ...sd van alle soorten Een zegen voor Boeren. dresseerd ; de Ezels en Paarden _riDeJCIe Ijekeaiaa -1ij1MIe ~ te ~- ea Ul· Bamen nil 'daim Ycrgul<k liJM
eet, eet, ~t:. -. - DOB UliZOlIX BIJ zijn in uitmuntende conditie, .. ;:"..":.~": ':.. ~ ,8-:..i~-._.....:!f;' ="::'ó'u::'d;! w ......

P. J- RETIEF,.A&latIer Publieke Verkoop1ng CAPE CANNING CO., gttschikt voor dadelijk gebruik. :!a. --:.i:;oo~Oa~m:: =im..! KIIIlIt Photographieu en J'IWtD.

Ve;!:;~~:'}'eb.,1899. TE MOUILLE PUNT. . J. P. STEENKAMP. ~~ i:'i!a!"!~~':e~= Cha~':'t:4'; :~~rd"':!!.~en~DIE P R I VI ER A. B, De ViPiers & Co., J.falagera. derKi=~Bec...!!!i:kd,b~ r~~~l eolVergulde Lij~ kma

VER LOR EN P I 6.Maart 1899 Jlechtbull: ' '. Gra't'~te hoorea t. LA.4T Uw POKT..,. I. KIUI LUBT F.rrTO au

VAN den Ondergeteekende te aar, ,. -- ~ch.... '. te wieaa G. BUDRICKS,
Wel1ington Statie, op 28 :.J~ ~~: . ~ vu RIlT

Februari, 1 donker-bruin Hengst UIT TE HAND TE KOOP. !:a":~opr.:::t :.t:=: <mot .~~~t!n~=~ea
Paard, 6 jaar oud en 15 hand hoog, oftedebe~,teaeiDcleIMPrabaW oe V''IIIDUanD! &

heeft een merk op linker knie. bepaliq ... eie .....m.a -IJaaOr tot _en 28, A.IlLIIoAQ.l.Do4J1T, KAAMAD.
Aan eenig iemand die het paard Na1ateDïcba, ~ eA ft1I.bet AIdO .. Doe Il" Port.retle1l YOOI' Vergrootingen. met volle!;g

vinden mag en terug bezorgen, DE Vruchtbare Plaats Westerdal ~ eiade die ...,~r _,..... :=:a:D.~ en &lle aandachll&l er UIl

zullen billIJ"ke kosten worden ver. Tygerbergen, nabij D'Urban- ==-~ de ~,:~ uiir~~
ville, te Koop. W.BSTERDAL, ~ .... ~ ".1a.beh6eodtlll all

goed door den Ondergeteekende. een deel van ..Meerendal " is een biJ dit ~-..- linOadeD .uDea .ordeadaartoe ~ ...ftd te" ~ .......... __
A. E. RHOODE. allergeschibte en vleiachtige plek, da. de 17.... ~#...c:.i\--:

Wellington Statie. groot omtrent 200 Morgen; heeft DOf ·door eie' '. Ima ....
een suffisant Woonhuis en Buiten- ~~ PII:Ctrt óp w ,... 4... rebaiDc,

.......,.. met ~ .. 1iDa' "'" ~ Ge-gebouwen, etc.; volop J.oopeud -..ua ohGedutdeD, CIJe d... 't'o~
water; is productief en slechts 15 ~~, ill t' koetea door dii
minuten gaans van het Dorp gelt"- be ~i ajja f 8.47t. :
gen; Inspectie ten eenigen tijd. w.,. BELDOORN,
Bezit Tan laten APRIL, e.k. GUiea,:.Dame.

Doe vroegtijdig aanr.oek bij De <>meier ftIl Juati_~ ... de ArroIKliMe.
........ Bechball: te " Gra '

J. J. HOFMEYR & ZOON, w. _. P. A.. J. VAN D$ . ELEIl
Afal ..__ .... Ge~ te '. nr........ dea aepa";

~." Do twia" 5'"'-.. her 1-800 IICbt till ~ deel
120, lOtiO ~, Ilo nil: 4, itwee bw.a-·
~'t'o;ot. ~ma.- 't'oor i recht _
muur Oea~(f UO)'w~ t.~i.
Tak:" &afd 1It;raU: 1 P.K.Bu_

. .•• PGn~JJ. i ~Een Groote Vruchten- WlJn ~_:d.E_-
. Vee- en Zaai-Plaats TaI~+ Instituut,

Uit de Hand te Kooó. ! :BBPBRKT.

BOVENGEMELDE Plaats lil ge- UJ.,ter, K4men, G~ntellW'ktpleiÁ ..
legen langs de Zonder Einde '. ; V.... It bopi, ..,.

Rivier, omtrent 2* nur van het Verrotte Tand~ ~P~ iD tot hun ID
dorp Caledon, en minder dan 2 nur vroeger ~tuurlU) ,bnrik hersteld.
van d~n te bou~en Spoonreglijn. ~den :ZO~!!.L~. n TOlgaDa, 6.DSTAP lIDBRSON & ct
Het eIgendom 18 omtrent 3,000 ieder be_de -...,.- uitgetrokkai ' ' ; ,
morgen groot, en uitnemend ge- Goud Btopaela.. " II, W&- S'l'itAJ.r, KllP8'1'JJ, f
sc¥kt voor VmOOten Kweekerij en K~ T., pal88DdJ VocwpdiloDtm 'RIl honne rachUr
WIJDbouw, behalve ook een goede . maakt cIoor luoh~!mi,"n.. .....:k 'PI.J..-_' P
Zaai. en Veeplaats te sijn. Het '" lODder ! laten, I-_-e" .._r-rJeren.
heeft e~~ geri~felijk Woonhuis en bebad Pala B~ ~Ite~ -.--
alle noodige bwtengebouwen. Ook CrowD. werk. ~ , en flU TmlB, III scm::LDHVI ill
een gro<?te voorraad van water.:_ ,. ,

Voor verdere bijzonderheden doet Alleen ihet lJeSt.G materiaal BQ- sua BILLUD PWOI.

aanzoek bij bezigd, erllille tOO. "n ~
Dempers, 100H ct ~I op de ~))ijbte ~ 0V8I een-

Procureurs voor den Eigenaar. komstig.,. goed "terk_...- .
Caledon, BVEBARD1DIGBY, •

3 Maart, 1899. L.D.B"i &.C.8" Bng.,
YIftIV • .a cIe,~ TlwfheeJJnn..ttp_

. '.. 9JIarbaI c...hptt.a
, BJII'rUUUn.

,
) .

.,
i.
H
i'
I'

lalmesblry E18Guteurstamer ID VoogdiJ
eD Brud Assurantie lutschlpplj.

DE Ondergeteekende behoorlijk
daartoe gelast door den heer

Dot.r SMUTS,tal publiek verkoepen
TE

KLAVERVLEI,
(AfdeE'lin~ ~j almesbury),

OP

. Maandag, 1:3 ~laart,
DE VObGENDJo~

1. Levende Have:
7 Ruin Paarden.
2 Mel"l'le8,met Veulens.
2·Koeien, met Kalvers.

46 Schapen.
2 Varkens.

2. Boerderijzereedsehap :
1Molwagen.
lOpen Kar
2 Ploegen
1Span 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 4J,angeboden

worden.
G. 'Yo KOTZE, Secretaris.

J. W. loomes Jr I a Co , Afslagers.
Malmesbury, 23 Feb., 1899.

'1(··•• ~T, WPsTU.
~':"'~'. ~Adra:"Beu_,

. OM AlLE EN EENIGE 800RT.mek Instmmenten.
.~eBenoodigdbeden
Instrnmenten Reparatieen

S~mming.
Bo KtiLLD 1'8I'IChaft eenig ding in
de wa ).(uziek. van het groo~

orpl tot de Joodsche Harp.

:,VLLlEIB.'S

J.rrd,I .......... ~... 1Jwt.1I OOludel lutlk
t"8ta'NaII!Irp 1uUIIUIlu.

KAAPSTAD.

Zuid - AIrlkaansche .Marmer
Maatschappij,

KAAP8T~D ,. JOHANNESBURG,
u~ .. vnnnuxn,

~ ~l strut, Kaapstad.
GédenJuteeDen Oppriebt In 'MIni, Deel

. 't'&Il Afrika

munll !I'l'I8TIID P!nom.

OP

10 minuten van Kalabaskraal Statie
.At'd- MalD1 •• bury,

PP
VR~JJAG, 24: MAART 1899·

PIKETBERG

Publieke Verkooping DE heeren Van der Spuy, Immel-
man & CO., met instructies

begunstigd door Jdcn heer A. C. Dil:
V. STl'.YN,7.ullen voor zijne rekening
publit;k HJrkoopen.op bovengemelde
plaats en da.tum,· de ondervolgende
goederen, die allen gewaarborgd
worden van de·. beste kwaliteit te
zijn :-

I. Levende Have, als:
16 Prachtige gedre8seerde Ezels
4 Ezels voor 'k-a:den (egaal)
1 Paar egale . Paarden (ruins)
1 Zwart Hen81lt Paard, geschikt
voor eenigen dienst

22 Koeien en VIUlrzen
100 Spek vette Merino Hamels
220 Merino OOi~!, in extra conditie
50 Vette Slacht Ooien (Merinos)
70 Vette Lam rs .
1Lot Varken a;, groot en klein

II. BoerderiJgereedschap :
3 Bokwagens, (nieuw)
1 Molwagen , do
1 Bakkar (bijkans nieu w)
2 Kap Karre~ {nieuw)
2 Open Karrén
2 Span Wagtln Tuigen, bijkans

nieuw .
3 Span Ploeg T.nigen
2 .·aar Kar TUIgen
1 Paar Kar ivoor-tuigen (nieuw)
a Span Z~E)ls en Kettings
5 Dubbel-voor floegen (Ransome)
2 Enkel-voor ,do do
1 Braaklan~s Egge
1Za.ailands,:'Egge "Howard"
1 Self Binder "McCormick"
4 Lands'<Kribben
1 Voeder Machine

III. Granen:
200 Mudden Koorn

Ru:Un. ~cl1et.

ABRAHAM C. DE V. STEYN.

Yu der Spuy, ImmeUulJI ct Co.; I1slagers,
Vendu-Kantoor,

Malmesbury .
--~------------

./Catalogues Free.JIL. WOBNSDAG,

Publieke Verkooping
TE

WPVALLEI, Dd NOORREESBURG
A!deeling M.L_LMESBURY,

op 1..4Maart 1..899.
's morgens ten lO ure,

DE Heer PLETERJ. GROBBELHR,
die van woonplaats gaat ver-

anderen/,heeft de hooren Van der
Spuy, Immelman & Co., gelast
Jlubliek te verkoopen op bovenge-
melde plaats en datnm de yol-
~ende:-

1. LE\'E:'{DEHAVE.
6 Eersteklas Ezels, 6 jaar, goed

gedresseerd
1Merrie met Ezel veuI
1 Hengst Paard, :3 jaar
2 Ossen, spek vet
1 Vaars

34 Aanteel Bokken
25 Varkens, vet

II. BOERDEIWGEREED8CHA1·.
1 Bokwagen, biJkans nieuw
2 Span Voor-Tuigen, kompleet
2 Span Ploeg- Tuigen, kompleet
1 Paar A.chu)r Tlligen
3 Dubbel-,oor Ploegen, Ransom'JS
1 Do. do. Howards
1Snijmachine, .Jobnstone
3 Span Zwingels cm Kettings
1Zaailands Egge
1 Lot Zeisen
3 Balies, 3 Vat€n, 1 lot Zakken,

Zweepen en Stokken, Pikken,
Vorken, en wat verder zal wor.
den aangeboden.

III. GR.un:N.
.(.()(}Mudden Eersteklae Zaad Haver
50 do. Baard Koom
40 do. Garst
15 do. Rogge
1 do. Erwten

RubD Krecl.leé.

P. J. GROBBELAAR.
Yu 4. SpQ, lHelmu a Co., lCalagen

(' 'eudu Kantoor,lfalmesbury,

1ó JAART, 1899 ;-1

TE rDE HOEK.
DE Ondergeteekende gelast door

den heer DANIELM. LIBBKN-
BERG,die zijne plaata verkocht heeft,
zal publiek verkoopen.

a Ransome' sPIoegen, 2 voor
1 do. do. a voor
4 Howard's Eggen
2 Span voor Tuigen
2 Paar Achter do
1 lot Tuig'9n
2 Rok Wagens
lOpen Kar
2 Krui wagens
2 2i Aums Vaten
2 Ladders
1 Voer Machine
2:);elf Binders
l~per
1Water Kar
1 Schroef
4 Zeisen
1 Schaal (groote)
1 IJzer Sleep Blok
1 Zink Dip Bad
1 Lot Zwingels, &C.

200 Extra Aanteel-en Slacht-Bcba-
pen

20 Yarkens, waaronder mOOIe
Borgen

6 Extra Eerste-klas Ezels
300 Mudden Zaad Haver
100 do. Eerste-Iclas Koom
25 do. Zaad KOOrD

Boerderijgeroodschap. enz., enz.
P. J. RETIEF, Afslager.

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

Z. A. Bijbelvereeniging.

A. T. RUTTER,
MAaR qa eie '--ZaCIe 1" af Ir

.. IIOr.l8" ... o&IGB'I'O .......
........ 0't'W eie re-I.Koloaie. ......
...... PaMh ....a .8Ill ..... O.It..... 5, Hout Straat, Kaapstad.
~..:._ oppmMkt el. _bu.. •. _y-.- Jllliro- ....... ld.aMa.

T'U:EG__ AFDBBLUcG CALBDOI.

Pl:AK-P.APIER,HET GENAS HEN

MLTNHEER,-Negea lDaaDd. pI...
betuigde ik in brief MD 11 .....

de R'OtIde. uitwerkiag a B.HEUllATI-
CU. fw i!\. mijn ge.....l. Ik bea 60 j_ ouci
ea heb 2~j&ren I.ng geleden MD OR RON .
ISCHE ASTHMA.. BHEU1UTIH en
IIOObt verlichting 't'IUl nie beroemd. paeN'
~ndigelÏ, en probeerde .Il• .,ader ~ tt
nnden ea had in mijn gevrJ .n. pool iJ,
m8lllChelijke bekwaamheid moren, tot dal
Ik RHEtnuTIOURO probeerde III iDeem
zijn mijn NeurrJgil., Bheunu.tiell: III pij.eniD.hoofd en aangeaicht .....rd._ ft het
nieuw,\ ilnr • wijd 1'8I'IIpmd dU -011·
m_ter VU BooT amper heeU.1IIa&l,_d
w .. v,,*, die wOllderlijke Medicijn," • elit
w .. ",rkelijk hei p't'&l i elbea die het
pro~ ben.1S het aaa.
De ~ JACOI TU Zm 't'aD Vlakfoateili

(3 uur; 't'aIl St.eijDiburg), ja ru- TfrlI

!>en1C1Iijnbaar onren-lljkgenl ..... 1Utn·
ITJatieJrl en Jichl Nooit, sei ajn __ e-
Men. :V.Ul' ZUL MD mij, .... er eeD erger ...
vrJ nn " KOOriI Ziekte, .. sooall sij het _
men, DI _te d.oeia RHEUlU.TICUBO
deed d. lijdende jonge mu. rutit "'pea ..
medeeijn wR'd TOOridureacl toepdiud,
boewel de buren en Trieadea aeïa.a cw
&ij aiet; verwachten dM hij leYell soa. _
"'Jhve~lNr,en_ ....ade~
kracht 't'aD II. B. A TlCUBO _
PILLEN,
oe oude h.r Vu Du "1ILt. ftII ~

""r<! Il"""'" door _ bOtt.L
DehoerA. ..Cor:nn, BnN'flá, Hiddelq, O.D.

yond cbdelijk 'rtII"lielJ$iq. KiJa 1000 lu ell.
oehooander, eie Ileer I.J.. liar. ftIl ...........
Bllr~lorp • ....-dea eH s- _ ik ..... l1li
,htiten -I- "'ijt a ... daall .... nieM, I. C. _

JO!ffiS RHEUIlATIClJRO.

leD prachtige ~rtimeni !ÁD.
aruata, - alle andere l()OI'ieD

V...neraelen.

Gustat Anderson & 0>.,
Il.UllIIWT. WPmI

V OOR goedkoope en doelmatip Bij-
bels. PlI8lm en Gea.nr- Boe ken,

vervoege men lIIich bij bovengemelde 'fer.

eeniging, door de voor't'llderen in 1818
reeds opgericht.

DepOt voor Rolland.eche tn.ktaatjee en
Vliegende Bludjee.

Voor Prijslijsten IIChriJve men aan
Ondergeteekende,

ALLE Contribuanten van I/JO
Brande~n van bovengemelde

Maatschappij m de Districten Paarl
en Stellenbosch worden verzocht
hunne contribnties te leveren aan
het Pakhuis van de Maat4chappij te
~1 Grey Bmg B~. .

D. J. A. v. D. SPUY,
DiracIeur.

~

A. SPOlAIOER & GO.,
GIIV8rI9D " JAJlZJl

Aardappe~ loeren.
EENE Scheepslading Magnum

Bonum in halve mud manden
in uitstekende ~Wiiti~ om nu te
planten. .

.A. FlTTIG,
~7,B~
. KeapIhd.

B.PIUllR.
8eOretariI

Depot Hofmeyr Lmen,
~pMd.l808.
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EXECUTEURS KAllE&.

DINSDAG,

PUBLIEKE VERKOOPING Vl\N

Slacht en Aanteel Vee, Schapen,
Varkens, Enz., Enz.,

u

MO0 RDEN AARSB OCB.
Nabij DARLING,

dbouw,

Publieke Verkooping

Vaste en Wsse Goederen, De Buoemde'
'merfbulcke

Baking
Powder

TB DOaPl

CALEDON.
OP

HandL'lende onder bevel van den heer J G S.... N al d d• • • .,Y, Z e on erge.
teekende doen verkoopen op ZATERDAG, 1 April, 1899.

M.-\ART.28 1899, VOOR het bakken van het fljDste brood
koek, po1fertjee, puddinp, ana.

Maakt het voedsel zeer licbt, ID:I&keUjk
en pzond. .

Beate in riJziDp-kncht, .en de eenlp
poeder voor 't bakkanAe ~taat door
luchtaverandering blOft. ' ~t'Vttlohien
Mnoadt voUe Jmcht Wdat'het gebrQlkt
wordt.

De Boyal Baking Powder van wereld-
wijden roem WOrd=e .' el ~ ~ Bo,.a!DakingPo.4êPk . . '~án'lUnerUm
gemaakt. Let.lOrgvul op 'I maken
naam op den olDlllag, om· cJe 11lbetitatie
van nagemaakte goederen " ~erhoedeb

BE ondergeteekende, wegens het
overlijden zijper Echtgenoote

Mrs. RooKE, heeft besloten publiek
te verkoopen :-

1. Vastqoed.

Te 10 ure 's mOrgeJ18, het volgende:-
~11; Schapen en bokken,40 Lammeren, 180 Aanteel Beesten, 50 Ossen'

57 Kalvers, 10 Varkens.
Vorder eene groot en uitgezocht assortiment Huisraad sooals

T~il'L.;, Stoelen, Bedden, enz. I

J. H. N. ROOS, l::Iecretaris.

J. W. Moorrees ,jr. & 00., Afslagers.
K.lW~l C;eoouweD,

lloek "an Adderley- en Wale8traten,
Kaapstad, 3 liaart, 1899,

Het fraaie bebouwde Erf ge-
legen aan den hoek Ivan Prince
Alfred Road en Haw Straat,
zijnde Erf No. 13 metende 49
Vierkante Roeden. Deze stand
is uitnemend geschikt voor het
drijven van eenige soort bezig-
heid, daar het zeer centraal
gelegen is en ook alle noodige
gebouwen bevat.
De drie fraaie J!jrven annex-
gelegen op den hoek van Plein
Straat en Donkin Square. thans
bewoond dool' Dr. GO&DON.
Deze erven zullen in pereeelen
worden opgeveild ten einde aan
een ieder een kans te ~ven die
oen aandeel wil hebben in dit
verkieslijk eigendom. Een Erf
is bebouwd en twee zijn onbe-
bouwd.

2. Levende Have-
12 Eersteklas Ruin Paarden.

(a)

Royal Bating POlder laat&cb. J

8 .Maart 1899.
Ik bAb DU_r moedea haat om weder te

IIChrijven.
De Ueere beeft ou diatrikt woad rlijk met

doordriJ!gende l'egeJUI _geugeJld gedurende de
.. ~ twee :weba. Bet regeat bij... eIka
da« In het distrikt ... Bier op bet dorp heeft'
he~ nog lD&aI.' weuug geregend, omt.reat f. , :'
dwm. Maar aan het boveneinde van hetdalj -
~ent bet bijna elkea dag. GistereDJlaDlidMg
18 een harde bui weder aan het boftDeinde 'rUI
het dorp cloorptrokk_. Daar de rePlI ftl'

__ van het. dorp doorgegaan ia, ~ de groot,e
)(OOBREE8BUlW. dam vanmorgen eent uit. De g~ ...

Sp.iale~ veraaderiJlr ..... WeD 9u den moet ook DU&I omtnmt vol wate!' ...... r

)(oo~ tak ..... dea Afribaader Bond Het veld iB al ~tig in de bergen eli ook
eo.u-~ v .. geboud aan de .ooorder ajde 'rUl bet dotp; -aan
26 Februari, 0lIl d. _'_'_~' me-. ': deu &lIIder bat is bet DOg dood, t ~.
a-pr..... -....--- beeft daar DOg niet geregend. Over_
T.... ~ 26 Iedea. di..ta.ntie van omtreot twulf mijlen heeft bet
De vooniuer _.,..u .. opwekkend.oord oog niet. geregend.

1», ten ut wti dihilie in de lIliDderIIeid ' De spoorlijn is te R.beaoatelbo ...
bij de n.a_ daanI&a .ijtead., ... .;; te-::: giMtenwaïdd.g weggespoeld. Maár a- ... .
plooi warein bij de . tie. -u geeD opeathond met lieu· tlDeitrein pt.er-
N.,ook "nu.~ bet ~ a~ te lO are, _t ~ - ~

'r-eleba W be'._ __-lda.- _ werklieden met een specialen trein>gepu om
~. -_ - -- - de lijD weder in arde te sett..

.. a~ .......... aaitie 0111 ia den elek- Te Paalhw., op den lioaId.eg van Boaufort
&le .t.r)jd te \w0r4ea pbraiki ...... de he .... .1. WfI8t naar Fraserburg. '-ft bet lu.tatea no.
P. ~J(. s..in 'roor: Eeue commï.ie derdag verschrikkelijk gerege.-,!. De rm.r
-.a te ..... - deo 98ldkonaa ftD _ .ijk, ...... te nau .. 'roor het _ter, ct.t lIieh .....
AoIa&er Z......._., beUl,.... te .un. beeft gebaand m-,hep de huieaa en taiaft

De beer ...... WOII ct.weriruelllbeden ait- dj" daardoor erg aijD t..cbadixd. De_
breide ~ lUIdere ftIdk~ al..... IfChcn moesten ook -nachten uit het. .-'aais
sU llel ,., .... JDOCIal 'rinclea. maar het •• ter is met 'renier du de .we;
. De bNr ~- LOOImW ... bevre.d dalllel van het _nbW. ~, doeb beeft, __
le 'reO! .ert soa aoD, ea .. 08 he, werk bil drie treot" voet diep In _ oud bDÏB ......
ftld

U
·~~.PeD pea.' bepUm, LL ZnnIuad, Dat gebouw is omtnat 3O.yards VUl het

o·iaberI.~.zoatririe1'. ..oonhuia.
lIeU "'1diIouGe 'roJ.ade. waarin, O.&. IUI-· De droogte is DatuurliJ'k DU~-l'~ _

ptooad ...... cIa&' _ 8OOI'tpljjke coman.ue gebrokea. &-,__ -r

...... door ~ beer u.... •.,.'r~eW; Met beaighftd gaat het DOg lD&aI.' nU.
toed ... .nit bad bil eie elektie, eo di' 1W.weer Het w ook ruim toFoe jarilD __ dat
soa doen. zaken .. eder op CleG voet .... u.- 1rIUII'OPu. ...........' BenaID-G. P. Lochaer r.e was _ de droogte; W'UIt de "-- lIija
................ IS .... UI .teameD te 1'eel aeb~ . .v...... aija ""1
YO« ..... Da--l.J_ LoCADer. ea al genUneerd:Joor deuahoodeade~.
Uet ,,~I Bm.t. 'r.m.l. ZOO de Heere ril, pat da. VUl der..."...
Dflledea'" OOmaiIBie te -ua: .JUl Loch· tegen bet einde van dese week IIUI' VUl der"'t!..~, Jl. :Rill&, D. Baaat., G. Bijl8-kraal, in Goupb DO. 6 plegen, _ ,__-

L. '.1,. ~ r KOW. dr.8iejja, dag daar een kerkgebouw in te wijden. De.>
.1.Beeter, _"'ID.,.J. Beitw, a....j . .Hermaa, kerkeraad Yea Beaufort Weet heeft liet p'"
P. JIarUa,.J,.Kob4, F. KooIa..1. Ba.oa. bou.. daar laten makee, wut het it _ 'rW

Jl. Jl. 'ttALTEBS. voor de melUlChea iD QCnqJII lID. 150& _
8eCntUiL Beaufort West te~. Nnbn'_ ~

dibat _ al fill *' _ *' Ven eter .lj..
kraal pall om te PIMkeD, ell ook ~ te
doopeD. Bet. pboqw k.t OYer de £300.

Ds. Helm, bUJ.pprediirer ftD dae .. eea.tr,
heeft bedukt op laIlJ'adee 'ran de ca-
heeren. Hij ill in lieu Iaat.ien tijd lD&aI.' erg
oogest.eld, ea geb..e1 ea al ODbekwum 0& te
preektm.
Ik deak de bee1e ~te tr.art .........

......t da. Helm was de ,-..te tot ~

.... Bij .... een warm pn!dibr, ea ia _
beillÏJulelijk mall in lija 0IIIPDg JUt _ .
ieder. Mage Je Heere Iiem weder iD .... '
stellen om te prediken.

Bier is ~ een teIt!tram GIl~~'" ..,
de ed. heer I). G. '!e. VilJien • ..., •. " r,...·.
aan een beJ"Oerte. ,Hij is t.hau aan " .
8trazv1 .et sljne Iualtie. Meer dea ..... ' ",
deu dood 'rID diea IUD _r betreunIa, _. .
ook _r ~ea. Later _. .: ...
P.S. Nadat bcweast.u:llde geechrevea .....

heb ik geboord dat demailt.rein aog Diet ,e-
jlllMMrd is. De lijn is ~ Diet in orde.
Het ..... de -.erbtl'l!lli dU> ~ iDP-, ". '" :komen is, om meer __ ea t'OeCIael te
komea baleD.

1811' York, Tereenigds St., .lmerik&

(6) Somerset Strand.EXECUTEURS KAMER.
BELANGRIJKE YERIOOPIIG

PUBLIE,l{E VERKOOPING VAN

Kostbare 1

Huismeubelen.

Op den 2.3aten Februari 1899 werd er _
eoDU~ vergadering phoudeu op' lI:n.akail
_rop .. kere priqt,e Mba in YeI'bUd ..
be' af"ijkeD nn Bonclare&eJadoor BoDdalecleo
behandeld ... raen.

Daarna ging IDen over tot bet boliden VIII
een algemeene ..erpderinc ftII Boadaledea.

notulen der vorige terpderiDg .. ._,
goedcekeurd en ooderteebncl.
Daarna p.en de .Pi.004_ ÏDllpect.eare 'rer-

elag 'ran bun werk. O.. tnDt 0_ beeoIarU-
vingapUllten Miden de afp'f'Ul'diadea cia er
a100hllleeu is D.L afacha1f-ll ~.
In verband met de Die".e tratie __

voo'1rl'Btelddoor.1. v. d . .IJflrI eo O. Vumealea
OUI eeo w.kende oommiMie aan te .lIeD, _-
aa de vo_de beere~'." d. YOletnkte
meerderheicTgek0ZC!lt',~ •• l J. 'r. cl. Bara
en.1. J. du Toit P.m.f'Vermeu1ea.
OUltren.t het aanste YlO _ ..... t, be-

loofde de voomt"" achrijv_ lUI al eie
voomttera van de YenchiUeode takk. _
geamealjjk eea spat te krim- tjjdeae deo
objecUedag. Den heer S. VermeuJeo lelie
raatWid is) .erd venocbt bij e.k. "erpcIenoJ
venlag te doen omtrent efe iDlromeiea ea
uitJ{l..en in verbaad met hotdeD-belaatilll.
Omtrent bet 1U18teU"n 'I'lUI weC-iDipectellll

Mide de "ergaderiog er voor te .e_ o.a
tendu. te 'rragen, docb daar eie h.b. C.
Vermeulen en B. Dadeabol'llt door tien rui bil
liet coavPfuement reeds IUlbeyolea •• !bit
bet voor het. tegen.oordige _ bljjftD, __
DIevaI zij aiet aangellODlen.orden. -,1 __ ..

tenders gevraasd ,,0rdeD. De b., <I. 'r. a.Berw
vroeg toen l1li de verpd~ ol lij' D__
lIubt!oripUe ,eldeD ..... de clrie .~
jareD un dea heer J.8. ache"keD ~z.:~
bij arm en 'Il1)0 veet siekte W, ....... 1:' de
vergadering ~iemde. De ..ooruHer bedUIne
de vergadering voor hare opblMi en .. nooh'
den heer C. Vermenltn lIM~ claalrpbed te
eluiten.

Eene Plaats en Levende Have,
TE

DE Ondergeteekenden, daartoe be-
boor lijk. gelast door de. heer

1'ERCIvALA. H. BENJAMIN,znllen
per publieke veiling verkoopen, op

Donderdag, 23 Maart, e.k,
ten 10 ure voormiddags,

'l'en huize van den Eigenaar: De
zeer Kostbare Huismeubelen bevat-
tendeeene fraai uitgezocht 888Orti-
ment Artikelen, allen bijna nieuwe.

Deze verkooping biedt _een
scboone gelegenheid aan voor Koop-
lustigen in de nabijheid, daar al de
Meubelen speciaal op order zijn ge.
maakt om het Kaapsche klimaat te
kunnen doorstaan,

Voorkamer Set, Piano, Whatnots,
Brussels Tapijten, ltaliaansche Art
Pedestals, Orna~ntale Escre-
toire, Occasional Chairs, Ornamen-
ten. Eetkamer Set! Side Board,
Dinner Waggon, Tafel Lampwaren,
Ornamenten, Lin01eum, Boeken
Rak, Elegante SlaapP.iner Set,
Koperen Ledikanten, Kasten, Sofas,
Keuken Dresser, Stove, enz., enz.

P. J. BOSMAN &; ZOON, Afslagers,
Stellenbosch,

7 Maart, 1899.

]\IIa,I1I'Wlle_b'U.lPY,
MAANDAG, 27 MAART;, 1899,
Voor he~ K_n~oo... der ~.l"".ra.

3· Losse Goederen.
~ Eersteklas Amerikaanscbe Spiders.
4 do. Kap Karren.
6 do. paar Achter en Voor

Tuigen.

4. Huisraad-
Een Volledig' Set Huisraad en

Meubelen. zooals Voorkamer Set,
een Eersteklas bijna nieuwe Piano,
Tapijten, Schilderijen, Kleine Ta-
fels en Ornamenten. Een groote
Stinkhouten Aanzet Tafel, Side-
board, Sofas, en ander Eetkamer
Meubelen. Een compleet Set
Meubelen voor Drie Slaapkamers,
be8~de uit Kleederkasten, I.Jzer
Ledikanten en Stretchers, Wasch-en
Kleed Tafels, enz.

Een VolIedig AFsortiment Keuken-
gereedschap, Glas en ,\ardewerk
insluitende een Eersteklas "Bolan-
der Stove."

Hier is nu eene schoone kaós
voor een ieder die Vaste en Los8e
Goederen noodig heeft. Vastgoed
op het dorp is zeer schaarsch en
daar de spoorweg binnen kort naar
Caledon zal voltooid wezen is het
nu de tijd geld te beleggen.

S. J. ItOOME.
KOD1~ en Koop~.

Op

DE Ondergeteekenden behoorlijk daartoe gelast zijnde zullen ver-
koopert als boven:-

I. DC' Plaat~ "Moordenaarsbosch," gelegen in het distrikt
~!.dmt'Sollry,nabij Dsrling, behoorende aan den heerJ. G. L. Sn:rN,SNR.,
In Illt!.!l'"trektheid HuB Morgen en 109 Vierkante Roeden.

IJ" Gebouwen sluiten in Groote Woonhuis met Buitengebouwan en
1;tailt'D,allen onder IJzeren Dak.

_-\1:; een Veeplaats is dezelve ongeevenaard in dit distrikt en is zoo
gooI h,'kt>nddat verdere aanbeveling overbodig is.
. 11. De Lev~nde J:Iave,enz. :-6 ~e~es, (3 met veulens), Een
E!tn> RIJpaard, ti Superieure Ezels, [) Koelen In Melk, 2 Jonge Bullen,
,:i n~cYo:rJ Voo, 1 groote. Bokwagen, 1 Molwagen, 1 Kapkar, lOpen
.Bug;::, I Schotsche Kar, TUIgen, Ploegen, Eggen, enz., enz.
Verkoopln_ ~ebe_innen OD1 :1.0 uur Y.D1.

J' H. N. ROOS,
Secretaris. J. J. DU TOIT,

8eoreieria.

VREDENBt'BG, .MALMESBURY.
Eene BooMverpderiDK ",nl albi.r phoacMn

op dell 2:WtenFebruari 1899 tea e1ade plaanea te
beramen aangaande de ,..tntie ............
reohugden. Het lrI'ootllte pcleelte ier l.rea
.aren tegeo.oordig. Na ,ebed werden de
notul.n der vorige VerpderiD, PJ_ ea
goedlfekeard. Na de Inralifloatiea ftD .......
rechtlfen 'rolgeal dil Gautl. duidelijk PmIIiIn
was ea vencbeidene ledea h_ CU.Pe
belangatelliDg toondea iDde emati,beid Yla a.
saak, bealoot de verpderin, eenclraoIaieJitkcid
de 'rolgende hMren, D.I., W. P. Baard, Jill T.
Laubec:ber P. P. Kot .. , Gen L.. bIober, Albeit
v. d. WeelbuiHD, A. E. Ancknoa ea .1acob
Sadie eene commiaie ftD ..u-beid nu.
uitmaken, ten eiade de voorloopil' .. ldkoruete-
loet ..an den lideD Maart 1899 te ~ .... ,
ea ook ni' te vindea in banae .jjkeá nib
penanen de vereiacbie bevoegdheid besiUen,
IOOwelab eenife noodip .lappen te _ ill
'rerband met reptratie VIUI lielllr-btiadea.
Br .erd ook eeoe cireulaire 'roorpleaea IUI-
bevel~nde de •Kolonl~l; door CIea .._. Tom
Louw pr.ondeD aan .. n der: leden, _ de
uodaeb, .erd be~d op be' 'r()lpade, a.I.•• '
indiea' d. oatvanpr" '#aodit blad Diet lreDniI
r.veo dat aij bet niet .ilIeD hebben du UI de
K()w"iol' 'roortdurend versondeG .orden,
__ bjinliik met be&~e~Ja dat eie GIl,........
snllea ieacbt .0rdeD lDt4,ek ...... a te ajja eo
wettig aaDBprakeliik lallea ._ 'rOOr de
betaling dor iDteekeniappldan. Du ......
aohn"de men ellen indiea gij aiet. Ill" bet
blaadje te doen willen b.bben! W_t op uwe
hoede!

A. Jo:. ANDEllSON,
Hon.8eoreWia.

J. W. Moorrees, Jr. & Co., Afslagers.
Klwor Gebouwen.

II ()f>kvan Adderley· en WaleStraten.
Kaaf"ltad, :l Maart, 1899. l>AN][JJI'l'tl'IGING.

voor de Wetgevende,
Vergadering.

Keizing . ---_. -

Tenders.
TENDERS worden bij deze ge,

vraagd voor het publiceeren
van alle Advertenties, kennisgevin-
gen, enz., enz., van dezen Raad voor
den tijd van een of meer jaren naar
goedvinden nn den Raad. te begi~
nen van af den !sten April, 1899•.

De Tenders mosten geaddresseerd
zijn aan den Ondergeteekendo en
gemerkt, buiten op het couvert
" Tenders voor .Advertenties."

De Raad verbindt zich niet eenige
of de laagste tender aan te nemen.

TeDders moeten ingezonden wor-
n~n voor of op den 3leten Maart,
1899.

DeHeer Hu L. CURRE~
.1
III

Dempers, loore, en Inga, Afslagen.
Caledon, 7 Maart, }899.
_- .__ ._--- -_..~~. -----_._---- _----;-_.

Zal de Kiezers van Constantia toespreken
de ~CHOOLKA~IER. op

HEDENAVOND, l1den deztitr.
Verkooping

TE

Publieke
UUR.OM KIJX VOOR JE mT!s

Paa~devlei,De Ed. Heer J. 'V. SAUER zal ook de ver-
g-adering toesprelien .

De heer A. ALBItECHT zal als

nabij SOMERSET WEST,

Voorzitter OpVrijdag, 17Maaart, 1299. Op last,

H. J. DU PLESSIS,
Seeretaris.

AfdeeL.ngsraad Kantoor,
Philipstown, 6 Maart, 1899.

ELLIOT.
Bondnergadering gebonden te Balehatha op

27 Februari, 11!9~) van Wijk No 2. Lo.kop.
TIIg81l"obrdir :de heeren S. IftD Niekerk, ..oor-
zitter : W. Beetge,8. Botha, A.. T. v. d. Walt,
T. H. v. d. Walt. Voorgeete d door W. Beetp
geeeeondeerd door 8. Botha om den _taria
ICbrifteljjk bnni. te gevea ftn de vol.. ade
Kitting. Voorgesteld door W. Beeqre-T.
Botha; om een be8chrij1'ings·punl Daar he~
dishikt-a beatuur te zenden om bet Gon'renlement
dringend en vriendelijk te ver~en de sIttiat
van bet roadgaande hof op EJliott te krjjpn.
Voo'1ruteld .door T. Botha-W. Bee~ om eeu
bri.f te ricbten un dea magiau.at oftr da
loakralen. yoorpete!d door W. Bee'P A. T. 'rill
der Walt dat er twee ledeDIUlpeteld worde~
pm.1 de Damen 1'8n bet pubhek te krijpil.
De vergadering verdU£de tot 18 Kaart.

T. n. v. D. WALT.
8ekretaria.

a~eeren- DE Ondergeteek!ende daartoe be·
bJorlijk gejaSt zal publiek ver-

koopen op bovengemelde plaats (de
plaats van den he~r J. H. SCHOLTZ),
dag en datum.
Het G.-wone Assortiment Huis-

l'IlSd, zooals Zitkattner Suite, Grooic
.Kachel Spiegel, Schilderijen, Zet·
tafel, Stoelen, Sideboard, Boeken-
kast, Ledekanten, Kasten, S~p·
banken, Porcelein- en Glaswaren,
en een Harmonium.

Levende Havc, zooals Koeien,
Paarden en Bokken.

Verder 2 Wijnpompen, 1 Spider,
Kapkar en Broeika.st, en wat verder
zal worden aangeboden.

KOCH DIBII:,
K.AAFST.A. D,

Voor
BEN

Sproeipompen KARNS,

(afsnijders,
APPLICATI in geschrifte ge-

adresseer aan den bf'stuur-
der, Groot Co stantia, vergezeld
van getnigschr ten eu referten,
worden verzoch voor de betrek-
king van Opzic ter, om te dienen
onder den bestu der te Groot Con-
stantia. Salaris gen de rato van
£10 per maand 00l" de eerste zes
maanden, en £1 lOs. per maand
na dien tijd, indi de dienst voort-
gezet wordt. D opzichter moet
ongetrouwd zijn, . gereed zijn om
op 4 April, e.k. zijne plichten te
aanvaarden. V' verdere bijzon-
derheden doe na oak bij den be-
stuurder, Groot tantia.
Departement van

7 Maart, 1899.

\
\ VOOR

Net Dr9.a.d
Stoves, Keukengereedschap.
Ledikanten, Matrassen, Trommels, ReiBzakken Yar\ooping te beginnen om tO ure J.m.

-..--
Komt allen en Koopt.

~olle bijzonderheden op Aoplicatie.

DHlI\PERS ~IAt.\.TSCHA.PPIJ,
SAi\DT DE VILLIERS & Co. Beperkt.

--:._

Paul D. Cluver, Afsla.ger.
Stellenbosch, 2 Maart, 1899.VAN DE

BENOODIGD

GEVRAAG D eepe betrekking in
een dorp of' op eene plaats.

Koonis van ~tooml en watermolens.
Degelijke kennis v.n wijn en graan-
boerderij. Vronw~' van applikant
gereed om een kleUle School op zioh
te nemen; is bekw~m onderwijs in
EngelBch en Hollandsch te geven.

Doe aansoek bij- .
010. IrfRlI't'ÏilIOtilm-

DA.\ lt di' Eerste Oplage van de Portretten onzer .Afrikallnsche
I'<trkoment.JledenUitverkocht is, verzoeken wij hen die reeds

~'rtnplarpn besteld hebben om een weinig geduld te hebben, tot <13t
Gnu_. tweede oplage gereed is.

ZIJ. ?Ie nog bestellen willen worden verzocht ZUlkS ZOO Spoedig
InogellJk te doen, ten,t'ind.e ons in staat te stellen de 2de oplage daar.
naar te regelen.. .

O. P. SOHULTZ ~~
Kaapstad, 25 Februari, 1899•

.'

'".,
;,



" lse lt e Uai\'e
n'I'''c~hcZ'lilcl-lI. r
• F .,

ttucia Get·I ('-.\J iel
)1('el.
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Kt',R1ES & CO

GRAA •..

Hebben thans ontvangen hun seisoens
voorraad van

.JAMES WILEY&COJ.

Raapzaad, Cocksfoot
zaad, Italische
Klaver Zaad.

PRIJZEN OP A4
'Keile. lolle. Iel

"AN
Gebrande. Boonen,..,,.,/1 "' m.P,u.t

" lRIOJA "'6t1m4e ltIe ...
T. V.auUGI.N BU

10 en 12 Darlingstraat,
KAAPSTAD.

De heer J. GR.IBBLE,

"::0ë:
fA
ï-e-
fA
-I

"'"::0,.,
Zoo.

EENIGE AGENTEN::

GEORGE FtNDLAY & Co.,
Grave Straa.t, KAAPSTAD.

KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN.

GEILLUSTREERDE CAT.Al,.OGUR P,,)3T VRU .

•Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
- .. ,<. ...

SPOORWEGMAATSOHAPPIJ.:
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1I.1Ia~D.
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&DID, ollltNJl'

• :lt(()jIIUT. 0 UIl31
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C. P.

lOg ve
nieuwe ad
verz ht ODe
oude adressen

HIER EDE rdt bekend
ID kt dat de b r M. L.

KRIGE te Steytlervills "als onsen
agent voor UltIJ La n Wee lad
is nges ld.

----
HIER ED gemaakt

dat ds • EBBR te
~Q{ort West al oos agent voor O'U
La rui en lV r!kblr ie Leid.

HIER EDE lV t bekend gemaakc
d t de beer . J. DI!IK Bel-

ut ,,18 onze agent voor OnIJ La
Wref.))!lld 1" aang eld.

La lad, 6 F b. 1899.'--------
VERltOOP GEN



•••From the 8th to the 20th of Januaryall
.tatlenl north of Blantyre were inaccell8ible;
from the 17th to the 20th January communica-
tion with Sali.bnry and all north·ea.etern
stations on the African Trans·Continental line
(including Beir. railw.y stations .nd Britiah
Central Africa) WIUl interrupted. After a brief
and sp.. modic acti rity tbere 11'&8 a complete
ncuum on t be 24 th and 2;,th of January; tbe
same thing occurred on the 30tb and 31st
Januuy ; from the nth to the 14th February
t:mtali and the entire north and east were
inacceuible ; from the 7th to the 9th of Febru-
ary the operaton couldn ï ring up either
SaliAbary. UOltali. or any other .tation in the
North-East, and $here 11''' a repetition of this
telegraphic deadlock on the 13tb, the 15th. and
the 16tb of February!" A poor look· out
(remuD the Slandard am Diggu,' Nel<s) for
the merehant or the broker if he were depend-
ent upon Tranll-Continental communication.

•••
AJ reprds tbe railway, tbe T.mu, in the

article already relerred to, bu appr.reatly },ut
liUle bope of any 8peedy development of trad.
resIlIting from the coDstruction of the line, but
it looks upon tbe railway .. an instrumeDt witb
which to revolutIon i.. tbe labour market in
South Africa.

o 0
c

At East London, only a few months ago, the
same I:>irGordon told U8 Rrit",h Suprtmac!I wu
very mach lU danger. In fact, be had persuaded
bintaelf 80 effectually tbat tbe Empire retlted
upOn Sprigg and 8prigg ouly, tbat be even
ACea:ed to belie ...e the stuff he talked to tbe
deluded electors of that place.

"..
But, lo and behold, according to 8prip at

Elliot. Sprigg at East Loudon was ILn utter
fraud, and tbc Empire is not going to disrupt
aft~r all.

o 0
o

Sir Gordon in Tembulaud hu been ..ery
elaatic, .nd hu llletched bia "iewi .... ry
copiously_ copioaaly that the Sir Gordon of
East London ia ecaroell ~iable.

o
Will Mr. Cloete Itretcb allO, and .t StelleD·

boecb bud into an anti-Exciaeman, a Protec-
tionist, an &Du·Inne. Liquor Bill man, ete. ?

•••
lf he runs witb Sir Jam .. Si"ewrigbt, it il

clear th.t his SiOlon'1 TowD principlea willll .... e
to lO.

•••
But, after .11, IUch tbinp ha"e b.ppeDed. Tbe

Hon. Mr. Graham.t Beaofori W .. t Wil quite
an ardent Bond8man, and, if we rememher
rigbtly, be bued very Itrong claima npon the
fact of bi. grandmother being • Dutcb Cloete.
Mr. Cloete m.y get • up or t.o from bia Id..
man and co1l8li1l. on how to ahape ODe'.
tactiCI! according to one'l surroUDding •.

o 0

As for Stellenboec~, what doee il matter?
Tbe .bsentee landlord rules tbere. Hia
ScOtch homeapun coat·tails are l.tronJ, .nd
hia partner'. Scotcb n.mesake, Clootie, WIth the
clo"en hoof, is .n old friend, not .itbont
in1!uence.

•••
However, tillle IOlv811all, .nd wben waab.up

day comes we aball balance a.cooUDta.
o

o 0

Beeides, the expérienoe in thia counection Mr.
Cloete bu bad ;n put times, wben be ... inly
knocked .t tbe door of Piquetberg and T_hu-
land, ongbt to .tand bim in good steed now,
wben adaptation to Dew anrroundingtl ia likely
to be again a n_"- arrangement.

•••
~f.r. ThO&. Lou., speaks of the good be hu

done for Malmesbury durin, tbe t.enty years
he repreMDted th.t di .. iaion In Parliament.

o 0
o

No doubt, if his former conatituenta were to
make I ~cb, they would find lOlDe· good act
or other during that long period.

e 0

ino turn uk Mr. Lonw
got Olucb to thank tbem

" 0•la bet Diet lOnderling dat terwul de ar,.
Ti_ eeD korte reaum~ der "r-cbeo gat lDIl
op _r aliDbche wiize de cllfen '.I"Z",!
Doch verder ooauaenloaar ill o'erbodlg dur ~
dalrter den Ipjjbr op den kop ge.Iag~D ea le
dep i.Dpdrevea beeft

• 0.0

De Iriuen VUl de 'If orcesteMlCbetfdeeliir
..... _.,. ,_Mncbt trotech op &110, dat 'U er III....... -ua om den dokter te overreden acl
verldelblulr te "illen .tellen, en dat .u 100 ~
fliDke, ~, en .411 doorl_n Afri .
baoder ala haDoe ..ert.e«enwOO~er naar 't
parlement gun al .... r;iigen.

o 0

Wo ideo met ges.-nn:n aandacbt den dag "
~oet waarop de dokter ZIJn" maiden apeeci"
lD het hail pat .fateken. W U 1'enrlCbta
va.o hem poote dingen voor de toekolD5i, die -
parae Iie&t niet lullen ontboe~men CIW ~
".llicbt jaloaaie mag verwekken. '

o 0
o

OnJaDaa " ... n .ii er op, dat de wliobou""
niet door dan wonkooper word t aangelllOediat
omdat ter haut jI98D oudencbeid l! tOIICbS
.took eD goed. wjjnen. Wilt gij een proef c!il
de lOm? Dan 1_ men bet laatate jaarIs_
rapport ..... eae der beetaande maalachappg.,
en gij nU ODtwareD dat de winst (mei int.
grip YaII eie !utate balan. vaD WlDJteo •• ) <

&00 .""Dij .. £10,000 beliep.
I • 0 'l• 0

Bet aD 0lIl ftl'JDnC om eenig lUUiek le I
..... D, op hetceea "111 de Iippea ..an deD _. ·1

mw 0l'__de ..erpderinc ia ontnllen, die " '
OIIIDOpIUk nra"ogen kunnim.

o 0

BU ... ?L dat de ~~tie die de maa~ 1
tbanalgeniet, te danken 11 aan oDverdroteu b'"
va.o eleo ~ten beatuurder. Nu ja, ah be-
.wurder daarop segeD wii ook. Amen, YII!t
da~ hij <d.. beatiaurder) d. man is op de ndIta
plaat&, la on1oGcbenbur, joch de VO(lI'liti;er,...
lieet nit bet oog, dat men de ervarenate bemur·
der ter .ereld hebben kan, en men heeft ..
markt yoor sUD produkt, dan but het Ills
niet&.

o ••Sir Gordon Sprlgg has climbed down. Ad·
dreaaiag a mooilng of Temboland electonI
p\bered at Elhot be declared that he "did not
belie"e tbat any real danger to Briti1lh lupre·
macy exiated ..,

'" .
Wbat a contrast tlus ·Rtatement a.Jl'ord. to Blr

Gordon's speech at Last Lond)n when he
o~ued the electoral cuUlpalgn In July last.
Upon that OCClU!IOD,..fter dealing with the
coUTBeof event!! wbich brougbt about the dill8O'
lution tbe then PrUDe MIDI.ter laId before the
electo;" the l.S8ue upon whlOh. In biB Judement,
tbe gen.ral election "-a~ to be fought.

.' .
Sa.i.d 81r Gordon ,., would, bowever, teIl

you that In the long period extendIDg O'tir now
more tban twenty year.< alDce I fir,t formed an
administratIon 'n thll country. and after the
many times I have ..dJresaed you upon questions
of great llDportaoce to the Inter.~ts of thi.
colony-DllUlY times hav~ I felt that burden of
reaponsibillty r~.t upon me- yet never dId I
feel it to the eltent to wlllcb Ido at tbe prell8nt
mOlDent. in the pr6ll<lnce of the great issue wbich
is submItted to your Judgment and tho Judgment
of tbe country at thl. hme."

o 0

After pointIDIl out ~hat it '11'18 owing to his
(Sir Gordon Sprigg ol ad'lce tha~ His Excel·
lency tbe GO'l'ernor had dillsolyed Puhament,
the speaker went on :-" What la the great 'IOU
tion which is now to be submitted to tbe coun·
try ., I feel that the reRponBibihty reata upon
me, and I hope In the few words that I..m about
to lilY to you they wtll be made as eieu aB my
knowledge of tbe English language will enable
me, 80 that no man 'Iflll go forth from thia hall
in laDy doubt 18 to tbe 'l'lestion whIch he, aJl a
coDltitueot of tkis divullon, in common with
tbe various constItuencies of tbe various divi
Iliona tbrouglrout the colOlly. 18 c.~lIed upon to
determine I duire to .tate this matter clearly
to-nigbt, for If a trumpet gn. an uncertain
lOund, who .ball prepare for the bailie > .•

o 0
o

Then followed a further reference to the
great .. r08poQ'lbihty" tbat (ested upon tbe
Premier. 8.IId then tb.. .. graal iuue·' was set
forth :-" Waa t is the gred 'Iueation that you
ban to determine .• hat are ,llOee inHuences
which have been at work durla, tbe put few
years, and wbich have ahout brongbt matten to
• culm:natml point ID this colollj', It ap..,ean
to me that these IDHuencea are nothitrg le... than
an endeayour to diminish tbe authority of
England in South Afriea, and it may be
ultimately entirely to extlugliab that autbority.
You deslr~ to know what i. the policy of tbe
Go ...ernment. and for which 1 am responsible iD
Ilpeaking here to·rught-the poltcy which tbey
ba ... submitted to tbe jud(ment of the con·
atituenciea and to tbe ...erdllx of the people of
this conntry. wbose verdlct I llave ne nr feared
before, and I do not feu nO\1. (Loud cbeen.)
I tell you, tbeD. that tbe carduw features of tbe
policy of thIS Government are, fint, to maintatn
Bntisb 8uFremacy ID South Africa-(loud
cbeen)-ana, secondly. to pillh through a Bill
providlDg for the better rep,eeentatlon of the
peoplew tbe ParlialDent of ttis colony. (Loud
cbeers.) Bu t. sir. the first 18 hy far the moet
important; wtthout It. naug'tt el..., will avaiL

•••Well. W,e trumpet .wundcc. the con"tituencleB
in their wI"lom tbought 'Veil to reli"v" tbe
trumpeter of Ibe" awfnl ",'ponaiblhty" retlting
upon him. the opponents (,f the ~pngg MID18try
were placed ID office. and Sr Gordon now tellB
tbe electors of TelDbuho.nd :hat" no real danger
to Bril.tab supremacy eZt,t. In-bouth Afnca."

o 0~
Wal< ever a publIc man plaeed in ~o "dlculoUl

a positIon. or the bollowrCll! of blO 80Iemn
declaratlon •• o elfeduaUy «posed ~ If there
was no danger to t.he .opremacy of Great
Britain in Soutb Afri"'''. wby 11'11 thIS ;;0 yean'
administrator "0 fearfully tmpreIIIIed with the
dread imp',rt.f tbe momemo •• lIIIIuebe placed
before the .Iectonl of FM London aDd tbe
COI.DY, and wby did he pla,e the upholdlDg of
the aupremacy of BritJun ID tbe ft>refron' of
his prO(r&mme .,

c 0

There can be but one" answer. and that ia thai
Sir Gordon Sprigg wanted au electIOn cry which
be imagined would rally the colony to hil
standard, and ID the manufacture of one he
wu willing to .lander ODe half of hill fellow
coloniatl by bringmg forward cbarges he now
tacitly admit.! to be falae.

• •Q

That all c~periel!lce of pllblie life exteD:ling
o"er thre<! decades .hoald make it poseible for I
party luder to re.ort to such deyicea may, .,
tint ngh t. be regarded u te.timony .. ai118t
politica as a career Lut in reali ty it lIloatrat ..
tbe moral blind nu. which falla upoU tbe plaee-
man who _ks to obtain or retain office from
motives of per80nai benefit ratber than from a
desire for the natIonal good.

• 0Q

Sir Gorden Bprijr g ha! also been telling the
Tembuland .1~toMl that he did not believe the .. Aa the nWway advan08l north, I nmJIing
policy of tbe preaent :\[iniatry .... one that ita nosde,' to 1118 Kr. Rhod"'1 expr-m1'lll
"ould prove beneficial to tbe ColoDY : but, u il phrue, iDto the thick, blaak popalatioDl &f
usual with "ProgreASi ve" .pea.ken, be &aid Central Africa, ita value u an artery of trade
Jj le will need time to realise, but Jl • m_ ofit or nothing of impoNnce in RUpport of
hia contention. Minilten &re well .ble lo tno.port for I.bour it will become ai onoe of
explain and defend theIr polley, either iD Parlia- tint imporiaDCe to the iDduiriaJ development
_t or betore the poople. Ind lO. for the of the IIOUth. Tbil will be rtIIdiJy coOlpre-
_t, the progr.mma and plans of tbe bended.heII it il remembered tbai the minea
Ooftl'DlDeDt neeA not be dealt with here. of .Johau_burr .t preMD. -ploy .bollt

••• 70,000 nali... and the K:iJDberley !lDiaea
But it may be weU to eDquire what ill the 1O,000,.t an ........ rate 01 .... IIOm_hat

alienati~e policy to that of the Government; hiper than .ua_ih,andtbaUhepopulalioaa
aDd it ia clear that for thlll WOl!Daat look,"t nonb of tha Zunbeei, iDio dae IIddat 01 wbicb
to sir GordOD Sprig, but to Mr. B.hod.. tbe railw.y will mn, are..p, to ha _plo,.
spite of preaeDt dangen .nd of PaÁ denu, i& at a rate little hither thaa foar aIailliDP •
ja .vWen~ that a great many "P~v." IDOJI.. Tbia ~ .. UI DOt, of OOU'III, ha
...... al_ the "great" rather than the IDainWned, hu. .., and eheap tranaport
.. LhUe ](uter." Tbey won't be happy till Uaroaab tb. centre 01 iba laboar hMf'1'W1IIoaId
\bef pi !aim u leader, and the ohaoc:el an tend to eqaaJiM the price of lllUlaal Iahoar 111
..... they wOII', be haF. then. cmr soath Alrica."· ~Still, il UIe u~"~ poliey ia to be • no. il .1'IpItitiaD ef Uk .........
~ ud .... 8~ POIiC)', it il ...... tM ..... of port P ~.,,.........,

" ... tiae or ~ 11," tile A~ IlO- A. nrPOrW ba l~e~t~~=f2;~i,"Q.-J'IOH 011 ,ba :T__ IiDd, &Dd •• aWl 1Iil~ I;

o 0
o

The artIcle teeml with "lh" and (. buta"

ol I am ... to mike the rail.".., to TUIPia.
YiD, aDCI that ia 10'.to beMltyota. (m-n)'
You 1ri1111e114 dae pda, aDCI ... briDe do .....
millio. af ~ and clia6ri'lKtte tII_
uaonpi Uaean-. At ~ tIrOeY Jahoar
for wo~ • clay aDd that NIÏaiDdII- of UIe
lut time I -riait:M-F~-.h8ll1 ftIIlito. ~
below Cairo. 10.--";1bad with UIe man in
oharp of Iar!re .orb, he .aid, •I dOD'~bo.
what ilgom, ." happen to U8; .. 0111'~ !JO OD
with Ua_ irription work&. Would yODbiWeft
it, .e are payi.ag labour ihreépenoe • day.'
(Laugbter.) . I &aid, I I doo', kno •• ha' ia
coming to Émt: Ca-wed langhter)_ With
snch • IOpply of labour, .e CID "ork many (jf
thOM minee wltich are oot payable to-day 00
IICOOnnt of tbe heavy charJrea for labour.
(Cheen.) Thia, I ... y remark, ia beÏD( ued
&lain-t me by lOme of the nati..... They .. y
Hr, Rhod .. ia SOing to make us work to, 2d.
a day. Now, the ouly w.y we eau pin tbil
ad9antage of cbeap labour ia by extenaion of
tbe railw.y linea. You don't know what YOli ha ....
'---' "m_.

be wiae to lMk infonnatioa from lie PO)WCaD
.hopaya the ol ~"piper, aDd .ho.~:
of conne, the rich' to e__ dae lO J>rotrwai ...
tIlDe.

•••
I' reil nirea no very lPICiaJ ÓleIrDeII of vision,

then to _ that. Bhodte· policy .ould be
~ly extra-Colonial- Wi\b. Coloeaua wield-
ing the betoD there .. oul! be "WY little of
....Bome 8 .... ' Bome" iD the ".Pr-osr-ive"
progr&lllDUl, but. mat deal of II Over the
Hilla and Far Away;" Tbe CoIouy would bear
III11chof ol Cape to Cairo," of ... Rhodes tele-
graph" and. .. B.hod .. railway;" but next to
nothing of ... tten .t our own doo .... and of the
de"e)opmeDt of our own reao~

o 0•
We .bould, witbout doubt, receiye baahela of

118lll'aD081 that tb. II areat expander'... chiJ
deaire WlIII that C.pe CoIoDy lIhOUld .hare iD the
immenl8 adYlDtaaee lie wu .hout to confer
upon the Empire; bnt aimilar 1UUl'ID0III were
made .ith regard to our connection with
Southern B.hocleeia, and every Coloniat who
lookl tbe facta aquarely in the face kno.. that
sucb ad-.-.ntagea are to-day limply microecopic
in their diminutiven_.

• ••Tbe London Tmou recently published I
lenrthy article deeoriptive of lOme of the prin-
oipal point. ~f t.he ~ Rhodeal'lllw.y," an article
which oontaina in itHIf evidence of being
penned by a writer h.ving It bil command .11
the information and inapiration which the
projector of tbe railway could farnisb. It is
wortb readiDg and .tudyiDg, as being tbe moet
detailed and the moet fl'l'ourable statement of
tbe cue for the "Cape to C.iro" hne yet
publiabed.

o 0

"Yoi itA perusal .imply confirnts thll. opinion
expresaed a few weeks ago by lO level·beaded a
politiolan &Il Mr. .A1Iq uith, that tbe future
cbances of tbe scheme and ita poe8ibility of
.UCC:8III! are .1 pure .peculation." The .rticle deals
with the country througb wbicb tbe line would
probably travel, the urious tribes inh.biting
tbe .. regions, 80me of the engineering difficultics
to be encountered. and the chances of trade to
be developed and of traffic to be picked up.

•••
But wbat will .t once strike tbe tboul!'htful

reader i. tbe indefinitenell of it all ; very little
i. known, but much-~ery mucb-is I8snmed,
.nd the Ulnmptionsare for the moet part highly
favoanble, -,hile tbere is not a httle evidel!loo
produced to) prove tbat the pointa depended
upon for 8UCCIl8Smight not in the end spell
dIsaster. '

SNAP-SHOTS.
[aY OKIIU-]

THE FLIGHT OF LOVE.

c u,
And he goes on :-" It Hhould be clearly

undentood In England th.t botb tbe railw.y
and tbe telegrapb .re tolerably certain to lead
to sanguin&ry conflicta witb tbe nati ...e tribes, in
tbe lime way th.t the telegrapb brought about
the conflict wltb tbe M.tabele. The question iii.
fir.t, wbetber it isjulJtijiablt to incur thia almoat
certain riak, and ,«m.dly, whether eitber of
them is wortb it·, Wbat object will tbey &ene
if they are carried tbroujlh ? ..

•o 0

o ••He is tbe same Sir Gordon -- but why pile
on the agony in this connection? Let nl get on
to more of the speecb.•••"Hc did not believe ANY danger to Britisb
supremacy REALLY exiated." Breathe this
good news geaCly, for be himself aaid It.

o •
o

But for barefaeed, weathercock fooling, what
do you t hink of it ?

oótJie..... .~.
'" co. .. Dotr JINUIltina dae
~ - ~. iPrivU..- iIaeJfDioJUaI for r:.,..•••
. Bat !lION; ...mar •.0 ~ advwtiled 00Il-
di... for Maden; the Gea.-at ~1 if ..
.. Wed, oould..a1heOODtnot after __ u.'
DOdoe.

00

In tbe fiuaJJ7 cu.n..J contract, Lopn '" co.
are anow.d 12..p..&b.-;ï.oiioe.

•••
Tbe qll..mona arWn,

obrioaa •.
• • 0

o
Bo" and why ..... ttiMe ahaaiea aa.de~ .•
Wil, ..... teDd.ra'iIot aaked UpoD the elPIi-

tious Ulo.ed to Lopn cl 00. ?
By .hoM autIaoril, "ere th.a ebll1a- made?••
CommeDt is .aperfl':aonl; hut let Bailway

men, Balt Ri... r men, and othen uk Ua_I",
whether they an roi!lg to be. _party.to reatore
to po"er mel' onder wboee re(lme ~ ~hinp
ha .... bappei1ed? .••

Tbe matter is not : small on., but briDP
home to B.ailwa,. men penonally, more .10-
quently than uything elae could, the real iIaUeI
before the COUD~ry.

•••
Tbe qUeaUon in one word ia :-Are we going

to go on bolaiering up • sy.tem wbiob ia lii-edu·
ally foroing the COUDtry, loek, .took, .nd livrei,
into tbe coDtrol of • few mono~liata, .r are
we going to inaiat upon the Bighta of the
People, to rule thia country for tbe_bes, ·by
the_l"ea, and tblo.gh tbeml8lv... .

•••
Wbau, parblpl too lace, the _rW. of thia

country will wake up to find that tbey ought
to bave Ril tbia time heeD helping the S. AfricII1
P.rty in tbeir .ttempk to aafegaard tbeir moat
sacred privileges. •••

At lea.t let 1lailwa,. men, particularly, aak
the_lYN ~e ljullIItion wbetbertb.,. are ,oing
to help to mend and end the .. imous _ptem
wbicb by their rote. they haYe 110 far been
siding. • ••The matter ia oue wbicb their cbildren'.
whole future prOl!pecta reat 'olpon, and which
every aerioUll man mnat form. definite opinioD
upon . -..

SoMr. Cloete proceecb toSteU.nboecb hecaDJJe
be is no .'tlugwuml'/

e •
o

He alao goes bec.1l88 Ilia leader, Sir GOrdOD,
hu let bim 10 DOble an eUlllple in TembulaDd.

• e
He .00 goe&--4O be ~d-becanae be bad not

8npport enougb wbere tbey knew bim belt, .nd
wbere be OWn8moet of bis property.

•••And be .110 goee in tbe expectation tb.t Mr.
Tom Louw. wbo teIllOl tbe eleoton of Con-
stanEa know very little .bout him, will get
support be caDIlO' get for hi_If.

• •• •
A.ltogether, SteUenboecb will feel mncb

f1attered.t th .. e rea&Ona for Mr. Cloete's raid
on tbeir dis,"ci.

NOTAS.

Geini8e .eder ood~ door deD t-r
)[oore (~ iDp!u" 't'aIl d.o heir Van Eyk ver·
ICbeeD) 'Ride dat bU nie~ dacht da, de .ind to
.terk .. voor een ballon o~g. .

Wilu.la Sayera yerklaarde -dát bij op )[aan-
daga~ .. yen b .•o tw.. 6d. tick.ta ..oor de
vertooui!lllrooht. De Dcketa werden d~ hem
bij de MIlkeD opppven. Toen b.ohu.ldiade
siJn aanIPrUk maakte reide hU dat d. WiDCI M
&ierk ~ om op M pan en dat hil ~ld hooi-
Doodic !lad. H.jj had,~ puaftine hitd~.balloo
, .. laD. :Toen hij • ..rml werd bem AllD pld
Doch sijp. ticketa tzen, .r WlIII niemand
iD he, Ucket haiaje om re d terug te geyen. 0.-
taip'. nrdere .. iuip' kwam o .._n met
di. der ;Vo",. ptaigen.

Door;beachnIdP: Hij had dien .1'Oud niet
geleaen ... ai op il. ~eia plruki .tond. De
tick.iI .wareD geijjk idie Dn ..ertooocI. (Op de
ticket. WlIII ,_Id CIa~ lij uiot moeaten opp-,.ven Men). Toen ~ Ditkwam WlIII be-
Icbuld.iade buiten eie poodeD. Bet WlIII toeD
ometnika Inrvt voor tien. lo sUD toeapnak
uide Wlcboldigde dU bj deD ..olgenden mor-
po ... acht uur lOU oppaa en dat derenea
met tiebtI dia Die' :DiDadar -'PD ltOaden
komeD' op Woeuda( d. opaiiilinlYID miaa
Viola lODder a:t.ra betalini IDoohten bijWODeR.
Nad.t ,d. menlChen wer waren DI hij .. D
acheur Jo de baIJoD, omirelli "-a r-rd in lengte.

B.OIaDd Taflor pt .. iniIIenia die iD hoofd-
saak o.ereen Inram !Mt de .orip.

Het -,of "erdaagde i?t Vrijdagmorgan.

VRIJDAG, 10 HAART; 1899.

"9'-~ liet.;" ./iTpu"&'
e."~ ~ l.d}'D" ,.&,,,".

.4~-
(A Dew planet named Erue baa been dia-

1oTved. lt ia \be n~t to the earth).

laoIil"'krllc~1Il -=....
__ _11 aeIIa IIOOY....
.... eter .....wrai te....... Bell'
....m.Dd .et di~ je ........
afaebIadeld, terwijl .,. IlOl clrie I.u.a lluapade sUD. Oader .......
prioe oppbncbt op d. ""'WiIiDI ~
~ te bebbeD ODd ....... y-'-.
.. Jen. J '

.1IGJU.lWLAATI.
De .peoiaIe kollekie ,ehoadea MIl de

kerk- op Ju..aed_ ~, ... bdoeve ftD
" betráafpkata fODdI, ~ .Alt. a.t __
afaeiondlld dat d.PMD CUe nog ......... -i.. tot de ..u bU te clrapD,aJU doea
door eeDleJdatuk iD _ eoovert te ~ _
zoodac in liet kollekte lIordje to doU. OD bn
ooa.-en of pa~ertj. moe' gOlChni ..ea aDa "voor
bePUfPIUiI. , •

UN BIlT UB.UB ••
Men ia beaig m.~ he* afbreken VUl W ...

bouw, vroepr bet eiceadoaa "111 den heer .J1I1
Meyer, en .poedig aal iD plu.. daarvaa ....
pracht.ig en Di8ll~ WOIIÓII eD ......
beidaplaaia Nrrii-. ~ werd de ,,_.
g... l VUl 't oude geho1l1f _t.... toaw oay ...
,etrokkeD en da, er JIÏeaIUMl bIaerd ....-d ia
te dankeD lID dea 1DIIi*ut, den lleer piera,
die .. n _tal kinderu VUl deo sij- •• Iiei .......
drijYeD. ToeD de gevel 1'iel .. ercIeD va.o de bU-
at"Dan relfa tot _ de o ..enjjde der straa'
gew ... ~. .

BlIT CONO.a.
Giater (Woened.t) '00 de heereD dr. J~iaa

Ho1fman en A. B. de Villiera naar TIOtoris
Weet vertrokken ala alge ..... nu.den VUl h.,
Paarlaob diairikt_beataur naar 't IIondacoD~

TE.UG.
De heer W. H. Mybarvh. die op .. n beaMk

naar de Traoa ..... 1Wil, ia IaataUedeD Jfuudar
alhier ternpek .. rd. Bij ..erbaalt VUl poote
regens die in etreken die ltij beaooh~ hadt 18ftl·
1111 lijn, alwaar de landboawen ea oepneD
die bunne onafbankeljjkbeid van den bOM le-
"oelen hooprol SijD ..oor eeD paecende toe·
komaS.

ZlEJtTB.
De gade YaII den b.. r Johanaea Blignaut, van

Van der Poer. Plein, ia ernaiir krank •
Met pDoepD kan ..ermeld wordeD dat d. bMr

W. A. JOllbert, Markiltraat, aanmerkelijk beier
is, boewel hii Dog Diet geh .. l bUiteD gevaar ia.

Oh, can it be to other parta,
8.eet ErOtl, thou hut fled ;

Thine arrowa lost on hardened hearts,
By Mammon piereed in.tead I

Come back, fond boy, a rosy smile
Wa. worth hia realm and tbrone ;

Our maidII .till 10'1'0 the olden atyle
Tbe sterner .. x diaown.

Remember the-e wboae gracelul youth
Wu matched againat tby foe;

For tllley ban felt ita deepest trutb,
Yet bleaMd tbee 10 their woe:

Tbou bast our b""t-wha~ nobler prise
C.n .tar or planet bold,

The IDOther.! of those coming eyea-
U nseen, uatoeebed by Gold !

Wbo from the cradle. sainted day
With tiny haads sball break

The iathers' bonds, and smiling ltay
The' mothers keenes tache :

Till ripening yeanI in virtue schooled
Restore Love! broken reign ;

Wbere Mammon never should ba~e ruled,
Lld never will again ~

SCOTTISH LIBE.B-.I.L.

and" pOlllllbles" and .( ITtobables" and .1 may.
be's," and if it contains the best th.t is to be
said for Mr. Rhodes' latest acbeme, ita projector
will h.ve a difficult taak to refute Mr. Aaquitb's

o 0

"Here ia J'OIDething for the working-men
electon of C.pe Colony to thiDk over-the
white.. weil u tblB coloneed. The ••aending
up-of the gooda" to any great exteDt .ould be
exoeedingly doubtful, but there can be no doubt
whatever that it ia Mr. Rbod.' intention to
Oood Sou~h Africa "itb cheap coloured labour .
" We will briDg down milhona of labouren
from Tlnganyika," and ... t TloUganyika tbey
work for 2d .• day I,. ,

.. 0
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Let no .. orking-raan comfort bi1naelf with tbe
idea that tbe import.tion of th ... million. of
labouren would merely a1fect tbe mines of
Rhodeeia; it would, u tbe Timu pull it,
"TEND TO EQUALIZE THE PRICE OF
MANUAL LABOUR ALL OVER BRITISH
AFRICA'"

o 0

Wbite worken u :ell u colonred would,
iD8...itably, be affected, .nd .ffected diautroualy,
for an "finalisation of the prioe of I.bour
with 2d. a day as. minimum would wun ruiD
and semi·starvation to many. home now kept
going iu comparatin cllmfort.

•••
As i. usual with Mr. I£hodea, tbis i. a scheme

to "rual<e certain .. ealthy meD wealthier," but,
if carried out, it wiU add to tho" wbite man'l
hurdena" in Soutb Africa, and WIU m.ke the
life of the coloured man in the Colony barely
worth living.

• Q

Buch IiCbem88 as these may be I.belled
.. Progreaaive." but any working man wbo
realiaea what effect tbey are likely to have upon
his own future and tbat of his IODB,will be a
fool indeed to vote for .Dy candidate or party
lbat owes aUegiance to their inventora.

•••
Recent condemn.tion of the mis))se of capital

in Sou~h Africa hu)leen mucb reeented in
certain quartersl wbere " the arrow hu hit the
mark;" but tblll latest device of capitaliam-.
plan to further fiU ita bulging pocketa, by
.. equalising tbe pri<;e Qf manuallabour," Ibould
once again serve to .bow up certain capitalista
in tbeir true light.

o 0
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.1 The labourer ia worthy of his bire." lo H.
is, indeed," r.,joins Mr.'Rhodes, "wortby of 2d.
tLday!" ~t tbe labouren wbo have votea
read, and mark, and inwardly digest.

o 0 •
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Another contribulor .. rites as folio II' on Sir
Gordon Sprigg's speech:-

Bir Gordon Sprigg told the I. Elliot" eleclo.ra
that old age wu creepin, on him, and we maat
confeu that a pemMI of bill speech made it
look very mucb 18 if that unh.ppily were tbe
truth.

( Van U" corruporulettJ.)

Zij "'area met bun eh'eD; dil aecretaria ~e-
llotenl. twaalf. Nadat de eefl door deD aDder
..erwe1ll:omd Wil, namea alJ plaail rondom
..n tafel. De voonitieratoeJ "U ledir; docb
di .. werd .poed.ig/.ivuld, hoewel_bil ijjde-
lOk, door broeder . B. D. Hij AI er _ ern-
stig nit en lal lijna mede-broed .... l1&li met eeD
vu~ oog. Een heenoheDde houdinf' ..oor-
waar. Hjj .prak goed en "to the point. Dicht
lID lijn rechter sijde aat broeIer.J. LV., die
b.. l w.t te &eggen bad. Na el.keR aiD dien hij
uitte ..ea~e bjj aOD rollende oogeo op deu
..oonitter.toei, aIIIOf hij met een ..oorge..oel
besield WlIII d.t hij .eder, gelijk ~,
"permanent" op dien, "oor een reus Goliath
bedoelde .toel, sieh lOa kunnen 1riepn. Broe-
der J. 8. wu elJ vriendeliik ; hU kon aDD
Iacben Diet bed'lf'lDlOn. Allen aaeu road om
uit te vinden wat hem verheugde. Bij .tond
nommer ~n op de Ijjat in .ijk... Geen .on-
der dat hU aich &00 ,elnklDg gevoelde.

o •o
Broeder H. L. M. ICheeo iMi1'lMld dat bij

Diet een poatje in eeD der oommiaaiea IOn krij-
gen. ZODe oogen fonkeldeD geljjk donker
bruine diamanMn toen hij later in de "wator"
commÏllie opgenomen werd. Broeder F. J. P.
R. had.-la alle boop oPf'IIeYeD, 00IIlDliaaie-
lid te .orden, toen hij on!p8rwachta aange-
lteld werd om te lien dat lauderjjen beboorljjlt
door "uur, plijk 100.... 1 .t.eeno ..ena, Di.-
brand worden. Hij ia eeD nieu.. lid dat het
lijne medebroeden IOma h.. t .al makeD.
Waarom broeder 8. .J. M. &00 achaamrood-.
ia moeilijk te "erataan, iod.ieu het nm WlIII om-
dat bij nommer drie in deD Iirjjd .... uit.pko·
meD. Broeder J. F. P. (nieu. )id) .... niet
te llien of te hooren, en ioen hij Iprak _t
"D andere broeder sjjn..- aedachten lID· .deIl
"oonitter o"erbrenpn. Be, al _I beter paD.
Broeder J. P. R. w•• "nit sijn limieten." Bii
.prak lOnder naar "oorden te soaken. Hij haa
eeD" roller" gekochL Knap pdaan I G.P.8.
af1I'aIi. Ouder gewoonte.

oilo
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Broeder J. J. IL ia knap, of hij beeft-veel
tijd ier beachiklrin" waat men woa hem op al
de commiaai .. bebben. Broed.,..J. H,. B. (mooi
om J. I. V. lijn naam te hoorea Di~eD)
wu _r .._briltt toe~ J. J. M. en hij _-
"eel rrtemmen kreQeD bij d. Ideamr YaII de
straat commiuie. lIii ia echter )id geworden
GeeD alapelooae nachteD DD. Broeder J • .J. H.
"enute ,ijue mede-broeden door de bébad-
.teUing da, bij ook eenmaal jona ....
der .akkarate broeden. W .. t boe"ee) hooG-
tjes viif maken. H. G. F. E.ldaude 0...,. trek;
verder deed hij .. jin werk op helnraJll8 wij .. ,
sooala .Itijd. W. 8. (FiabaI) deed goed werk
Olet bet koJlekteeren van balIotatre briefjee.
zal een lZ08(le diaken uitmaken. Een bee'je
acbnal. Penlikken, no. 1 _Iecbt, DO. 2 alecb-
ter. Beiden wetden nit de ual gejaagd. Goed
&oO! •••De ltadaraad ia gooonatiineerd, met deu b.. r
J. I. de Villien tot 'fOOnitier, die ook a1a.)id
".n de ftDlDoieele commiaaie .-- ~ en
wel met elf .temmen, terwjjl er, ~ve 1IiOh-
ael~en, llechta tieD leden tegen.ootdill._.
VI'&&{: ZOU bil 'fOOr lich_vea b.bben ....
.telUd, of wu de tellinJ ~t.ief ?

•Voorsitter lID den 18ClI'8taria: ol Schrjjf,
.Ra4tUlid." ZIa &00, niet _ oommiaaariaeen,
.iad.-.den of beenm, I11III' nadaleden Een
paar .porten hooger. Me. di.n~ iD W OOI te
houden dat niet minder daD twaalf YID de
Paarlaohe inwonen, tbaa. de utel van L. P. JL
~LidPaarl Baad) clracea. .J__ ~ P. Jliét
In W. kon "erenden! "orden.

_._

dictum.

•••
Tbe article concludea u follows :-

•••
The Cape Times of Mucb 4tb co.tains a

report of thia remarkabhl speecb, .nd for Sir
Gordon'l aake, a,a weU II for th.t of the great
PrOfr_ive cauoe, we bope he will have •
friend or two to ad ...ÏIe quiet.

•••
From the Cap' Tim,u re~rt, we pther that

~ir Gordon deprecated" MIClIl" di1ferenOOll. We,
how ... er, do NOT learn tbat be bad a word to
say aboat his friend and lieutenant Harria's
perfOrm&Dcea at Newport.

• 0o
We further gather that" he wiahed AMITY

,,"ould Al. W A \·s prevail between Al.L tbe South
African Government_."

•••
And yet be is tbe Mme Sir Gordon who

blame8, not the Rbodesian gang, but tbe Trans-
v.a1 GovernmeDt, for "Il tbe· u Dhappy occur-
rence. of the paat yeu or two.

•••
He i. likewille tbe aame Sir Gordon, who is

moving heaven .nd eartb to return to power
tbe 11. "I who ia trying constitutionaUy-u
pre.p,,' ,ldy tactics are called-to efIaoe tbe
Tranav...u, after failing to do 80 onconstitution-
ally.

o 0
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lien be"eert dat er .genten op UIt '\iD ~
lieCIeO daplUb te leeren, bunne beroeplblir·
heid eo _en te kunnen IICh'ljven, lOOCIat liJ
de ..-k.yormen om geregistreerd te __
eelt iD kUDDen ..nlIeu, daar de veldkortJe&tal
beeIoton hebben, dat alle aan_ken ia haa
aegeu .. oordigheid moeten wordeD geacbreflll,
oJDdat .,. iD het yerleden perlOnen niet r-.
.-Jd hebbea om &lDaoeken te attest.eerellGil
DOOi' voor hen penoonliik door appliilllia
werdea oacJ.teekend. Bra vo, ..eldkoraeUell:

'."
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Tbere 15 one aspect of t.be question which i.
nQt likely to trouble Mr. Rbodes and hia
friend. much, and that is the way in wbich the
eOD,truction of luch a line would be regarded
by the n.tive popalations. The methods
adopted in tLe acquisition of MaahoDaland .nd
:MatabelelAnd ga.-e ample proof th.t the Rbode.
elIM of pioneers are not o~erburdened witb
humanitarian scruples when native inter8llu are
concerned, and the frieDds I>f the natives mUllt
lee to it that no loophole is lelt for' tbe repeti.
tion of lucb grou scandals.
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This point ill referred to in an utide
by Mr. H. C. Thomson. which appean
in the curreDt iuue of tbe National
Rer:ltl£. After pointing oat that the jurilr.
diction of the High Commillllioner only extend.
II far all the Zambaai, and that I:etween
tbat river aud La:te Tanganyik. there ia a .. ast
region whicb bas been nominally plaeed under
the protection ('i) of tbe Chartered Company,
be say" :_" t: nl_ the lWDe sense of brutality
and ...iolencol are to occur tbere whIch occurred
in tbe early day" of Rhodesia, thia region ought
to be plaood witbout delay under direct Imperial
control. especially If the Government sbould
decide to allow a raih"y to be constructed
tbrough It."

e a
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But can it be tbat even Sir Gordon hu dis-
covered th.t there WERE. grave d.ngeTB under
tbe condition. existing with his Ministry in
power-dan~en which, under the mie ef a South
Afncau Ministry, h.ve entirely disappeared.

•••
Tbis conclusion ia charitable, an:! .t leut

01le" lOme explanation of this change of front.
o •o

But, whate ....r tbe expl.nation, it ia gratify-
ing to thinl< th.t Mr. Cb.mberlain wiU k .b1e
to sleep comfortably again. A. for Harria be
will of coone have to .pologiae, u Sir Go~on
will W.Dt to know, failing tbia, wb.t be means
by libelling his feUo. citiz.OI and couDirymen
and by agreeing witb the Sprigg of aix Olón~.,0.

Bet verhoor YaII de lnobtballoD auk .erd
~L
Dhriliian .J. Dancklrert (·~,... ... "t ..... potiiie)

yerlda&rde dat toeD hp op " ..,..,lterrein kwam
op dell.vond iD kwee&ie, lp nnt o~~r oecen,
de hetr Baker aUn .. Id \.... beechu1cliP
ienIg ~_ Op sun (geq .. ) verwek kw.-
men drie heeren mei hem naar het
alation. Die heereu ,waren T.11or,
Steyn. JJ.cbuldirde .erd in lrecIttonia ... •
..en dOor d. b-.m Baker en 8~e1D. Er .erd,een :meldin« ,~ ..... iiebta in .aUn
tepowoordirlseid. BD 'hoorde nielallea wat .rPIP...... werd tuucDeD ha. hoofdkoMtabel.n de~ .. b__ . '

Door beaohuldigde: ToeD hy op he~ terrein
kwami.tood de aohare~ ballon. H.jj Iton
niet J!eIIeD af beaoh eie lCbare yenroobt
S"D WHOa Diet te ; ook bemerkte
hg .... lOhenren in dil bailoR.

Jo. F. Bun$, hocdtIkoMtabeI, verklaard. dat

~:-a: =.'=-'tienb:mM="I~
~ Taylor ea Baker"Prioe belchuldicden
YID r+kl orider ..alaohe YOOl"WendaeIen pDOIBeD
te "'~. Die beeren mukien hei Ilea ADi_
delb'k: ftIrOID SU -. beeOInaJd.iCia ~
PriDe~endat '~DI'8IId ~ ,-'n
de ~ terq to~ iDdwn pr!!,.
hun pld te"., pt. ~nIdiade weigerde het
~.._. te .. vea CImdai sjjn t.IlOD beHha-

~l: B. ,~,.1IaïP~ a9ta .... onreen·
~ met die ftD ...,.;_.letuiaeu.

Docir bIIoInalcfiade; Bij raJ Di.r _i den heer
De "'dltera hU de' poon geeproba. Beeohul-
dip tMide heID sjjia iicbia M hou.den. H.jj
kOG .. hoorn ... ~beeahalJirde MIl hei pa.
bliek.; reide. Bij verli.t de pood.o OmiW
aadei1m hem ~ dat ....... ltIiade Diet lOll

~~ a::t jiob~ lf";;"kwam Zij.
0""" met die YUlIYOr'ire .. talaen.

Ja40re Hiohael, ~ verklaanle dat bH
te "!!'eD in -tachappji ........ beaaHJd.iade.
H.jj 1!Iend. bena voora ..-laaWe vier jaren. Hij
eo lMteobaJdiadé ~ o.p de ~
exhibitie, toen b.ob,a!dip UDkODtIiIda. da~.r
balIOá OIIRiirinIea J lO1Iden aijD; d'rie' iD d.D
• ~eD-"-imaeD,dar. Vier ...........
Prioe. ring ...... op iD dell _idUg, maar
hij pa, uiot op iD. _.vond. H.jj (ptaiae) :Mn. J. Sibly, wonende te 5 A.ngeWrul.
.erd idoor beactilllclircle .. ~ op te ..... en Kimberley, beeft een lI8D81lt.Jewekllcndeoodn·
~. daarmede it. De UadeN tw_.voodoo 'riDtlilq; gebad, en aij bad volatnkt er D16t! op
giac reiuire ook op. Gedunade -de Iaatáe ter.n om de saak publiek te maken. lOetI I!I
vier óf vijf jaaren ..... heaclaaJdicde, lOO .. .,. bij daartoe venocht werd. Haar verbaal li eeD'
ww, ;aiet in dan'.t'ODd _CIpppII1. I.atate ..oodig en rechtuit, maar terzelfder lIjdt goed:
~ ...-l hij to KáapaW opppaa. b.ohreven en _r belangwekkend. "Il: ieod
Er 1Nl bij... wi1ad en ile MUOB kwam bjjoa UeD jaar lang," r.eide zli. ..wl .nn
nederiop _relfieD~ I waar hil OIJIÏDI. De L__ Llniinaft, geswollen voeten en beenen. et!WW 'soa "pilo," .. -,_. ~~ llIUUUIrU-- d............ -._ Pijn in den rug eD in de Z!J. D. boof J>lJDetl
op te ~. ~ • PIaud.D mij gewoonliik om deo andereo dae.
~.~.~~b BiJ:ubii- ~~& ... ik bad .. u ge'Y08l alaof leU!miJne berW!JIIl

Ja """'tI lata ._ ui*-t. Ik kou gedaroode zulken tHd geeD.-nri
~ -'nat ~ toen hij in _tfl'llap_ dooo OD moeat in eeD donkere kawer lP
pjj ..... - .,....~ ginr. Bij had oader. Hij~ haDden en ..oeten waren .~. koUd. ik
~.al de ~ M mabaI, __ op de kon Dwt ~D tj;II .taan, maar weDJCbltti
a:IIib\tte le Graha....:&ld. had hit (~~ .it&en of te Jiaen. Ik had 1'ol.trekt geeo Iatl

padyertowd .... hem c...-..) ba voedael, ..oelde dikwil'" dat Ik bet DI.lnot-
nlJeD 0""" Zjja..nle +.&fiilDr to dig had, en .erd vreeII8l[jk geplaagd met lIJ>

~ - OP. ~~en .ycI. Bj[ de bluinr YaII eie 1DIIIi. DokteMl en med~
........... - ..... Diet 0' dan IObeDeD mij J81D goed te doen.e" *". ol Pa.-oat ticketa .... - "Eeaia.)&reD ceJeden ging.n Wli no Kim·

... '. berIe7 Dill' Johanneabnrg, mAlLTd, l..,d dur
Op~ da ~ pt~. _veel ala hier, en na on.e terugKomstti

:__ IDI ,....._. bO sitD welde op- Kiaaberler .... ik oog enn alecht
__ ~ ~aitIWIeD. 0. la _&1'ODdop te "Bet _ Mnp"olge van den raad nil ~=4aDiM ~ ... ba da~. liet aabur da, ik teD lutate Dr. Wtlhlm'l'iai

.'" -....... ietwat p... JijW. PiDa probeerde, en biina van dIen da~ af. bo-
(7', __ ~) ..,_ mijoe pijnen mu te verlateD ~, :.£.....'''~''''''''''[k.a dag door m[Jn werk deen,:It

~ rugpijoen, koude handen eo 'oe:ten an andere leWillen 'UD"
.~ Toen ik IlJechts t wee bottel! der
PiIha PbraiIJ~ had, ..oelde III dat aJ mpll
kftIea ap ~1IUimU~ "''JU: ,..rdweoeJl"
"

o 0
o

Geef de eers wi.n de eere toekomt. De Jai-
tie die de maataebappjj that.a geniet, &OOdatIjj op
eie bo"enate aport van ewelvaart III geat.ega, II
te dankan lID de outdekking "'ID de TraDnIIl·.m. goudvelden, juitJt of een tijdati., 10IIII de
aaMeelen rondgerent werdeu i, 20. Gd. .n fIl.

o 0
o

Durom grieft het onl aan·1 harte, dat hei
peraoneel aan de iariola WIg verhoDden, jl JIIfJ
to, directeuren toe, gedurig op d. Tl'UII'fIIl
lMIIaelCIeD, al, het afachraapeel en nit ... riIr ;
wereld, doc\· hei alonde Ipreekwoord YUlIIt
oolt hierio ten 1'01le be"llIltigd "Ataak vca i
~" .

The object of the Tr&IlII·Conhnental tele·
grrwh i.. according to Mr. Rhodes, to cheapen
thEl co.t of mellll&ge. between Africa ..nd
Europe; but tbere seems any number of -- if."
In Ihi1l, tbe more feasihle of the two lOCheme•.
Here ill a record of eome recan t illterruption. on
those rortio ..e of the system suppoaed to be
already in working order.

But tbey would
whether be bu not
for?

. °00

Wij .illen .,. ook op &Indringen dat de.-elrl-
komettea ni~ vergeten zulleD om deo_
bDt iepijjker 'lid eenig hoek oC g..,bri!i te
overhaDdigea om uit te vinden of hiJ ook ...
ba, _ .ta door de wet yereiacbt.
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De veldkoruet ia het °spil w""rop de gebeele
reria~ratie 'l'1li 1riesen draait en I' bet ajjJle dvn
roepÏDg om niemand op de 105t te plaa!.IeDdil
de beYOegdbeid niet belli 1.

o~
1I1.lm8llbury lIllIde Mr. Lou. and ga .... him

the mean. to enter P.rliameDt, but lucb
thinge .re sometimes forgotten by tbe un-
gratefaL

verdwenen op geheim-
zinnige wij ze,

EEN KIMBERLEY 8ESSATlE.

Nieuw Bethesda. HET GEHElM ONT8LlïERD .

KAGIST.a.A.A.'l'SBOJ'.
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Truly tempora 711utamWl ~l "0' fJtru mtu:ll mG-
lamu. In il/i, .. ."•But no" for tbe moat delicious geOl' of tbia
vaat sJlll'lCh.-- Don't faint! Tbe following
la GOtIpel truth! It wu ut~red by Sir
Gordon bimaelf, tLud Vryburg ia IIVeeL For
of COUrll8,after thia no pohce and "olunieer ..ote:
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"THEY MUST BE ESPECIALLY CARE.
FUL TO KEEP TO THE PURITY OF
ELECTION."

o 0
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Cut tbia outl; preaene it u a m-re of aal-
Yltion for all ainne ....

I ?oO
What aboat tbe Slakonma.ttr. and tbe Lopn

Contract?
•••

In 1R96 tendera .ere uked for the rigbt of
" Advertiaing and the openiug af BooDtalla at
all tha B.ailway 8talioDa, Cape Town exclacled."

, ....
T"o l.eDden.-.eral8nt lD-and Hr. LopD'.

WlIII _pied.
'- 0 0

Thil .... wa~aad good; but what happened
fnrilter? I

I 000

whea ~ OODtraet WlIII liped ""'eeD the
~7 Departmeutand )fr. Lopn i' aPPIU'ed
ID 18vé.ral rea.,... to reM Il~ eD entiNIJ
di.t.nat -. to that lIPOIl .. hioh ieDdere ...
eaDCI, aad ~ . ...oap apoa. bMia COD-
lIiiIInblJ ..... D*.... to &bl _'aI..........
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(Jelijke rechten voor de
kiollandsche taal

DIRK UTI.
APRIL 1&11.

It·· .Bet tafetee1 .. 1l--1let dappeN :&frI..
ka.uucbe kind, aa, Vl'UchtelOOf eft ~
ging in bet werk &telde sijDtIIl '1ItIiY_
den- .....der teT h'Dlp te kOlDeD, il MD,
da, altijd NIl plaat. 'i[IOet YiAdeD iJl
Zuid-Aftik.'\AD8Che geechl'edeDie ea illderlliOeclmm 'VaIl Zuid - ~
loageaa, mogen zij YIIIl ~ ol
Hollabd~he afkomst zijn.
[Sidwell, ~edeuia vu Z.Afrilra.]

't Bleek gelaat, door IIOrg geriapeld,
Peinzend bi~ het kwijnend V1JW',
Zit de dapp re Boerenleider
Eenzaam in het nachi'lijk U1U'.
Rondom, diepe, di:c..:~te;
Alles alaapt, de le' waakt
Met zijn uitg-.tte wachten,
Spiedend of ae Zulu naakt.

't oog op God en vol van geMltncht,.
V&!Itberaden, sterk door moed,.
za&: bij s~ met kloeke volgwa
't IIrekend daalicht te gemoet.
Uya toch bade DingaaD'. wegen
Win, hoe 't breken van den dag ,
Steeds lijD a&Ilvalakreet getuigde
Waar bij sich eeD Tijand sag. •

Vol van gMStknaoht, vaatbendftp r...
Heden toch il 't alles heeD -
Waar hij peinzend bij bet ,...dltvour;t Nu voelt, denkt aanhet verla'en. '
t L alaaf een doU're achaduw,
Bode wat dtJ toell:Ol!l5t breagt,
L8ng7.A8.m in &l1Dziele a1uipeDd
Zich in &ijD gedachten maagt, '

Is 't de IlAChtalijke .tnt.~
Die zijD geesi lICIO 1OIIlb- er atemt
L 't 'i oDMek'n CIOQi. er road ~
Dat lICIO &aIPtJa br'.4 beklemt I'~!"::at~"·.w1l1l't boe da lIUIIPIr
B":~ l.Ie vaardig JUt,0:~ W s; wild voortpdHftII,

, door DODP YlWt.

I:-'..bloed eD daama 1meta m"",
Dv ~ is het om hom heeD,
) den wolkIID reizen l'OIId hem.
• .DgStig voelt hij zich .n_ ......
't lIOeile hoofd &inkt dieper neder:j
En ZijD bandeD vouwen !lUID:
"Uw wil ~hiedde, 0 Heere I
Zie op miJ, in J_' - I"

En zij llirijden; Un als leider,
"Dirk, ai' nertien]Uig kind,
Dat ~ UZI zijns vaders zijde
Zich in 't dichtst del nrijda heT1ndt,
Kind ~ jaren, !IUIn in 'datJen,
Uit w1ena oog de geestkncht blaak,
Dat zijD volk, hoe diep verdrukt ook.
Eeu onkreukb'n grootheid acboak I

Voorwaarts gut Ht; 't impi weifelt.
Staat-ilaar holt het vluchteDd voort,
En de dappere pioDieren _
Wreken 't bloed van Weeneaa' moord I
Daar, in hindedug v_laolen.
Rij.t eensklaps een Zul1IJDaCht,
En een bli_mende werpspies
Stopt Uya in sijD wilde j.cht I

't Bloed gudst uit d. diepe wonde,
't Kleari !lijD zaal l'n strijdhenpt rood,
En de held stort neer ter· aard.,
G....ft zioh over a&Il den dood I
Kind, ZOG Nept hij, niandeu., aJled.
lf ijn ,.t"fIoariog " nabij.
Ylu.·ht ! laat mij toch bier mur stenea,
Vlucht, 0, vfucht, nOl zijt gij mJ 1

Voorwaarts pat het r Uys blijft Klater.
G....ft si.jJ;aziel in 'I Vade ... band
En ~~ sich voor de reize
Naar dat beter vadvIaIId.
Hij licht het III&tte halfd met moeite.
En pleit .et gebrobD .. ,
Toen ZijD Dirk daa atrijdeJtd YOCII'tj,-lt:l
"God, mijD Gocl, nel lijmet hem.

l\1et "eet hij tot God fA bldcJea,
wien g_ dlerbear kiad. behoort Jl
Al. 't gevaar die .ahat WreiPDd
'. ~ lampe duiater gloort.
H_ aI1eeD, die Iterft iD J.... ,
la W uilig IIOen"'bcmd,
DIe in liefde leeft eD wude.lt,
Banp niet voor d. laateten .toad.

Daar liet Dirk, In 't lUl sleli 'II'UdeDC1,
Hoe sijn vader 't mat 1IOOfCI Hebt,
Ziet hOe roDd lIem ~ hlDakllD,
(lp '\ nauw ~ppend hart prieltt.
na' '. t.e veel voor 't kiDClUharte I
HeeD te l'Iiea bij dat p8chtl ...
Rol en rufteto ~en ~
~aat de plaat. __ ~ ligt 1

Neen, roept 't kind, ik hoor bij 'rider.
Sterft hij, ik sterf met bm ... 1
Lieve Vader in den hemel,
Neem mij a&Il, in J_ Naam I ...
Dirk'. roer spreekt I _ yijud tuimelt
En een tw-fe volgt ban ru.
Toen, tot 'or vade ... ~i '!InadeM.
Springt hij af, in 't bloedi& p.a...

't Trouwe ".pen dnunt nOl eemaaaI r.
Toe~n kreet, een gil vaa .mart,
En doorboord met --saaieu '
Valt hij neer op vade ... hartl
Met eeD bede op de lippe&. _
Trouw tot 't eUide, onhevree!Ic1,
H&Dd in band teaam Reat:mIaId.
Geeft het metal daar den sëe.t I
Dirk gal 't leve4 YOOf SUa 'Pad ... ,
Ach, "'6"t tooh DOOit iJat graf
loag gesJachte, clank _ 8cl»pper,
Dié U salk lIeD t'OCIrbeeld ~.
Richt MIl teeba, A.tribIiDderI
't zij _ 90Ik ~ 1.'NUbrood:
.uÁall Did Uya, lijD ~ til na..
'nww, ja tfOU1r to\ iii: cia cIaodllt

4 VANDD.
~, .J--lIIi,
TaG .CoaDm.t..~ .......!!!.::: ...... Ti ......'" .,

KENNIS geIChiedt bij deleD
in termen 1'&Il 8eotie 2 Tan

Wet 18 1898 dat alle eigenaars ell
bewoners "van vaste eigendommen
die weigeren of ~ sijn om
eenige van het onkruid genaamd
Xanthium Spin081lm dat o_p hunne DE ODderge~bDde, op vertrek
plaatsen groeit uit te roeten en' te l staande, heeft bealoten publiek
vernietigen na publicatie van deze te doen v.. k~ het gewone
kennisgeving sich 80huldig maken .A.JsortUnent H~ best.ande
aan eene boete van £2 niet te boven uit Kasten, Tafels, Sroelen, Ledi-
gaande voor de eerste overtreding kanten, Matraaen, Glas en .Aarde
en £5 niet te boven gaande voor Werk, Keukengereedlobap en ,...at
elk daarop _volgende overtreding. nog verder sal worden ~bod~

Met betre~ tot de boTenge- Let wel op het Adresl SohUlll8 DEZE pl'8Ohtig~. buitenpJaat., .groot me.:er d.anI 2,()14 morgen (4262 Poblteke -Verkoon;n. j
noemde ken~ng wordt bij over de "Blue HoUH," Noorden acres) me~ .liJn oud woonhws, prachtige. ed[~n, ~n Kamferboomn, r-e.
dezen voor de informatie van het PaarL en o~~e voorraad.,m '!'8U!i' en ho':lt,.~. tbfna ID de ~andeD. TUl . -y .u,~.Cek bekeild gemaakt dat de N. H. FliSBN. den ,landmeter, eD &al .poedig ID ~nJ ~lea publiek wordeD PaaftIën, !ze1s"W--s.

in Bijne zitting van den 4den A..B. de Villiers ct; 00., AJalapra. verkOcht, ten gerieTe ftD koo~ De K~,t ~1fel ~ ~e man . .........
dezer besloten heeft aan eigenaart Paarl, 9 Maart, 1899. vlUllliiddelmatigemiddelen.lil bedÏ8iDd1POl'tieJL Wat)aaDgeat de liggiJlgvu Karren, Hater, Gd enz,
en bewoners van Jhl1d 60 a.n den grond, het hout, en de watortoevoer is ~ ~ ODO~ eD JAK 'T
tijd te geven Tall heden om het K A A PST A Dis. het ongetwijfeld 00 parel. der Zuid ~ laDdgoed.. ~ De
o=~ uit .~ ~i~ op hU~d • uitatrekte grondea die dopl'JpleC)en ~"ftIl Be met fOI'8Jleá ~ W.uEo~ HoW,
p.taaU groendoo ~jd méns LOUreDa Bi"', zijll ~ door ae-.cJwqns laad~ ftIl _ .dU-
~etN~8~89l:: ~".:!tt: ItDDige11Dg YO da Stadllll4. Sir JUDeI 8ivewright, deD Wel. Ed. heer Ala. ~ der BIjl - --=-....... ___.a.._... • a-. ynwjenJijke ~ ID sijD biDaea:korta ~ ftli au-. ~U WIG STATIO!,
a..·.,_ .. 1funAVU "eIt, he\ Strand 811_ Spoor:weg. : :

Op Last, PuleIaWn _tnUttgdtt lel. Volle bij.,Dderhedea eD planDen su11eu bin_ kort venohijneD. al

H. J. DU PLI8818.. laatsfB K"l1fiswl1iill(. mtullCheu bn iDformatie b,tkomeD worden bij ~ Prooureura ftD
. 8eOretariI. .. heeren TheUDiIIeIl, de V.. koopel'l, l

'TIET is aaD 'den Baad gem~ dat WALKBB et .JA.<JOB80HN. ~
il iD vele .pva1len WaanD· de • w: I v_._.~
8ohedu1en betráking hebbende op i16, .,....., A......,..-.

~ ::::a,~= UIT DB HAND UiBZ.OOP.
zijn afgeleverd aan eik huis, kan- ' ! 1·
toor, pMhuia en winkel biJmen de t

NO=ots.::2~1:tt;=~=!EEEen Kostbare lloeIjenploo,ts,
1898 that all OWDeI'I and occupiers niet iD staat sijD geweest weder iD Geletten :ID. h.. m_bilk. C.1......
of landed property who refaae or besin:..~ w~u dUlllUl• T......_ de Bot RiVier-Twee Uur 'D~,'f 48D8rn.n VflU....-A., .'._ .'neglect to eradicate and destroy U.JU:I.Al,.a _..- OMI!V .; --ar
any of the burrweed called.Kan- GIGBVEN aaa alle penJODe1l le DC»I :! \
thium Spinosum growing upon i1?-. het beD~ van zulke IObedule8 :~ Plaats is 3,400 :Morgen groot, hJft voloP loopend w8tér het
their land after publication of this ZIJll, dat die béhooren te WOrdeD JiJ- geheeIe jaar door uit.sestrekte Zaai1andell, lVruohtbare StUkkeo
Notice will render themselves liable terugbezorgd aa~ den h~ J. 00.. Grond, l88r g.ohikt ~ het aan1éggen. m Wiibaurd., il be~t
to a fine not exceeding £2.for the Bn, ~dhel~8 Supenntendent, ~ VruohtboomOll Tall alle IIOOrten, wa&J:!o1lder lëD HOIlderd A~
lat offence and not exceeding £5 Kerkhnllt Burgstraat op de~ ct.g boomeu, benevens omtrent Twee Duisend i~ke~en. Het W.m.Id
for ~h BlNlsequ8nt oifeuC8. (ZATB&DAO)11 :Maart, ten emde te ~ geIohikt Toor Groot. eli lOein.Vee; en' ~Jamd' Toor OIIltrent 8,000

WIth reference to the above vmsekeren ~ de n~ Tall ~ 8ObaPeJl. Kr'sijn Twee Woonhuizea beDSTeDe ·StIlLm, WageJlhail, en
notice i~ is h~by notified ~or perso~! die ~~.oorliJk gekwaliJl. andere Bui~"'AGebon~ Koopers ~~ uitpDóodigd het BiPDdOm
general w.' ormation that the Div. ~ II1Jn op biJ Parlementsver- te komen lieD en voor .IIoUelven te OOrdeel~D.
Council at a meeting 011 kiemug te ~mmen, ..zullen wordeD .
4th inst. ·resolved to grant owners opgeno~en m de lIJst van S~. J. P. V. DU TOIT.
and occupiers' 60 day. 8!JI08 from gweohtirim VOOl' het Parl.-ent.;
this date to eridioate the Bumveed Op !ut, ,
growing or existing OD th~ lande I OHA.S.l. BYWOBTH,
after which date the PrOTl8lODI of . _ . . Stadsklerk.
the Act 18 1~98 will be strictly Stadhuis, Xaaultad,
enforced. . ,lI Maart, 1899. :;By order! . '

H.•T.DU PLESSIS, Op Din'dR, 14 Kaart, e.k.,
Beoretary. OK 7.30 P.K.

Dhtllloual OouoU OfRo.
Phillpetown, , March, \899. IN Dl!: DTBOPOLITAN HALL,

KENNISGEVING.

OK 10 UUR V.K .. PRBOIE8,
8ClIUIJS om DI "BLUI KOUSI."

~cm .,. BdiUVr •
...;;_.......·-v -;:·.151- ... UW~ dm Editrvr. _JbJMergaJl'_' T· te .....

_ Mijnheer,-OnlanglJ IM ill: in ow blad de =~~~ ....'1Iija.. M_
'-cbrijvingspllnwn voor het _taande con- ieder_ 1IChi' t dit -~ t. ftI'atua. ....
PW" van den Bond, en onder IU1dere ug ik doet' yua _JIlTaaIIIODCl il. de atadie 'I'1IIl. de
_ be.lchrijvingspunt over de gelijke reclatea B~ taal en ~ ~
voor de Hollandscbe taal. aH ... t. 1Iloeclisen .. te ~/ G.-

Bet_ is niet mijn doel op de noocbakelijkheid ~ doet de 'l'uJbcad .Bit.,,~ _
te 1I'ijaen dat ....Ij onze taal in eere bollden; pldprijl toe t. bmteIl na £6 un .. -___
.neD zuUen mij dat ge.eedelijk ~tea.ell, ~ die __ hoopte ... tal ..... ~
......i wie erk ..nt niet dat de taal de aiel van nor BaIl8IIcheh in het matriCaIatie _,
be, volk is, en ,..... i..d.., beaamt teil vou. ta voot' dell bIldidMt die de 1Ioc!Pte.---
wat De h.ey ... r wgt: "Taal t:l'rloren, volk Iuli in bet hooger·lClbool....... .. 'z2
verlorell," ja, "zal het vadttrland oog eeD voot' deu badidaai die de ~ .....
toell:omat hebben, houde btot volk zijD taal krijgt voor het HolIaDdaeh in het ea-tair
in eere;" doch met bet ottg op het bedoelde f'lUlDIeD. BoveD het UDJIloedtpD ...... ' W
~.iving.punt ~. h..t goed <lat men op de BollaDd8ch in due lIIliveraiteifAI .......
hoogte Tall r;ak~n komt, heeft de Zui4-AlribaDIche TUI'" ook

Dat de HolI ..udsche taal g..Jijh rechten haar elgeae vaamina inPateId voor w. .,.ne
DIet het Eagelsch heeft, is .. el no.lllinaal waar, ftII:keD, te weteD: BiiIlaDdaobe tul ea ...
dech in de werkdij.lr.heid lijdefl wij onrecht. lChiedeaia 'noli Zuid-.Afrib, 'IFelk Iutate ....
Met de lsatste r.itting VIUl het parlemeat, .eD natuurlijk ook in d. lIOJJaaIdIOIM tMl
werd de kwestie, door een Iid van het hoogl'r- wordt afgenomIID. NiomaDd is .............
buis, weer te hl'rde gebracht; mur OP.bet. bIldidaat te .telIen voor beiCM na-. lila
antwoord van d..11 premier, dat het er toch bil ol in de Hollandache taal ~
naat dat de t.w,·" talen gelijke rechten heb- worden of in de ~ VaD' Zuid-Afrika
beu, werd de "lik verzwegen. Ja., het .taat ol in beide naar verkieCng. E1b cr- tW'M
er ",el, msa- dat ~eeft niets. . nkken heeft &ijD atdeelingen, het BCAIICIICIa

Nog pnllU1g. g,'b.,ur~ bet aan eea .tatlon drie eD de geec.hiedeJWI i1I'ee. Br ia _ ..... ,
bl de I13bijheid, dat iemand Uit dca 'UraIlJG eeD hoogere en eeu hoopt. afdeeliD& li.
\' rij.taat een t ~Iegr ..m in bet HoI1aadach ludach; ook _ lagen en bOCIgeN (Ie. D

.iJde verzeideu, doen toen bij aijn &eIegram hOOSste) aldeeling ~. .De. HOI-
iDlevede ....erd hem deor den telegrafiat ge- laDdache _,....,... ataaD PIijk ID pe
.. mt ... oord, dat h..t een vreemde taal ~ en balte met die der 1Ioopr BChoal, matricalatie
dat de inzender dus meor mOOtll betalen. lID intermediaire UIIIIl8Il8. De ~
Pi, voer ik 11I"t uan als een bewij. van UUIleaa met b.t elementaire VOOI' cle Iapn

mijne be.ering dat wij niet geliJke rechten afdeeling, t.enriP. voor gwobiedeail, ~
hebben, doch wd ....n de onaaugeuaaJUheid afdeeling, _ tijdperk wordt ~ ....
die wij som. moereu ondervinden. De NUl... Allen gehoadea 1I'aIdea op

Wij hebbeu g~~n gehjke rechten, en ,...t Zat • ...t ... 11 JlUIoi, del vooi'midd.pU'ollirm.cl.ali
aijD do ocrzake» ? c!ea~dctap auchiedenia.

Een VM de oorzaken i~ oll8etwijield dat er Voor dae TUlband eumina • ua II.
gPen liefde bij 'eien bt>vtaat voor de Hol- hoopte lrandidaten in de .... rachiDeiacle al....
landscbe taal. Iingen dit jaar ui~, bUalv. de OerdI-

Ja, zelf> personen, die ijveren voor de bten, drie goaden en drie IlÏb.,.· aed8jee
Hollaud.!cbe taal, hebben zoomiu liefde voorde eo oogeveer'" boekvriiaen.
taal, dat zij III hun huis haaIot Keen HolLwdech Het getal der bDdiaateD Iteei leder Jaar
sproken, Eugeb;ch wordt in 't huis gesproken; en bedrOeg iD 1898 voor cle np ........ t.
i. bet openbaar spn-ekt lDen Holland8Ch om amen 1,lt1 kaDdidatell.
het volk te blinddoeken. &0 tw~e oorzaak Verdere w.nMrbedell omtrent _ aamiaa
is misschien de be,..9ring, dat bet volk niet dit jaar, sallea epoedia ft ...
moor Hollsndsch verlangt dan het heeft, want, De uwe
zegt men.Jiulland,ch is niet noodig om het 'u J L........_ •• ft

I
'_''---- h _. • JS ,

brood te rerdienen, maar we A........ IIC en sear z:~. 1'uI1Iiaé1.
£ngelach. In hoeverre deze be'll'8lÏIIi juist ia Bliada :rn.titnut, I

wil ik thans niet bespreken, ...ant mijn doel WorcMter, 9 :Maart 1899.•
is aan te toonen, dat het Hollandach niet ge-
lijke rechten heeft met het Enaelloh.

De groote oorzaak, meen ik. moet pzocht
worden hij de examina.
Ik had eens de gelegenheid om de examen

papieren van iemand, die in het IMMtkantoor
een betr¥king zocht, Da. te zien en te beecr-
deellID.
In dat eUlTl(," ....erd ,.,,1 kennu .-an de ge-

eehiedeui. van Zuid-Afrika ~,,",ischt, maar na-
tuurlijk in het Jo:ng"l!!Ch pvTIIJlg4 en beaat-
....oord : doch ik voud g"en Wolland'lCh" papie-
ren_, zie, wij hebben gelijke rechten van
HolLuldsch en Engel",h. .

Het wordt gel.t'l(d, dat in <if' scholen ,,00-
veel Hellandach k"l1 ouderwesen worde" al.
maar Yer~d "'ordt, ""If. de .taadaarJen
kDnlll'o in het Hoilands-h afgeletr;d worden,
en dr. ~Iuir heeft ."If. g..zegd, dat er scholen
aijll waar bijl1,i\ uitsluitend Hollandseh ala
medillDl van onderwijs gebruikt wordt---doot
.nes toeg""wmd, dan h~lt het Hollandsch

~ nog geen recht. I

Het is waar, mijnheer editeur wjj Afri-
kaanden men soms niet verder dan OIUle
neuzen laOi sijn. Laten ....e de ver.chillende
eumina wat doorgaan, BD dan zullen wij
FJechta let ten op de vereisch~n voor de ver-
I!Cbillen-ie talen.

Het elementair II%&mlm vPl'lIliCht k"DnÏI of
"an de Eng.bche tul of VaD de Hollandache
taal.

Toegeatemd dat hier 8prake bn .jjn van
gelijko rechten ....at de taal betreft, laten wij
Wil of het nu con.eqnent ~t.

Het sohool hooger exaJDen lereischt keu.ni!
"au <aJ de Engelscbe taal en letterkunde, en
(b) twee van de vo«ende talon: Latijn,
Griek",h, Duitsch, Frau.scb,. Kaller, Hol-
land5Ch, Lesoto. ,

Welk een cLMaiJicalj .. ! Arro Hollandseh !
sie je maah aan rt>ehtl'r- l'n Irtbrtij.

zeg nu, ....u k.wdidaat ~t het Hol.
lamLoch ..1, vP"~" ond.·r ...... -g ..nomen in
bet elementair exam ..n, dan koSt bij in groote
moeilijkheid ..I. hij bij het sehool hooger
komt; bij kent geen of weiq Enae&ach, eo
Ilie, Engeisch is thanLlltJI il1l .... ilriddelijke
noodzakelijkheid geworda, ~n zijn IL»-
Jaadach wordt op gelijken .... t pttelcl met
II. bfer-taaI.
Dit 8UIIl1ID geeft gelijke ~ Id bier

ea AhikaaDder, doch de ~., nut
Diet op gelijken voet met ~ ..........
zifl daar, gelijke reohta ,..,,' dl t-.

talen I HetielfdlJ lot waoh d. llotJ.nd.eIM
taal in het matricalatie, intnnédWr flit B.A.
esamen.

Enge1sch 6ta.at bo'l"t!n trittfet!1'tlDd te roe-
1l'D: Doorgan!!; "ereischt I -enriJl het lIol-
landsch deemot.'dig Zf'ggt!n INt: ,,Alt je .1' .
lriest beu ik dankbaar, dciJ daar ~. .J
Andere hekken waar Je doofkuut." Cq

Gelijke rechten voor hselacla' "B
landsch I en • 01-

Zie, dAt :s ,)" hron Vlln I Jy'
iemand met Holland.ch b(jr ,kwud, Ills
wordt ruj nooit Pen B.A. .nen rio du

}{ell kau ronder Hol'
eumina doorgaan, dlY' .ndsch de ri~ der
doen wilt zonder Er' _h .. ee je, als Je dat
Dit Is niet nl, il ,.;ei.sd

---g..liChi~ "och "lij aDM. onderw~
enz.---moeter • aanlriJskuode, matJlesia,
wetd"-l" . III de En~h .. taal bc!ball<leld
...00\'dr ,," "l'lljI;~n zijn'~~h llII tie ant-
.'tI- ,I moeten ook EDf'hocb £ijo.

• ,. ..t geeft nu al dat t4geven v~n Eag~!IOhe
_IJde VaD gelijke rechtlI, bet L' _inaal,
bet ja een van non-entjtlt, daar Mtaat mets
van dien ..ard. .

Daarom, Afrikaander$laten w~ ru",*- t~
den tijn aiR on. gez<"jl;di'ordl. dat WIJ gebjke
rechten hebben; ooze ~en worden geMiod-
d..,lrt, . I' a.
)lIjm in:r.iens h .. bbt>n rij daa f'<'M ~ I.... e

rechten al. Ift I ')Il Hómdsch "n Enge!!lCh
"cNischtA' onc.l.·r"''''1'''n in ln ol d.. nalDma,
ab liet ..""m ..n III de E.l8che taal e.lett ..r-
kuilde in b"t Enw;..I.chtf"D dat in de Bol-
Iaoftd.. taal "" lettakunde in het Bol-
land",," word ..n afl(el"11:4 al. (b) een kandi-
daat •.ijll .'un,,'n in all'\Ddert! ondenrerpen
of in hl't r:1lJ;l.j,><:b :'f illet Hollanlhch bu
efl"l(ll; ..n.

.U, ._I'n .\fn'raantll'r Eteiecb moe t leeren,
.lan moo t ....n l<:llgelsc.... n 80k HoUand&ch
Io<" .. n.

All .. MriklUlA.I" .... 'IOI~ dat VRn harte b<>-
fjl".eft'TI. da.. 7dll ook de io«Izakelijkheid ge-
oorl'n ,rd".1 van JO ko.., in het HoUeadllCh
óf ip , It gf'zui',"'r,1 .\fri"'osch te urdieuen.·
1. d.. tr,·nrtt!:.- tO<'lola1l4 waario de rechten-

V&ll m·t Hollnml""h ·....... ren, p;t'j>ors ait
eorn ... uood7."kt1lIJkh .. ,,1 of IPbben wij aiet vllel
te wijt ..n ..a" 0111." ,I.. ..i~"n belandoodeid P
Wij belijd ..u ",·huld. 1 .taat ae Convo-
CRb .. , w"...rvnn il< ti,· ~".,..n hd te aija.
H ..bht·n d.. Afnka"n<j,· "d411Aan dllt lichaam,
d". torh op hoot lUi .... t 'n honderd in getal
zijn. ~l hun ph"ht ~ Il ten op7.i_·hte \'&1.1
het HfllIan<i'l('h '

Kunnl'u door ... ndraf I18.menwerk"o niet
mf'er Hollaurj'ch-z"mn mannen door de
I..den cl.. r Conv"""ti,- iII ""ad <ipr unin-I'-
• it~it. ~(IIbn\.('ht .. o~n ~ examina DlOfI'tfl'n
recht ;reJll_kt word ..n, d" omt b..t ..nd"",,;
....t volk zal Holland,ch I n PO Holland.ell
I'nl geldig ..-"Z"U In on".. bliek .. kantoren,
enz.

Het ronl!1'p, "'Prk" naato. pe om de noch-
tl'n "'Bn cl .. Hnlland ... h.· ta te T(.rkrijgen'
laat alle ,,(' .....·hil 'an m.....nln aren of de ~
komst il(o ta,,1 de tnnl '·an , rland of Afri.
k8An~h. of ....11 "pf"pu"ondl Holland,,,h ..
tnal ZIJn MI. Wij ..-ill..n d.. ht ..n van b"t
Hollnn,J.rh, cl.. r('('ht~u onT ... derea d..
dl' ,..,cht .." nn .!PIl .~ 'mR8nd '

!fart ..IiJk d.nlr hij ..oor t. mijnheer
.diteur,

rw d .... ,lr_
T. A. DC ES8IS.

Burgersdorp. 3 ~J'8rt 1899,

UIT BET DI'!TIURT WO~!Bot~ brijft een
eorrespoDdent OOI: "In belan, ... n cl ill'erheid
il hes eeDe groote midoenin, te Ti Il tilt de
heer ~. )larais. no Ze~fontein, dil di•.
rit, pj !!oed .Iaagde in b.t bellom 11 •
leD op de jonpte Roeebanlr tu .
900rinre-rde rammeD. De .. wol.
llaudel van onl diatrihllf ... boYeD die val.
__ diatrikten. Wij lien met ~ de~~!'.:!'-~ .. CIIIdenriJt. 0. . ...
Dordt"If.be aiinftrbIij4 aU DU •......w IIOIIoolbaoek ..." i6i::=" ...,.....,...'....

\
\,
'\

AfdeeUnprud E&ntoor,
~, )(aart, 1899.

NOTICE.

____ "m'•• .,
J)e JaarUJkaohe V81'pCler1llg van

"e Bijbel VereelligiDC.BIJBELS.

HOOFD

De H~. Prot.or JWwe, D.D.
'faD 8~ lIItI cleD.oonttten Itoel
bekl.....
ToeIpnbD nDID .... 'feI'd worden cloor

J:enr. 8. G. OoJlPTOlI, JU.., Eerw. J. p,
vu BaJIBD .. , B.Aa. Barw. Ra .JDKm,
Benr. 1'(, J. BB17JDID, KA., B.D" _
and.. 'frieDClea.
UlttnbeJI ...: he' rapport bl)

I'.enr •.L NtJ'I'l'ALL,
8ewetwiIL

~enn1sgev1ng.Goedkoop en SteTig Gebonden,
ï' liET

BIJBEL -DEPOT,
V~lI Bn'

ZUID AFRIKAAN8CHE
BIJBEL GENOOTSCHAP

7j KERk STlWT,
Nabij ADDBBLIY f1rAAT,

K.A.A)lsT AD.
11-

Buw. L. NUTTALL, 8eCretariI,
P.K. ,Bel 2.lS.

T~~: ICBUBILI."

AFDBJlLmG BAY.

8OBU'tYB8XOOPlNG.

JI£
:vEItK-tlOPING.-,

.1.. - I
1~

Ta 10uu:-

18 sterke Paardon, waaronderft!'
.• da gedrt ueerde eplt
P~. •

........ Kar EHb.
40 't•• meren, geschikt voor del

slachter.
.. ~.¥arren, bijbna nieuw·
1 vorwagan.
1 Qok do.
I A~n.Kar •
6·~~D.

50 muddeo V~e Zaad Garst
60 do do do.

elOO do getD8lJltde Vorder.
(Harer éIl Gant) enz., eDI.

S. ANDERSON, Ja.

J. J. HOF-'J£YR cl tOON,
Afslafers·-------------------

ID..dIa '_el ViJl wijlen Jin iillll~
.~. Visagie, Left-;
Dr.n~OIlvi1rla. !

ok ALL' personen, die vorderin"
hebben tegen den gen~- .

""1, worden verzocht blermedr
hU1llle ~ogen in te zenden _._Un van den ondergei.t'eUuM
,,"OalviDia binnen ze6 wt'k~n til'

dea.s en allen dte III
Bcwiel verechuldigd zijn_~

IOhulden binnen h~
ti~k betalen.

D. F. MARAIS, Jr .
Procureur voor ~

IX8eUtrice TestameDt&IJtt
OalviDla, "I )laan. 1899.

SOHDTyEBJ[OOPINO,
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