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Een Eerste-klas Koorn-
W~lnplaats,

UIT DE H,4.ND TE KOOP.

Kostbare Boerenplaats,

,0eaUIER,

.-oP-
Woensdal. den 22sten Maart, 1899.

Leyend. Hav•.
20 Groote gedreueerde Ezels, 4 jonge Esels, 3 Ruin Paarden, 2

Merries, 30 aanteel Beesten, 80 Varkens, 100 alaoht Schapen,45O aan·
teel Scha pen, 100 vette Kapater Bokken.

BoerclerJJltereect.·ohap.
3 Bolnragena, 8 0J)8D .K&rren, 10 Ploegen, I, 2 en 8 ~, 2

Howard'! Eggen. 1 BrUkJand Eggen, 3 Snijmaohinea, 2 Span Wagen
Tuigen, a Span Ploeg Tuigen, 3 Span Kettings en Zwiugela, 1 IJIe1'8I1
Bleep Blok, 1 Platform 8ehaal met pwiohten, 1 Zeep Pot, Gra~ Pik·
Dc, Vorken, 19" e!1I

y..... .,..k.
5 !tumten, a lt uipen. Brandewijn Ketel, Trap en onder Balie.

Immen, Trechten, :Manden, ens., eDJ.

Gra.." .
~Omud Zaad ltoorn (du Toits), ~Omud Rog, 150 mud Voer naftr

BtndeUJk·
Het gtWon8 ueortiment Haiaraadt in wat nrder I&l aangeboden

worden.

De YelioopbJg begiDt pteoia te tO ll'I ta Dltrgensl
G. J. :MA.RA1B, J. H.IOON.

M. L. SMITH. & COt AFstA.GERS.

LET iEL

••t.e.......v.ret; "'RIle •••
PUBLIEKE VERKOOPING _-

Kostbaar Vast Eigendom.

Bot Rivier, Diat. Caledon, 9 Maart, 1899.

SOUTHERN

. .,JCAXD,

ZITlWIER,

.A.A tL'f, ,1899. [
Dla .. _.""'......,_

Irt ' .' ,. ""',. jeer nla.

DE heer J. G. L. BASSONdoor
ziekelijk.e omstandigheden

genoodzaakt,. zijne boerderq te ver-
kleinen, heeft de. Ondergeteekenden
gelast publiek te Verkoopen op
bovengemelde plaats

Op Vrij~ag, 24 Maart
De Ondeevolgende Levende Have
en Boerderijgereedachap, enz., enz.

--___._~

. 1. Levende Have. als:
18 G~rde Ezels 3 tot ti jaar

"oud
8 Ruin P~en
2Hen~
3 Merries met Veulens
1 Jon~ P~ 18 maanden oud
8 Koeten met Kalvers DE Vrochtbare Plaats westerdal

100 Aanteel Merino Ooi Schapen Tygeroorgen, nabij D'Urba,n·
25 Vette Lammers ville, te. Koop. WESTERDAL.
1 Gevaerda Vark 4 jaar oud een deel van "Meercndal" is een

2. Boerderijgereedschap, als allergeechikste en vleiachtige plek.
groot OMtrent 200 Morgen; heeft

2 Extra Bokwagens bijna nieuw een suffisant Woonhuis en Buiten.
1 Bakkar op veeren gebouwen, ete.; volop loopeod
1 Tent en, Leeren water; is prod uctief en slechts 15
1 Afslaan .Kapkar op Veeren minuten gaaWi van het Dorp geIt"-
I ()pen~ op Veeren gen. Inspectie ten eenigen tijd.
1Water~ Compleet Bezit van !sten APRIL, e.k.
6 Zensen i Doe vroegtijdig aapwek bij
1 Voer Machine
3 Selfbinder Machine J. J. HOFMEYR & ZOON,
4. Span tuigen Compleet AfslageJ'l.
4 "Zwingels en Kettings 5, Hout Straal t, Kaapstad.
2 Land Kribben
6 Dubbelvoor Floegen (Howards

en RansolIl8)
2 Braaklands Kggen
2 Kruiw~ns
8 Gewe~B (Achterladers)
1 Eerstek:lal8e Ri.1le
En wat .nog verder zal worden

aangebod.en

Ialmesbary incut8llrskamer 0 ,_
o BlUd AssIrutle lIutscbappIJ .

DE ondergeteekende, als E%ecu.
tem Testamentair in den

Boedei van wijlen JOHANN.!
CATHA.RINA\".~...~ D~;R Wt>STBUTZD.
zal publiek doen verkoopen,

OP

Zaterdag, 25 Maart, e.k.,
aan. de woning van de overledene
in de Biebeek Straat, op het Dorp

MAL MESBURY,
~nende ten 10 ure voormiddagl,
de volgende :-
L-_ - HUISRAAD
bestaande uit Stoelen, Tat.ls.
Bedden, Kleeder- Trasten, Ronde
Tafels, Sofa, Wasch Tafels, Kleed
Tafels, Giaswerk, Keukengereed.
schap, Spiegels, 1 Bad, 3 Anken.
en wat nog verder zal aangeboden
worden; ook een Kap Kar en eeu
Koe.

1 __"i1 .. I
BETER ;-;A~·;:;;;~JN1140Ezel$! 10 Paarden! '~~:Ii~~:~~~~~~~;r;J Sf~;;:li;:Paaraen t Paarden I

______ PUBLIEKE
op

ur':o~RK.00PING l.eYende Ha_ 1IodIriJ. YOOR . QmBL. Publieke Verkooping

PUBLIEKE VERXOOPING ..... 1...._.:b'U.-.9 qereedschap, •• bels, enz. OP M A L M ET~ BUR Y.
OP J)E Onde~kende beeoorlijk DINSDAG,:2!.._lUART. 't899.

I • geautho~~ ~oor de Exe- DE . Van der Spuv, DE Ondergeteekenden behoorlijkVee- en WOENSDAG, 29 MAART, 1899 cutrice ?-,estamen!&i~ in den Boedel & Co .• ·behoorliJk gelast door den heer H. J.
! • van wv1en ds _heer JOH.ANN.B8Jl8}ast door heer PIET.IB J. DU ~BRECHTS, zullen voor zijne reken-

P~tiS STR~J~)(" zal verkoopen per 'rol!' Sen .• ~en voor rekening van mg op

DE OQdergeteekenden ~hoor~,jk gelaat door den heer A. J. MALAlf, publieke veiling, te MeJuffrouw ide Weduwe PAUL DU Donderdaq, 30 Maart, t899,
zullen voor zijne rekening op bovengemelden datum publiek ver- BOSe H FO NTEl N TOIT!die de Boerderij gaat opgeven, alh' h Dktopon nit de Vendu-knal op het dorp :' ..' . . , publiek verk90pen op bovengemelde Ier opV etd ~rp ft hunne

Benevens Levend Have Losgoed e .' plaete en datUm, de volgende :- en U· raae ., , nz., enz., 40 Eerstelclu Ezela, meest tijen geieerd, 3 en4 jaar oud. District V&D. Willowmore, t- I~ende Have.. PUBLIEK VERKOOPElf :
10 ~leerde Jrlemee. : OP.IoIUf9· 12Eerste-~ en Goed Gedres-18 Paarc:len van 3 tot "
Beide Bzela en Paarden zijn! afkomstig uit de beate stoeterijen. WOENSDAG, t9 APRIL, 1899 seerde ~ls , jaren oud. Onder deselve be-

A. J. MA.LA.N. .A 10 uur v m I 21RiP~p_e~~}{erries, met Veulens alVÏDlden Zll'c~egaZI~~re!l' ~
w •• ., .J . IWW"U: . en ~ eern, IJ ZIJD m 5"""""Van der SpuYt /mme/man &. Co., AfB/age",. 600 Angora Bovken (Ooien en 4 KoeIen ~ goed Ras en in Conditie. en wen'deu peraoon.

Venda Kantoor. Malmesblll'V. Kapaters gemengd) Eerste-klas conditie. lijk opgebracht 'per trein door
-ol 60 Boer Bokken 1 Spek Vet~ Os den eigenaar, uit het Distrib

4 Eersteklas Angora Rammen 13 Varkel1B, ~t en klein, spek vet Hope Town. _
(~pregtgeteeld) 2:' Boe~rijqereedscha. J. w. Mourreel1, Jr., ~. cc; .df8lage-t.

10 'Irek Ossen Bk' p. Vendu-Kantoor' !lalmesburi
2 Kar Paarden ) 0 wagCI! ~ goede orde 4 :M.iau1.,1899, •

1 Bokwa.gen met trekgoed voor 21SKapKWarID! T . dO·k10 Ossen 'pan ~ mgen ompleet
1 Kap Kar 2 do. Ploeg: ~o. do.

, 1 Paar Tuigen. 1 Zadel en Toom 1 Paar Achter TUIgen, Eerste-klas
74 Kamp Palen . 1 Zadel en. Tbom

7 G lh Plank I PI 1 2 Trek Zwin.l...ls met Kettinl7R
ee . out en, oeg, 1 D bOOI ~V" PI -0-

Kruiwagen ~ e fr oog
1Geweet, enz. 5 Zel8en .. ;

DE Plaats ~s 3,400 ;Mo~gen groot, h~ft volop loopend water het En ook het gewone assortiment G1Lot WIJ!:raten V
geh.le Jaar door, uitgestrekte Zaailanden, Vrochtbare Stukken Huisraad. raven, ...~ien, en erken, enz,

Grond. zeer geschikt voor het aanleggen van Wijngaarden, id beplant en wat verder tot eene Boer-
met Vrochtboomen van alle soorten, waaronder .sen Honderd Appel- Vergeet niet Woensdag,19 April derij behoort .
boomen, benevens omt~nt Twee Duizend Eikenboomen. Het W . ma.a.r komt, ziet en koopt. 3. Granen, als
is geschikt voor Groot en Klein Vee, en berekend voor omtrent 3,000
Schapen. Er zijn Twee Woonhuizen, benevens Stallen, Wagenhuia, en
andere Buiten Gebouwen. Koopers worden nitgenoodigd het Eigendom
te ~ sien ea voor zic~elven te oord_eD. _

J. P. V. DU TOIT.

DE Ondergeteelrende, ..,egena ziekeliJke omstandigheden daartoe genood.
zaakt, aal op gemelden datum, publiek laten v~~~ zij~e uitmun-

tende Zaai, Vea en Wijnplaats, genaamd DRIJVERS V AI.I.'EI,
gelegen aan de Groenberg, omtrent een half uur ~den8 van Hermon
Statie, groot circa 1400 morgen. Dit VerkiesliJk EIgendom met desa E'
zelfs prachtige ligging,. uitgebreide landerijen, nitgezochte Veeweide, en
goed en gerond voor eentg soort van Vee, Fte en goed opbrengende
Boomgaard en Wijngaard (de laatste no~ vnj van Phyloxera), en met een
sterke stroom foopend Wa.ter het geheelejaar door, dat nit- Gel_lt.n In het DI.trtkt Caleclon.
~I.llte1.ijk aan de plaats behoort, kan niet anders <&n een der eerste en Langs de Bot Rivier-Twee Uur Rijdens van Villieradorp
beste plaatsen in de Paarlsohe lideeling genoemd worden. op ee~ .
weinig na is de geheele plaat8 met draad omheind en in kampen verdeeld,
terw!jl de Gebouwen, Kralen, eu.i., allen suffi8ant rbonwd, en in den
besten staat van reparatie ~n. Het is iets IOnderlin~, dat zulk Vast-
goed In de m.lU'kt komt, daar slecute bijzondere omstandigheden, zooals in
<lit geval, den .Eigenaar moeten bewegen van hetzelve afstand te doen.
Die begee:-t naar eeae aller aangenaamate woning, waaraan verbonden is
eene h~ uitstek winstgevende boerderij welke ~ een fortuin ten
gevolge moet hebben, make zich gereed voor deze Verkooping.

Het grootete gedeelte van de KoqpllChat al op eerste verband
kunDen blijven. .

26 Gedresseerde Ezels, 2 tot 6
jaren ond, 18 Jonge Esels 2 jaar
oud, ongeleerd, 4 jonge Paarden, 1
jonge .Paard, geleerd, 3 jaar oud,
5 Gedresseerde Merries, bezet, 2
Kar Paarden, groot en sterk:, 2
Ponies, Rij en Buggy Paarden, 1
Goedgeteelde Hengst, 19 .Anteel
Beesten van goed ras, 650 Aanteel
Schapen, Merinos, 50 Varkens,
klein en groot. . .

I •

2. Boerderijgereedachap.
2 Extra Bokwagens, 1 Bak Kar

op Veeren, nieuw, 1 Waterkar,
3 Zelfbinder Snij Machines,
uChampions," 2 Snij Machines,
Continentals, 2 Hooi Machines, 3
Span Wagen 'f uigen, compleet, 5
Span PI08g' Tuigen, compleet, 2
paar Achter Tuigen, compleet, 3
Dubbele-voor Duiteche Ploegen, I
Enkele-voor Duitsche Ploeg, 3
Dubbele- voor 11zer Ransome
Ploegen, SDubbele-voor "Ransome"
Ploegen, Houtbalk, 3 DubbeJ.e..voor
Howard Ploegen, nien wste model,
4 Enkele Howard Ploegen, nieuwste
model, 2 Braaklanda Hggen, 3
Zaailanda Eggen, 1 lot Wijn Vaten,
1 Vleesoh Balie, bijna nieuw, 1 lot
Gra ven, Pikken, enz., enz., 2SO voet

DE t pijpen.
W.lbek.ncle .AbwIkaaD.ah. At'n..D1.,.. 3 Granen, ala :

PAAijL, KAAP-KOLONIE,
En wat verder zal wordenwordt von uit alle d6s/en urm Zuid Afrika ondersteund, aangeboden.

HEBT gij een portret ~ gij oopijen wenaoh.~ of Lev~t ---
Kerkt d.n D.tUD1: ineenLijst Wenacht verg::oot te ~en PHet iomt er met op au RalJD C..u ...

MAANDAG eo MA ART, . 1899. door wie het genomen, en Qf laet een oude portret is, en of het ui. G. W. KO;~:ft":.
I poep gezaomen ~. worden.-Zoo ja, zend het naar Oribble . ~n:J_'"

PAUL D. CLU~ER, Afslaglr~ _ op uw ~ naarde'W8lte1ijlteProvinc1e, ra . J. W.M~Jf'.,1 Co.,.Jf,loI;"",
'lttlleDboach. 6 ~ 1899. Gri)~.om " 1,e ttaD. phOWpapMereA. . )(a1-bar7. IJ'o.. 1899•.

I" •
I

bE onde~leekende, behoorlijk E{elut dool' den heer J. A. MTBt1BGS,
Jl die nn voornemen is het diatrikt te verlaten, Al verkoopen op

Maandag, 20 Maart, 1899.
ten 10.30 voormiddag&,

100 Mudden Eerste-klas Koorn
800 do. do. Haver
80 do. i do. Garst
10 do. do. Rogge

4- !Huisraad :
Het gewoóe assortiment II uis-
raad. Glas en .Aardewerk en
Keukengiereedschap.
PIET~ J. DU TOIT, SEN.

Yu4erSplJ, "lmu cl Co., _ers.
L A· t· Vendn.Kan~r,. evens SSOCla le. Publiese Verkooping _~M~a1m+~b~ury!_:_.---

1!£DE Ondergeteekende behoorlijk
. daartoe gelast door den heer

MICHIELN. SlUT, die zijn plaats aan
zijne k.ind~ren verhuurd heeft, zal

Levenspollesen publiek doen verkoopen,

van kracht OP

,£1,200,000. Woensdag, 22 Maart, t899,
TE

De SOUTHERN een .luiYere ZuldAfrlr-------~._._-- _._----- ~-

Baten zijn
thans meer dan
£100,000.

op he.~ <n,tderlln8~ beglnae!_aJs lien Jl:ulvere
~a1S, _~!e_dt_ VO!~.o~~II._"ekerh"ld a_an
z~C!!r persoonll i.!<-_everant"!,,_oo~e~lj~-
lleld,_ t8_1'_!V.!J1het 'Lehee_l_~url_llus, _Kon':'.r
.~1D1841k.0!llng._~ _h~~_""E~en. ver.d_!8).(_l
~~~t<>.nd~.!_~.~ :len of vodr_ hun.y~r-
deel gehouden ,~ordt. All!.. laats_te_en

~tlel!lt lI~~e teral~n die _~_~r_y~UJ'"
en oJld_!.rvlnd~.L~~~~~ zljn._.~.IJn_~n
haar Ill,emeen weck oPfenomen:

Leven. Ongeluk, Ziekte,
Yerzek.rlntt Aa.nIt.noD1en,

Hoofdkantoor: BeDedcl St, ~r,. Strut, Kaapstad..

M. L. KRIGE, Afslager.
Steytlerville,

10 Maart, 1899.

G. W. KOTZE,
Secretaris,

Executeur Testamentd-.
Malmesbury,

14 Maart, 1899.

BOLDlCDBR'U BBROBMDB

ZWEEDSCHE KACHELS~______ ....I..._

BESTE KOOKKACHEL IN DE MARKT.

Ten gevolge 't'8.n de door ons gemaa~te speciale schikkingen met
de heeren BOLINDEB 5ijn wij in ataa.t om teg~ de laagste prijzen in de
Kolonie te verkoopen.

Van
..£4 lOs.
en meer.

Van
£4 lOs.
en meer.

Schrijf om onze .KatalOgus-

WOODHEAD, PLANT & CO.,
3f, George's' STrant, Kaapstad.bIl diens woonhuis. aan de KaiD.Road, Somerset West.

1. 60 Prachtige BouWperoeelen, ~egen langa den Hoofdweg .DUf
het eigendom Tan Sir James Sinwnght, en ~e UIl de8~· --------------,_".---------
~~~~~h~an de heeren Walker, CairDorou, Paulin,. en 11' • De ,heer J. GR.IBBLE,

II. Zeker Woonbuis en Be!igheidagebouwen door dID nrkooper
bewoond, grenzende aan het eigendom van de heeren Ohlaaon ct 00. en
front mak.ende aan den Hoofdweg die door BomerMt Weet gaat.

Ill. Drie E"en met Cottages (4. 6. en 2 kamers reIl)ekti~jk.)
IV. Zekere twee Plaatsen, lijnde deel van de oude Paáton., groot

reapektievelijk 60 en 22 morgen. .
3 Muilen en 3 Paarden, en 14 Leggers Wljn.

laImubm Eleclteuskamer 81 Yoo&dJ 81
Brud lsJurutle lutseuppU·

. "

_.~ .

Publieke Verkooping
TE

ONGEGUliD
(Afdeeling Jtla.lmesbu,ry)

"TWE;E VALLEJ,'
Afdeeling Jtl.A.LJtlESBURY.

ot. Zat4 Urthwcbe Associatie leer U
ldmilistrltie 81 BereddertJg IU Boedels
Is gereed om aanbiedingen te ont-.
vangen voor het koopen VaD ds
plaate

EZELSJACBT
gelegen in de afdeeJing Suther~
groot omtrent 50 10 morgeh. De
plaats heeft prachtig weiveld en UI
goed voorzien van water. .

Liberale termen van verkoop. L

HY. GmSON,
secretari&

No. 6 Kerkplein,
Kaapstad.

UIT TE HAND TE KOOP.

z. A. Bijbelvereeniging.

\
7 00 R goed.koope en dOtlmatige Bij-

béla. Baalm en Gezang.Boebo.
ftrvoege men r.ich bij boveJl88melde Ter-
eeniging, dOOI! de voorvaderen in 1818
reeds oppriehl

Dep6t Toor· Hollandsche tr&ktaatj81 eD
VlietreDde Bla4djee.

Voor Prijaijjsten 1oChri;j Te meD IIID

B. PIENAAR.
S.er.tUiI

EE VOLGENDE:-

1. Levende Have.

100 Mudden Du Toits Koorn.



Upington en
misleiden,. '--.

VOO:R, S~ ..."":;i*'f1,"""

Mannen Prieska,van

STEMT

Sta.Ddaa.d.--(_nlo .. )
Matriculatie,
Universiteite School Hooger,

lt "Elementair,
JJ Muziék Examina;

.ta.DdaIuod.--(Jv.nIo ..
Standaards V, IV, ITI, II, I en

Kindergarten School, Toor kleine
Kinderen tassenen 4. en 8 jaar oud,

Speciale Klassen in de Kunst:
Lette~hrift, Snelaohrift en Dres-
makerij.

OP MAANDAG, 20 DEZER, Mevr. W. B. PERCIVAL,
's morgens ten Il ure precies: Principale

OP DONOERDAG, 23 DEZER,

ZAL de Ondergeteekende Publiek
doen verkoopen te KLAPMUTS

STATION; gemelde getal Paarden
geteeld te "Vrede "; gebroken in
harde vt-Id, uit oprechtgeteelde
hengsten en goed ras Merries, van 3
tot 6 jaren oud, waaronder prachtige
dieren zijn, en waaFVan verscheidene
gedresseerd, en in nitmuntende
Conditie zijn. .

J. H.GILIOMEL.

FAA.]=~.IL

PUBLIEK8 VEltKOOPJNG VAN
Het Oude Landgoed, dat behoorde
aan den Edelen Buitengewonen
Raad en Gouverneur Willem

Adriaan Van der Stel.

STE LLE N BOS OH.Somel'Set West f :
Somerset West'

Publieke .Verkoopin~
VAN EEN

Zeer Kostbaar Huuropbren-
gend Eigendom!

Publieke Verkooping, ~
-VAN-

Losse Goederen,
l~ DEN

Insolventen Boedel van M. J. LA
BOCK.

DE ondergeteekendo in zijne hoe-
danigheid als eenig Curator

heeft de heeren P. J. Bosman &
Zoon geautorizeerd publiek te ver.
koepen op

Vrijdag. 24 dezer,
HUISRAAD ,bestaande uit

Kasten, Stoelen, E~· , Wasch, Kleed
en andere Tafe!, Ledekanten,
Lampen, Glas, Aa e Werk, Keu-
kengereedschap, .C., 1 Nieuwe
Naai Machine. ,.
Boederijgereédschap als:-

Graven, Pikken, Manden, Schoffels,
enz., 1 Kap Kar, op Veeren, zoo
goed als nieuw, lOpen Kar op
V o~ren, zoo goed ~}g nieuw, 1 paar
TUIgen. ,.c.".

i':INDELI~K .
4 Extra Goede Rij en Kar Paarden,
20 Hoenders,EenigolLadders en wat
er meer ten verkooli zar worden
aangeboden.

I"" -,

HET PRACHTIGE LANDGOED

~ ergeI.egeI'1,
(groot 2,014 morgen of ~,262 acres), dat behoorde aan GOUVERNEUR
WILLE~I ADRIAAN \.\~ DEI; STEL, met zijn ouderwetsch woonhuis en
gebou wen, sohoone eiken- dennen- en karnfer-boomen, en uitmunten d be-
waterde gronden, grenzende aan de plaatsen van Sir James Sivewright,
den W clod. heer Alexander van dm' Bijl, en andere voorname wond-
eigenaars, en vlak in de nabijheid mn S~MERS.ET W~~T, SOMERSET
STRAND, en den ~1'tI"I;\\ E'; zal bIJ publieke veiling aangeboden
worden, IJ]' DE: I'L.HT~ ZELVE

, J ' E worden verkocht op DINSDAG,
2.1 MAAKT, 1899, dadelijk na.

aankomst van den morgen trein van
Kaapstad, de zeer hechtgebouwde
en Kostbare Eigendommen behoo-
rende aan den heer JOHN CRUOIE
GIBSON,en gelegen op den hoek van
Main- en Kerkstraten, Somereet
West. Het Eigendom bPstaat uit
een groot en geriefelijk Woonhuis,
thans geoccupeerd door Mevrouw
Morkel als een logieshuis en daar-
bij behoorende kantoren; uit een
zeer goed woonhuis, front makende
naar Kerkstraat, thans door den
heer GIBSON zelf bewoond, en uit
een verkieselijk bouw perceel er
naast. Het Eigendom is in buiten-
gewoon goeden toestand, en biedt
een eerste klasse geldbelegging aan.
Ten einde koopers te gerieven zal
het eigendom eerst in drie perceelen
opgeveild worden en daarop in zijn,
geheel.

Eene kans zooals deze komt zeer
zelden voor.

Op Vrijdag, 7 April, 1899,
Onl. :1:1 ure in den voor:anlddag.

liet kan gezegd worden dat zulk een landgoed nog nimmer op de
markt is geweest. Wegen~ pracht, geschiedkundige herinneringen,
schoone gelJouwen, kwaliteit Y,Hl grond, hoeveelheid van hout en water,
en ligging, i" dit landgoed onovertrefbaar.

- Het plan is om de landen al" volgt optcveilen :-(a) Het Woonhuis,
met eene uitgestrektheid vali omtrent 120 acres prachtigen grond-met
bossehen bedekt en bebouwbaar-ab één lot; (6) Van 20 tot Jl) boeren-
perceclen met babouwbaren grond, "an \11 tot! 5 acres elk, met recht op
de weidevelden speciaal daartoe uitgebollden. Elke duim van dezen
grond is van de allerbest- lroedauigheid ; le) Twee mooie landbouw
plaatsen respectievelIjk lUll eli 1:)0 acre" groot of daaromtrent, en (ti)
'I'wee groote bo,;cll-par~ijeIl, dik met hout voorzien, en 2 uitgestrekte
vceplaatseu.

DtJ water-voorraad IS allerp racht.igvt ; de beroemde met forellen
voorziene stroom, de Lourensri vier, en vele ander waterstroomen gaan
over of stroomen op het landgoed. .

Liberale termen zullen ;t,wgrbodl'n worden. Kaapstadscho koopers
dio de stad verlaten wet dl' b.l:j inorjreutrcin, kunnen het landgoed bij
tijds bereiken door ce ne kar te nenun V,LO af Somerset \Ve:;t Statie.

Plannen kunnen van de Af~lagt:'r,; en Procureur" worden verkregen
op en na 25sten dezer.

Onthoudt den datum; Dinsdag 21 Kaart 1899

P. J. BOSMAN ~ Zoon,
Vendu Af slagers

Verkooping te beginnen om
10 ure v.m ..

P. J. BOSMAN, P.W. won,
Eenig Curator.

P. I, BOSUK" ZOOI, Afslagers.
Stellenbosch,
;0 17 Maart, 1899.DADELIJK na de v.erkooping van

den heer GIBSOS, die op 21
Maart, e.k. te Somerset West zal
gehouden worden, zullen de onder-
geteekende ook publiek opveilen,
een gegalvaniseerd ijzeren werk-
plaats, een kar, paard, en tuig, en
een uitgezocht assortiment huis-
raad, bestaande uit eetkamer-slaap-
kamer, keuken-, en winkel meubi-
lair en toobehooren, alsook ver-
schillende andere goederen. te veel
om te melden.

------- ------_. __
PUBLIEKE VERKOOPING

i'

Onthoudt den datum I
Vrijdag, 7 April, 1.899.

P. J. Bosu \ ~ S: ZOON, Afslagers,
St.ellenbosch. Gelegenaan de Marit-straat, Paarl.

VAN

KOSTBAAR VASTGOED,
WALKER .\; JáCOBSOII:'\, DE heeren Van der Spu,y, Immel-

man & Co" met IDstructies
begunstigd van den Executeur in
den Boedel van wijlen den heer
CHRISTIANF. W. ZnrKERMAN, zullen
verkoopen

Procurours voor Verkooprrs,
1G, Waalstraat , Kaapstad.

P. J. Bosman & Zoon,
Afslagers.:'\. B.-Dadelijk na de vorkoopin.!.i van liet Vastgoed zal er eeue vcr-

kooping plaats vinden van een ~root en verscheiden assort.iment Levende
Ha ve, Vaat werk, Boenll'rijgercetl~chap, Hu israa.d, en andere goederen. Somerset Strand.
..Mt ~,SOMERSET WEST. IEEN ZEL_DZ_AIE KANS.

BELANGRIJKE VERKOOPIHG
VAS

Zeker Erf en Woonhuis, en buiten-
gebouw op dezelve, gelegen als
boven (tegenover het Victoria
Jubilee Park.)

Beide gebouwen zijn onder
IJzeren Daken, en het Woonhuis is
tevens voorzien van een Verandah,
en in den besten staat van reparatie;
aan do achter zijde is het Erf voor-
zien van een zeer vruchtbaar stuk
Tuingrond, . beplant met eenige
vruchtbocmen enz.

Van der Spuy, Imm-Imau & Co.,
Afslagers.

~Publieke KostbareVerkooping
Publieke verkooping

\.\~

Losse Goederen}
Levenee Have,

cn :., cn s., ens. I

DE Heeren C. 1:1o.-,;1'EllT &. zoox I
beslote-n hebbemie zich aan du

Paarl tcr woon to begevell liehhen
de onllt-rgetel kendeu gela,;t pubbek
te Vcrkoepen op de plaats

BOVEN PAARDE VLEI,

Huismeubelen.VAN

Zeer Kostbare Vast en Losse
Goederen, Negotie en
Smeer Waren, Good
Will, enz., DE Ondergeteekenden, daartoe bs-

hoorlijk gelast door den heer
PF.RCIVALA. H. HENJ.\~IlN, zullen
per publieke veiling verkoopen, op

Donderdag. 2:3 ~Iaart, e.k.,
ten 10 ure voortuiddugs,

'l'en huize van deu Eigenaar: De
zeer Kostbare Huismeubelen bevat-
teade eeno fraai uitgezocht assorti-
ment Artikelen, allen bijna nieuwe.

Deze . verkooping biedt een
scboone gelegenheid aan VOOI' Koop.
lustigen in de nabijheid, daar al de
Meubelen speciaal op order zijn ge-
maakt Olll het Kaapscho klimaat te
kunnen doorstaan.

Voorkamer Set, Piano, Whatnots,
Brussels Tapijten, Italiaansclre Art
Pedestals, Ornamentale Escre-
toire, Uccasional Chairs, Ornamen-
ten. Eetkamer Set: Side Board,
Dinner W aggon, 'r~fel Lampwaren,
Ornamenten, Linoleum, Boeken
Rak, Elegante Slaapkamer Set,
Koperen Ledikanten, Kasten, Sofas,
Keuken Dresser, Stove, enz., enz.

OP MAANDAG, 20 DEZER,

ZAL de Ondergeteekende Publiek
doen verkoepen te KLAPMUTS

STATION, gemelde getal Ezels en
Paarden. Prachtige die~n, zooals
maar zelden in de MR.rktkomen, en
in eerste-klas Conditie, en gesohikt
voor dadelijk gebruik; let slechts op
den naam door wien opgebracht.

.P. J. BAARTMAN.

A. B. DE VILLIERS & Co" Af.sla gers.

Paarl, 6 Maart, 189~.

WOENSDAG, 22 MAART, 1899,

r f

fA) Goedgetoelde Reun Paarden
20 do: do. Merries;

om 10 uur v.m.

DE ()mll'rgeteekendc, wegens
falende gezondheid genood-

zaakt zijnde, zal publiek doen ver-
koepen op bovengemelden datum :

1. Zeker Erf, gelegen in de
Hoofdstraat, N. Paari, met het
daarop staand Net, Gerieflijk en
Suffisant Woonhuis o~der Ijzeren
Dak met al de noodige Buitenge-
bou weu. Het is beplanp met allerlei
soorten van V ruchtboomeu ell \Vijn-
gaard Stokken. Op <!lt eigendom
wordt thans eeue zeer Wjllstgevenue
bez.ighcid gedrevou alsoek een Wijn-
handel ell Bar, onder den naam van
II The Blue Hotel," en veroischt hot
dus geene verdere omschrijving.

I I. De geheele voorraad Negotie,
Smt'l'r Waren, en andere Winkel
Goederen, Rakkcn, Toonbanken,
pnz .. de Wijnhandel en Bar inslui-
tende.
II1. liet gewone assortimen

HuiEraad.
IV. ~ Kar Paarden, 1 Kar,

Paarl,7 Maart. 18!)~.

1ft
30 Top Top Ezels, gedresseerd
10 " "Jong~ Ezels
10 Gedresseerde Buinpaarden.

gell'gen aan den Harden "\~g, nabij
Somerset West,

01'

Woensdag,29 laart, 1899,
1 Kal,kar (dool' Cooper gemaakt),
lOpen Kar, 1 Scotch Kar, Eg;';C'D
PloegeIl, Kruiwagens, Graven, Iik-
ken, ::lchotTeis, enz., 2 paar Achtor
tuigcn, J Mans Zadel, 1 Dallll';;,
Zadel.
Huisraad :-t dubbele Ijzeren

Ledekantun, en ~ Enkele do., met
Matra8sen, ~ Wasch en -~ Kleed-
tafels, enz., ~ Kleederkasten, Eet cn
andere Tafels, Sideboard, 18 st oelen
V oorkalllPI' ~et, Piano, en fane\'
~tol'len, Glas· ell a.arde- werk, KeI:.
kengereed,;c hap. enz.
Levende Have: ~ extra Kar

Paardl·n ;; ~lelkkOt'ien, ~ Vaar~l'n,
:J Kalver'~, .-)1) Varkens, extra \'d,
5u llo('n(kr,:;, ,....Ganzen, 11 Eendell,
7 Kalkoenen eli wat verder kr
verkoop zal worden aangeboden.
j'lrktJoj'il/:/ I,' /":li'11i,·n III~ lU /Ir, C.//I·

P. J. Bosman &: Zoon. .A.fslagers,
Stellenbosch, 1;) ~laart, 1890.

P. J. BOSM.A.N & ZOON, .AMagers.
S tellen bosch,

7 Maart, 1899.

Tlligl'n, enz.
EI\'DHLI.ll\ :

1() Aandt~eleu in dl' Paarl Berg
Wijn en Brumlewijn Maatschappij,
en nog vele artikelen, te veel om te
melden.

.
_'- ' --~)" .~ .

,
..,

A. E. W. HOW E. WELLINGT,)N,
I'd" t, r ,/Ii J:.'yk J' Co., A/~I(/')t:rS.

Onllliddt'l~jkrr na, l~oYt'~~taa~~.c I' Paarl, ] 2 Maart, 1899.
zullen de ,ol",er!de '\Ordl,l "I· -- ---.-.~- -. .-----.-

kocht; .,: BENuODIUJ)
1 "a!!l',n, 1 ~pl'n Kar, ~ ~JeWcrl'n. ! ,,' , .

1 Eerstekla,; hIJl'a.ard, 1 Eerstl'~ la,; I lf E., E. GecertJficeerde" O~der-
Karpaard (Uit het gl'llnportt'eroe ~ wJ]zeros voor eene PrIvate
paard Il Gladiaton'). Gcslacht F.arnl :School,". nabij W~rent?n.
Register zal wordell vertoond. ::-alans £40 per Jaar, met vrIJ logies.

P. J. 1l0:-i.\1A.N ,~ ZOO:'\, Hollandsch noodzakelij~. Appli-
Af'laaers catics met getmgschnften van

__ ~~=--=::-:::--:=~~_"'_' M"'aamheid en goed zedelijk (le·TE KOOP drag Lllllen door ondergeteekende
~ ~~~~. ontvangfln wo.rden tot op 1 April.
~~ ....... ~~ WerkzaamhedeD dadelijk te begin·

Doe aanzoek bij nen.
DE CAPE FORAGE Co., P. J. PEROLD, V.D.M.

Newland.s. Adres: WarreDton.

50 Vette Vark~ns,
Op DINSDÁG, 21 MAART,

's morgen8 ten Half Tien ure,

zullen bovengemelde \' arkens publiek
worden verkocht uit de Markt
Kraal.

S~hterl!, Boeren en andere
moeten deze gelegenheid niet laten
voorbij gaan.

Jo.BS. P. CILLIERS. 1. B. de Villiers &Co., Afslagers.
J. Fred Pentz &. Co., Afslagers. PaarI,8 KMrio1899. u-

TE KOOP
0;

TE HUUR.

EEN Eerste·ldas Vee en Vogel.
struiap'laats, gelegen iD het

distrikt Vnjburg, wijk 6, groot
3,800 morgen.

Heeft een goed woonhuis en
Standhoudende fontein.

Voor verdere bijzonderheden, doe
aanzoek bij

Den heer
G. S. RAUTENBACH,

P. K. Pateritie,
via Hankey.

0)'

Den heer JOHN THERON,
P.K. Dwaal vlakte,

Dist. Vrijburg.

Komgha. Eerste Klasse School.
Benoodigd,

t.i"' EN Assistent (Gecertifioeerd)
£1..J Bekwaamheid OlD Holland.sch
te onderwijzen noodzakelijs];
Kennis van Tonic 801£a eene MD·
beveling. Salaris £140 per jaar.

Plichten te beginnen in aan·
staande Juli of vroeger, indien het
den applikant schikt. Applicaties
met copiën van getuigschriften te
worden I'ezonden aan den ouderge-
toekende, niet later dan lApril,
a.s,

A. D. CAMPBELL,
8ecre~

Komgha Sch. Com
Komgha, _

27 Februari, ] 899. 4
_._--_._----,------
Yredenbnrg leisjes BoogescboJi.

OVERBEEX PLJUIt:, XAAPSTAD

OPGERIOH"J; 1886.

BENOODIGDI

EEN gecertifioeerde onderwij-
zer of onderwijzeres voor

eene Derde Klas Publieke School op
de plaats van den heer H. J. dn
Toit, Over Hex .Rivier, één uur
rijdeus van de stad Worcester.
Kennis van de Hollandsch Taal
eene noodsakelqkheid, en indien
uoodig, muziek te geven aan twee
kinderen, inbegrepen bij het Salaris
van £60 per jaar met inwoning en
alles vrij. Werkzaamheden te be-
ginnen in A pril.

Doe aanzoek bij,

H. J. DU TOIT,
Over Hex Rivier,

c/o. MiSs J. E. MEIRING,
Porter Straat,

Worcester.

BENOODIGD

EENE Onderwijzeres, gecertifi-
ceerd, voor de Zending School

te Rogge Baai (Kaapstad.) ,
. Salans £60 per jaar.

Applicatiën te worden u.ge~riden
voor of op den 25liJten deser, aan den
Ondergeteekende vergezeld van eer-
tificaten en getui~hrifteD. •

Plichten te beg10nen na de Paasch
Vacantie. Hollandsch een vereiachte.

, C. M. J. THERON,
SOOIY·w.

Kaapstad,
Konsistorie Kamer,.

Groote Kerk, 11 Maart 1899~

BENOODIGD
felle HoofdolldenIJ/jz8res

DAAR de Hoofd Onde~&eres van
de Eersteklasse Publieke Meisjes

School, (Belle Vue Seminarie)
Somersét Oost, bedankt heeft om
gezondheidsredenen, ~uDen appli.
caties voor de betrekking ontnm·
gen . worden door den ondergetee-
kende tot ...ure n Ill- op 21 :M~.

Applioanten moeten' hunne kwali·
ficatiën opgeven en certifi ~aten eD
getuigsehriften verschalen. >

SaJa.ris £150 per jaar,met kost en
inwoning.

Plichten te beginnen na de Juni
vacantie.

QUINTEN B. SCOTT,
Hon.~ -

8CJmerIM We.t, 19 Feb.,l899 •..

Iaat
....

de Muir Acade-
App~ties

van A881stent
school zullen

ODllferi~l8telllde wordelll
den 31 Maart,

aanzoek zp<>
zoo lang appli-
. Gouverne-

,lijst val)

H~~ll&DdllCh oen ver-
nn beveling.

annum en vrije
w nieuw, ge.

Calitzdorp,
] 8 Maa-rt, 1899'

Opzieh ter 'voor
I· ,

A PPLIOATIE in geschrifte ge·
adresseerd den bestuur-

der, Groot con; tia, vergezeld
van getuigschrif n ell refert.en,
worden verzocht oor de betrek-
king van Dpsich r, om te dienen
onder den bestu er te Groot Con.
sta.ntia. Salaris gen de rato van
£10 per maand r de eerste zes
maanden, en £1 lOs. per maand
na dien tijd; indi de dienst voort.
gezet wordt. Dit opzichter moet
ongetrouwd zijn,· gereed zijn om
op 4 April, e.k.i ijne plichten te
aanvaarden, V<><1verdere bijzon-
derheden doe aa~; k
stuurder, Groot Cp
Departeme~t van ;

7 Maart, 1899. ;~~

EEN ON ~
BENO

l

VoO,a .We~on~en' School,
. Salarlá ~60 .per Jaar met vrij

logies, Applikat~ zullen ontvan-
gen fworden, door] den ondergetee.
kende mc~; ge~Uigschriften van
~kwaamheld om ,nderwij8 te geven
10 Hcllandsch en tn Enge1sch.

P. W. VAN ~YL,
Wels1vonden,

P.K. We·tfWaachbank
'; .

Dordrecht.

Tenders. J Tenders.
, . 1.

l .

TEN~ER8 wotden bij deze ge.
vraagd voot het publiceeren

van alle Ad~e~ÏtI5, kennisgevin-
gen; ens., eD4, ~ dezen Raad voor
den ~d van een of ~aren naar
goedvinden "f'!an de.n d, te begin-
nen van af dén laten April, 189Y.

De Tenders mosf.en geaddresseerd
zijn aan den_ Onpergeteekende en
gemerkt, bUiten! op het couvert
" Tenders voor A4vertenties."

De Raad vérb~t zich niet eenige
of de laagste tend,r aan te nemen.

Tenders móete~ inlr6zonden wor-
nBn vóór of op den 318teD Maart
1899. . i '

, ..:..

O " .'pUlst, ;i
Ii. J.l Dli PLESSIS,

Sooretans.

~- \

'U

een

BENOODIGD
EEN HOOFD·qNDERWI.J

(gehuwd) Voor de "
Bona" 'Publieke 800001, Derde
se, te Hex Rivier· Oost
Wo~er. '

SaJat;ia ~120 en .Vrije \rooing
Applicatiea vD$' genoemde ~

trekking zullen ~r den
geteekende ingewacht wurden .
op den 23sten MAART, 1899. «<.

Wer haam heden te beginnen
de Juli V&eaBtie.

J. C. RABIE
De Doorns Station '

Worc~sl€r.

CA OF SCItIRIJF AAN

B. MULr,ER,
46 £141 STRAIDS1Wr, KAAPSTAD,

P.K.Bua 133

OM ALLE EN (ENIGE SOORT
Muziek Instrumenten,
Muzi ekal eBenoodigd h
Instrumenten Reparati

Stetamtug.
R. ~iiLLEK v~ha1t oenig ding·
de hJD van Moz18kj van het
Kerk Orgel tot de ~he

-+
lWULL:a:a'S

GrOÓt el I1ellhudel liniN
1Iu4.1U1fIU,

KAAPSTAD.

R. MiiLLEB'S Prijslijsten:;¥!:~~op-~~~~wo
Port :&liabeth. KaaptIItI. .

LONDEN

Tandheelinndig
~

Verrotte Tanden g~.npt in tot
vroeger natuurlijk ïbruik·
Tanden zonderfPijn
ieder bekende IIl6t.bPde nit~'Ab ...\1r1r4!ll
Goud ·St.opael& ,
Kuutmatige Tanddn, passend i

maakt door lu.oh~zuiging,
wnder platen. volg.eens het
bekend ala Bridge, Bar,
Crownwerk. .

.Alleen het boste materiaal
besigd, en alle fooien ~n UfltlfiMmI

op de billijkste schaal,
komstig met goed werk.

EV'ERARD ~IGBY,
L.D.S ..;i:R.C.S., Eng.,

vrt'ep: . .oD de Londen Tandheclltu...ti;e ..
<llnring C""", lloop''''

BI8TGU RDEli.

BIJBELS.
Goedkoop en Stetig GebonlleD

.AAN HET

HOOFD
i ,

B!J~El- DEPOT
VAN HBT

ZUID AFRIK~ANSCHE
BIJBEL GENOOT~C}fA

7t KIRK STRAAT,
Nabij ADDERLEY STAA T.

ltAAPSTAD.
!~---

EERW. L. NUTTALL, SecretarIs,
P.K. Bos 21 iJ.

'I'elegrafiseh Adre$: .. BI.IIlf.L:>.··

PRIJSLIJSTEN· FHA:\C li
----r-

Bijbels in HoUandsch, Fnl!'''~cb,
- enz., in voorraad gehouden.

'Amerltaoscbe Tlldheelknnde.
Drs. PRICE en ~RIDG!II"lt

ONLAlT08 wan Amerika, 'hebben (V."
gc'pe!Id op lterkpt.in. i ....I .. ,..; h'·..."""

UIl bet yolk "&Il Zu'd Afri~. Amer."'· (j,I' ""
de lDOdeme tandheellrnnde met 'i' ,,,..I~' ...
beterde iDlltrumeDten. '

Goud",Il1Iin,ren, Kroon en i>ra~rk f lan:1<1l
.ODder platen zijn htlDDe ll'lIole "I"'("!';'" ....

~ iemand behoort ",.tADd, ". (j(,." 'au' ""
D&tuurUjk.e tanden, .oder hee \'[,oraf lt' r a.:i ~

J. n PRICt; I I"
H. H. BIUDG.YA~ [.:-'

Ctri; "KameI'I,
~kplieiD, &_pstad.

Weggeloopen of Ge~tolen,
BBN licht.-vulMerri~ Ez..!, 1,,_;'-''1i;

&taart en maa$-haru- !.'(lOl,l

ClarB11ref!rl1'len.ïs óUiD~,:karnet
~D 0611
wieD alle

Del;.aaJlq zullen worden
TERT.
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publieke Verkooping
VAN

Vaste en Losse Goederen,
TER PLAA.TSE

RATE'LFiONTEIN
"I:I,kr Houde Hoogte. nabij Villiersdorp)

OP

lIi1l1derdag, ~O April1SU9,

D
r: I )ndl'rgeteekenden behoorlijk

f:...last door Mejufv, de Weduwe
\, ,I, 'f I{,)~:\, die besloten heeft op
: -: !Jurp Caledon te komen wonen,
z .:1, n I,uhliek verkoopen :

1. Vastgoed :
Dt' pLLat8 genaamd Ratelfontein.

_ ,~,'n onder de Roodeboogte aan
• rt ,,'T00ten weg van Caledon en
\, .,[,rlarp naar \\' oreester. Dit
f-: ",endorn is zeer wel bekend en is
I,,:::"!llt'no. geschikt voor eene be-
'::: t'I':~ ].!aat ..;, Het is verder goed
I .. i'cJ:illt! met Woonhuis en andere
rt), IL ll_~., J:t'bou wen en beplan t met
1;,,11111 Wingcrd Stokken in volle
l::wht alsmede met allerlei vrucht-
!'''Illlil-'[J. Hit heeft volop water.

2. Losse Goederen:
~:er"teklas Ezels

) K ar Paarden, 4 en 5 jaar
E.-r:,tcklas Kuipen

'I,) Legger
II,Lif-I,-ggcrs en 1 Legger Balie
T: a)l !:tI il' met Stelling
T \1 l',' Half-aura Brundewijns

Kt'tel met Koelvat
L, t [)ceil'n geza'lgd en Trap-stuk-

ki-n
d'l Graven, Pikken,
~Lmdpn, enz.

Tr"k Za;.lg en 4 Ham.!
Lilt Horen

Vorken,

Zagen en

1 H It'c.' l'n J E~ge
Kl. 10" Kap Kar
Lot Vruchten Stellages

Lecr.n
3, Huisraad.

Ht,t gewone assortiment Huis-
raa.l. i I"'''taan de uit Tafels, Stoelen,
BI ddi-n, Kasten, Ledekaaten, cnz.,
als-ek Keukengereedschap.

Komt alien en Koopt.
Mejufv. A. J. LE ROUX.

H,'\[f'{;H8, MOOR}) 9' KIllGE,
Afslagers.

I' u le.lou 1,.)~Iaart, 1890.

\, !:,-l'"nl' r,'/<enil"'J V'"', .len.
I ' .. lf, J. Ïlrinl: zullen ool: ~'cr;:l)cltt

Eer-teklas .Afslaan Kap Kar
(Vier plaats)

1 d,) paar Achter Tuigen
1 Ju Za.del met Toom
~ Prar Eersteklas Kar Paarden, 4

Jaar.

E ENE ZELDZAME KANS.
Verkooping

VAN

E:~'l"E::~,
TE

Hermannspietersfontein,
.\FDHLI~G CALEDOX,

OP

i 'ublieke

en

HAR fEBEESTFONTEI ~,

~.
Publieke Verkooping.
In den Insolventen F oedel van

.1ACOBU8 JOHANn8 NICOLAAS Ol
MELANORR, van Langeberg, Sal-
dacha Baai, .Afdeeling Malmes-
bury.

f)'E ondel'getee~ende zal doen
verkoepen 10 bovengelden

Boedl:llop

WOENSDAG, ~, MAART, 1899,
TEN 11) URE V.M, TE

LANGEBERG, SALD ~MBA BAAI,
AFDEELING MALMESBURY,

HET VOLGEXDI:: :

20 Bokken, 4 VarkPDs, 1 Paard,
30 Hoenders, 1 Stel Tujgen, 6 Juk-
ken, !:l Karren, 5 mudden Koorn, 3
mudden Haver, Osseubuiden, Zwin-
gels, Vaten, enz. Huisraad, enz.

FRED. WERD!\1ULLER,
Eenig Curator.

Malmasbury, M!lar·t 1899.

Verkooping
In den Intlol venten Boedel van

Sijbrauot .Abraham de Beer
van Langeriet.vallei, afdeeling
Malmesbury.

DE Ondergeteekende zal doen ver-
koopen in bovengemelden boedel

Op DI~SDAG, 28 MAAhT, 1899,
ten 10 ure v.m., te

LANGERIETVAllEI, BERGRIVIER,

3

Afdeeling MALMESBURY,

Het volgende:-
1 paar Achtertuigen, lO paar

IJzeren Schoenleesten, 8 Varkens,
l ê Hoenders, 1 Open Kar op veeren,
1 Dubbele-voor Ploeg, 1 Paard, 1
Zadel en Toom, Huisraad.

FRED. WE~DMULLER,
Eenig Curator.

Malmesbury, Maart 1899.

J' H. STIGLING, Afslager.

tit
36 Uitgezochte Top Ezels.
10 do. do. Ruin Paarden.

OP
DINSDAG ,den 2Hsten Dezer,

ZAL de Ondergeteekende Publiek
Verkoepen te Klapmuts Station,

gomelde getal Ezels en Paarden,
persoonlijk uitgezocht en ingekocht
door den welbekenden kentmr van
Paarden en Ezels den Heer C. J.
ORHIC; de Ezels zijn 3 en '-1, jaren
olld, waaronckr kleurspannen zijn;
zij zijn in uitmuntende conditie en
geschikt voor dadelijk gebruik.

A. B. de Villiers & Co., A..f81a.gers.
tip Di nsdag', 11 Apl'il18UU, Paarl, 16 Maart, 1899.

TEN 10 ;)0 V,M.

OE, 'ndL'rgeteekcnde, behoorlijk
",...I;j·t door den hef'r WII.LLI.M

U, \ 13t"IIOl', zal per Pllblieke
1,',:; r:g H'rkoopcn, dl' volgende
:::', ',' ('['vpn gelegen te Herrnanus-
I cl""fofltein, nallldijk:-

1. Dehelft C) van Erf No. 6,
Blok I,

':'1 l 111; vierkante roeden t,'n i-t.8
" ,,", :WII' voeten, waarop staat een
_'l" !.:' bOllll-d baksteellen Woonhuis
'~j(j'r IJ zel'en Dak, bevattende 3
:- I,,' Iner,. V oorkamel' en Kom-

2. Erf No. 59,
:i ~ II l,'rkante roeden ,'0 ~ ~

r'k"nt" 'lJet,'n, met 2 kleine hui·
, :' op, l)pbrengende l'ene h\lur·

''', '.;iII .t.:l:2 per Jaar, cn ook een
','fir ze" i'aaruen. .AnuL're

r. ,,,II wlll'U o()k op denzelfden dag
" "'I' wor'den aallgebodl'n.

, I lt'! geheurt lIeinig dat wlkl'
!-,:':'''I ;1,;1[1 liet jlubliek worden aan-
;:, ,,,Jell 10 dt'zl' welbekendl' \'11 rij-
Z'" ,!" :",dp];t;Lt", Zoodra de spoor-
','" .: ~"tnt, II Llot komen zal hij, zal
li !!U::il:i l"'O der meeoit pop1l1ail'e

::,]hcidsool'\len in Jl' W l'oitdijkl'
: I:::e /.Jjn.

~crhalve, Vrienden, luistert
ntiar goeden raad en koopt
voor de BOOM ~

OO~,
L, "e G'wdl·!'t'n dlc kJ' plaatse
I', 'kuup mochten wurden aan-

_l :jr"l'lll,

F, A, C. GUTHRlE, .Afslager,
, ';"D, l,j ~[aal't, 1899.

_ ~---------

Aardappel Moeren.
I~.,~:\E Scheepslading Magnum
~ Bonum in halve mud ma.nden

,:1 \lItotekende conditie om nu te
rl,ant~n.

A. FITTIG,
47, Furgstraat,

Kaapstad.

lIET GENAS lIEN
ItlmflSbllry iucutenrsiamer eB Voogdij'eB

,BlUd Assl11utie laatschappij.

OE Ondergetcekende, behoorlij~
daartoe gelast, zal publiek doen

verkoopen in den Boedel van wijlen
Uhri"taan Pi~tl'1' Johannes Bester
l'n wijlen .Johanna Adriana Bester,
geboren Smith, op

WOENSDAG,5 APRIL E.K.,
Tl!:

MAL~fE~BURY AFDEELING,

beginnende ten 10,:30 '8 voor-
middags, de volgend!):-

Levende Have:
-+ Ezels. 2 Paarden, 100 Schapen,

lj Varkens, (klein en groot).
Boerderijgcrel'dschap :

1 Wagl'n, 1 Kar, 1 Waterkar,
1 span Tuigen, met zwingels en
kettings.
Granen:

20 Mud Koorn, 100 do. Haver.

En wat nog verder zal aangeboden
worden.

G. W. KOTZE,
Secretaris.

Malmesbury,
15 Maart, 1000.

l. W. loorrees II , &. Co , Alslagers.
----------~---- ---

Zuid· AfriLaansche Marmer
Maa tschappi j,

KAAPSTAD 8IJ JOHANNESBURG.
1i:.ll<TOOB JUf lCnSTI!LlU.1UB:

28, Kuteel Straat, wpstad.
Gedenksteenen Op&ericht in ~nig De.!

van Afrika

NIEUWE EN !.RTISTIXU PA.TlU)fEN.

No. onu! rrijzen gt!YrUgd en oru:en Voorraad
gezien te hebben. oal iedereen, die wo.t nood 'I! heelt,
_ I<!n dat bet beID niei Joonen al, ~. uden te
beItellen. Eente I.lu Werk, Dnuraambeld YaD
SMell, aD --wjk recIelij'e PrijaIaI'

IIll"
~"'I

20 Ee1'8te-ltlu Gedre8aeéJ!cle en
OngedreSBee!'de Ezels van sa en
4Jaren oud,

ZULLEN verkocht ,; ~otden te
KLAPMUTS ST..,TION,

OP MAANDAG. 20 DEZER,
Zij zijn in goede Conditie en
geschikt voor dadelijk gebruik.

J. A. tJARSTEN"

A. B. de Villiers ~ (A,., AfBlag!3Ts.
Paarl, ] 6 Maart, 1899.

l6Il\' ,
A. SPOLANDER & GO., .Malan & 41assell,

G.VJ:l/T[(JD 61 JAREN I

KERK STRAAT,
Wellington, K.K.

Tegen Hallprijs ! Tegen Half»rijs n----
, Portret VergroQtillgen, uilgcvocrd op de oo.tc

"I ze en In Ramen vsa' duim Vergulde Lijsten
gezet, slechts 25/ .• waarde dubbel zooveel. ,-

Ken groote .....,rt;mont Olivl.7f ca Waterverf
Schihlerijan, Kun.t Phoi ographien en Photo-
gravures

Speciale aandrllCht wordt gewijd aan Stelen
GBvureo, tegen 4/6 in 24 I 32 duim, Ramen In 2
duim soliede Eiltenholl~ en Vergulde Lijsten Itom
pleat, .kocht. 10/-. •

LAAT Uw POBTIln III EU LIJST ZETTllI' BIJ

G. BUDRICKS,
YAS liET

Groot en Klein Portret Vergroot1llre en
Schilderij LIJ.ten Fabriek.

25 en 28, KERKSTRAAT, KAAPSTAD.
0"" uw Portret tea voor Vergrooungen, met ..oiled!g

&ddre. op de Post, en alle aandacht zal er ... n
gl'OlChonkenworden.

TANDHEtlKUNDE.
f E heer A. I<~IELD, Tandheelkundig
1.' Chirura-ijn (onlangs in het Londen
Dental Instltunt) heeft p88 eeu bezendinlf
van degelij~ ni6'uItlW_tscM Tandheel-
kundige Middelen ontTa.Dg8n en ill in de
positie gesteld om zijne patien~n de VOOl'-

dealen van al dIe moderne verbeteringen
in de tandheelkunde te doen genieten.

C008ultatie uren 8 v.m.,. to, :; D.IQ.,
Op Za.terdagon 9 v m., tot 1 n.m.

Parienten buitenaf woonachtig nnntm
hunnen villitee per brief aankondigen,

De heer A. FIELD~
Tandheelkundig Oh1rur&1Jn,

Castle Chambers,
(TEGENOVEBHET NIEUWEP08TKANTOOB

Adderley Straat, Kaapstad"
P.K. BUI860.

KANKER.
Het .A.esiab

\

Geneesmiddel.
nEV. A. E. VAN NIEKERK
~ :-:f 1sten tot 30 April
1.'Jn.

Lowenst Jin.
D'Urban Road.

10 Maart, 1899.

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

r,

,
,

A. T. RUTTER.
MADH. ...n d. "--de I'd I••

ol !N1fES " .n ..OIUGHTOJr" ...... '
_had O\'W da geheel. Koloaie. ....w.
___raaaki.u £3 ID _. O.A. .....
aMaW ~ fil ..aa_... dr
"'pua pa&1'01IeA ,,_ eie lrJ.DML

TUZG:J!I_
Iba eie Dinw. 8oh~. _ ...
"'1'0 .. 1'__ komeD.

"I'MC - PrijaHjata
.... U4az.z_a. "'M_ - •.

.....NT.a

MIJNHEER,--Negen mMDd811 pI'"
betuigde ik in een brief &all Il nD

de ~. uitwerking nn &HEUlU.':1'I·
CURO in mijn genl. Ik ben 60 jaren tlld
en beb 23 jaren lang geleden MD OH RQN,
ISCHE ASTHMA en &HE'U1UTIEK: er·
IOCht verliohting 1'&n .. le beroemde ...
nndigen. en probeerde all .. lO1lder bu~ t
nnden en had in mijn genl •.n. 'gelOO~ il
meDJICbelijke bekwaambeid 1'8rloren, tot ii.!
Ik &HEUlUTlOURO pro&eerdeea ÏDeimJ.
zijn mijn Neuralgia. &heumatiek en pij.el
in hoofd .n ...ngezicht .. rdwen811 ft )lel
nieu WI ia nr en wijd .enpreid da, .. (In
mee.ter V il RooT amper heellemaal getlC!Dcl
....ae nn die wonderlijke Kedicijil," ft di!
wae werkelijk hR pn.l i elkeea die het
probeerde benelt het MD. ,

De heer J.t.COB T.... ZIJL 1'&1l Vlakfont.leit
(311ur 1'&11 Steijn.sbnrg), ia p-n r~
een IChijnbaa.r onren_Hjkpnl B_u·
matiek en Jicht. Nooit,.ei r;ijn e·
MeT1'. V.t.lI ZIJL aan mij, w... er (J01l erger lP'
n.lnn lt Koorta Ziekte, of IOO&llsij het ~-
m.n. De eelte dom RHEUMATICU&O
deed de lijdende jonge ~ rut.i« .lapelll1l
medecijn wml 1'oortdlU"elMl ~
boewel de buren en 1'timad811 seiden dat
zij niet 1'8rw.ohten dM hij le.811 !lOll, .,
luj twetHll44ll6Ur,.n ~ .. n de ges .....
Icracht 1'&11 eie &~TICUB.O t-
PILLEN, ,'f'
oe oude Ileer VAD DD W'lIL7. _ ~.

werdge_ door _ 110"-1. ' ,~,
lle beer A. CoI'ftU, BraDd1'W, KldUItIarr.~,

fond dadclijk nrlicblin&. )lijD IOOn lIJ - liP
...boon.....ter. de bear I... llOT, 'nil w~.
Hllr'!,cnw1orr.werden eok ~.., ik -'. Da
_1"Mn-,l> blijf uw dankbare vriend. I. O. lYUa

JONES PJlE:UMATICURO.
Il,t ifM',k Zuid.AfrikaandM ~deI .,.-
Jicht Rlllltlm"ti~k. 'B.beOlD&t.lIoM, ,hoh" lMMIe
lir.Ll: II "uI' J",ili1, A .... .,.... icb\-pijnllll; __ ... "'"""
- .. la oo:iJe"den ~... uUen, 9eel '"!cv ~
...md"n ~.n~..,n_ r ••• rk,.,JtrllMr ":'I.A.~
:~ eo \\ u.L~ij."door ".b...l tulll·AJ .....

LIIIlIICIIrw lIU'lISInll.rI ..

Chrono..ttr·,lIrolep ID lI_lim:
II-.l G__ Dcrl~.

.~ ,

Een. , :Arabisch
• < '. i.'I" .. .: .. ,

Spreekwoord.
"

'If .EN zij y~er: Ist. Bij die weet
.l".1. e~. ~Iet weet dat bij niet
weet; HIJ 18 een dwaas mijd hem
2de Hij die *et weet ~n weet dat
hij niet wee~.; l;Iij is onkundig, leert
hem, 3de Hij die weet en niet weet
dat Hij weet; Bij slaapt, maak hem
vakker, 4de Hij die wee' en weet
dat hij weet; !lij is wijs, volg hem.

Leest aandaehtiglijlt het boven-
~taa?de spreekiw~rd en gij zult er
m vinden een ~enIgte van wijsheid.
De zekere reden waarom wij adver-
teeren zal 11 doen zien dat wij
behooren tot de laatst afgescbilder-
den, wij weten dat, wij weten dat er

zal uw haar zacht en glanHad lIIabD,
rijk en weelderig. Het zal owen hoofd..

hold vrij ftll rooi hou-
den lID ui zeker uw
haar tegen uit1'alleD
behOedeIi.

Het bUJft nooit
In pbreke de oor-
spronkelijke kleur
terui te pven.

Del( geeft aan het
haarcIat zachte. gllm-
&endeaanschijn die de
1'1'oflg8 jeugd eli& Is.
Voor eenen man be-
doelt dit het &atlElen
ftll kracht e.n at.erl.."te.
Voor eeue vroaw is
het het e1lD1l:l6 orna-
ment 'van jeugdige
schoonheid.

, Bedenk dat puistjes, roos. en derge-
lljke ontaleringeD ftJl het ~olnat geh 001
wegeaomen Itwmea wonteD. door een
koW' en behandeling met A.ye:r's Sara-
ParIlla. Het zal bet vel zacht makea
en het bloed Yerrij.kcn.

T~_
Ir. J.u,.....c:.., ,l.enIl, ..... U... 4.

Geen .Betere

Waarheid No. 4·

goederen worden aangeboden in
desemomtrek tegen deselfde prijzen
dan door

Malan , H~ell
KERK~'STRAAT,

Wallingion, j' IIK.K.
Elk lezer, van I. OfJS

Land" lese
Waarheid No. I.
~yij bieden aan tegen de laagste

Prijsen, de Beste, Nieuwste an
Meest-geBChikt~ Dames en Ki~der-
tabberts, die kunnen gemaakt wor-
den. Wij hebben Dressmakers en
Weri h-uiden van .goede ondervind-
ing. Ooze voorraad van Kleeder-
Stoffen _zijn goed uitgezocht, en
bevatten ~ de meeat geschikte stoffen
die speciaal gemaaKt worden om
bestand tegen het klimaat hier te
zijn. Schrijft om Monsters en
vormen ftn eigen imaat-Ileming en
wanneer gij een orde zendt, ver~t
niet een lijfje. dat u goed past, te
zenden (wij zullen het post ~ld' er
voor betalen). Indien gij dit doet
kunnen wij u de 'beste tabbert
maken ooit door u gedragen.

\' OOR het. bakken van het fijDBte brood
koe~ poffertjes, puddings, e1U:.

Maakt het voedsel zeer licht, lmakelljk
en gezond. ' .

Beate in rijzings-kracht; en de eenige
poeder voor 't bakken,de onaange~ door
luchtaverandering blijft. Blijft Vt uchten
behoudt volle kracht totdat het gebruikt
wordt.

De Royal Baking Powder van wereld-
wij~en roem wordt enkel 'door de Royal
Bakmg Powder Maatschappij van Amerika
gemaakt, Let zorgvuldig op ~ makera
naam op den omslag, om de lubsti,tlltie
YlUl nagemaakte goederen te yerhoeden

De Beroemde
Imertklluehe

Baking
Powder

zRI van
afwezig

Waarheid No" 2.
Wij 'hehtx:n .een beroemde

Hoeden-meakster die u het prach-
tigste Hoedje of Hoed kan
maken tegen een lagen prijs. Wij
laten u niet betalen voor het maken
er van, alleenlijk voor het benoo-
digde, "
"'\Vij ontvangen' nieuwe goederen

met eIken Stoomboot; alle hoeden
worden gemaakt. bestand tegen
zon en.regen en behouden hun vorm
en kleur beter dan anderen.

Jndien gij ons een order zendt,
gêeft zoo veel inlichting als moge-
lijk, omtrent ouderdom en vorm
van gezicht, alsook de ,kleur van de
opmaaksels.

en aankoop van
goe 'lgebou wde
einig gebruikt
orden door den

.., Kantoor van
aledonplein. tot
Maandag, 20

tigd wordep bij
t Departement
en, gedurende
ah.

Royal Baking POlder laatscb.,
N~ York, Vereenigdest., !merib

Departement UD

TENDERS voor
een sterke.

Kaapsche Kar, die
is, zullen ontvange
Hoofd Inspecteu
Publieke Werken,
op den middag v
Maart, 1899.

De K ar kan bezi
het pakhuis van
van Publieke We
de gewone KantoorWaarheiq No. 3~

Na vele jaren van doorzicht en
ondervinding hebben wij ten laaste
onze Europeesche en,Amerik&aDBche
fabrikanten er toe gebracht voor ons
Vames en Mans Stavels en Schoenen
te m'aken die wij waarborgen de
gemakkelij«ste, beste, en sterkste te
zijn ooit uoor u gekocht. Probeert
on te StevelIJ en SchOenen. :SchriJft
om prijzen.

Dopal'temen t van P
Caledon plein,

13 Maart

lieke Werken,

AAN WIJNBOEREN.
\ \,T IJ hebben veel genoegen be-

kend te maken dat wij een
grooten voorraad van onZe welbe-
kende Druivenmolens hebben tegen
lage prijzen.

OIize groote voorraad van goed
Gekrimpte Broekgoed, kan niet
verbeterd worden. Zij worden
gemaakt in Mans en Jongens pakken.

De man aan het hoofd van dit
Departement kan u ~cn .pak kleeren
maken volgens het ls,atste model en
die n ook goed zullen p~8Sen.

Onze kleereu worden gemaakt
door werklieden van ondervinding
en de beste voerings worden ge-
bruikt. Schrijft om MODsters en
Vorms van Eigen Maatneming en
als gij ons de rechte maat zendt,
waarborgen wij u een volmaakt pak
kleeren te zenden.
Denkt er aan dat deze bezigheid
van MALAN & HASSRALover de 20
jaar bestaat; gedurende dien tijd
bebben de eigenaar voorrien aan de
belióeften ve Dames eo Beereu in
de Transvaal, den V rij Staat, en de
Kolonie; daarom zijn zij in staat
beter voldoeniog te geven dan
anderen, omdat zij juist de behoef ..
ten van zulke klanten kennen en de
geschikte goederen vQOr hen hebben.

Behalve het boven8taande hebben
zij alles dat gedragen wordt door
.Man, Vronw, of Kind.

Gao. Findlay & Go~,
Grave-Straa ..t,

Ka.a.p.tad.

DATING'S POEDERDOODT
KEATING'S POEDER DOODT
KEA'JING'S POEDER DOODT
KEATING'S POEDER DOODT
KEATING'S POEDER DOODT
KEATING'S POEDERiDOOD1'

WEEGLUIZEN, '
VLOOIEN,
)(OTTEN,
'.KEVERS.
JlUSKIETEN.

SCHADELOOS VOOR DIEREN.
SCHADELOOS, VOOR DIEREN,
SCllADELOOS VOOR DIEREN.
SCHADELOOS VOOR DIEREN.
SCHADELOOS VOOR DIEREN,
SCHADELOOS VOOR DIEREN,

maat is OIICft"'maard :in-t "emldaa yall VLCM)ffN
WEI:.GLUIZEN. KAKXZRLAKKEN. KEVf.RS,MOTTEN IN PELS, en ceaig _ _
Ja~ 00_ duen POOCIC< _~ .........
.oor 't dOOIIeU "an riooica op b1l~QC hoe.Ia.,:'--
dames !'oor ban KhootaoadJe"l. I

Het PUIIL,IEI( wordt OEWAAR8CH\1WIl at
pUkcttcD ..... old «hu.. """*,~,,,laaadttidanos
•• n THOIIIAIl KEATING ........ ~ lIJ
Bhkjea c-crk.ochL ~

KEATING'S WORXEN TABLJ:1'TENJ
KJUTING'S WORXEN .

KEATING'S WOlU[EN' T~:t:;~!:i
KUTING'S WORJlU T,
DATING'S WORKD
EEN ZUIVER GROI!lITEN L£~. beWe
t_ maak, ok 1IaIIPG&&_ .....~ - __ .._... .._ I...,....w_. Hd lIJ -..ru."" 8IIW --.
.dol... _....... Vcriocllt loo BIIItta "" "'''1 _
... DraiIIIIa. '

......-r, molUS DATDlG,

Schrijft om catalogus naar

, ,

..la.. (~" Editeur.
, Mijnheer,-In uw'Uitgue Tan Dinsdag zie
ik een telegram. van eeue Yergadering die de
heer Van .(Iliekerk, kandidaat voor den der.
den ,zete~ in bet lagerhai8 Toor deze ki_f-
deeling, m' MOII8eIbaai had. Terecht ~e
gij dat hij een kleudooze kandidaat is. Hij
is, ,hier bij 0118 _ ~ bekend als een groote
TJJ~~ van de ~er partij, en ..zijn
schielijke ~,~ JlOli:tiek gebied wordt
door elkeen m ona' distrikt gew~troll1rd
want bij heelt aaS. bij .. 1 eie el.ties, -Is, 'Ft
voor de tepnpart.ij g-seel'!l tin au-ap('ingt
hij schielijk om.. en w:.o~t ee~ oprechte Am-
~aander. ZOU hiJ ons 'ElJn oprechtheid niet be
ter getoond hebben, indieu hij aan het ver.
,zoek, op IIijn eerste: vergaderillg geuit" om
ten gunste van den' heer Van H.1I"~
terug te trekken, gehoor' had gegeven P' Ik
zeg rec~t ait e~, T.el...a,met mij, dat de heer
Van Niekerk '"Jlben iJarea lang 0JlM partij
zal Jlloeten. ~ndersteUJ¥!O, en door dadeti. too-
Den, dat hij het _dt, eer dat wij hem wo
Ter zulleu vertroa .. en; om hem als ~ 1'8l'-
tegeawoo~iger naar .... t pade_t te 'sto-
~n, "En ik k:an. het', a verzekere. dat hij
hier m QDIj diatrakt n.iet tien stemmen aal
kriJ&iliD; daa beeft hij: seer progressief g"baa-
defá door sijn Sak ï.,. bet Tl'e8mde te gaan
beproeven. ik, dat u na de nOminatie
openlijk o:al uitspre en wat dat u Y&Il sulke
AfribaDden als Van Jfiekerk en Read denkt
want •• ij worden 1IIee~ gebruikt .m 0118 u:
YBngen, daarom ,~ Read: "I won't pull
back-fl!~ that, JnaIl V~ Hu)'1lS~."

~, tl~ iA na llOO Juit.iek dat mea moet
partiJ kiesen. Welke ftll de twee partijen
Irt~n e~ mao "Vertrou"en, ia tijd vaa nood.,
die ala mdependent. gekQllell is r n: hoor dat
in de Knyma distrikt meer dan de helft
onderste_en nn den. ~r Read niet Toor
hem pul 8temmen, omdat' men uitgevoudieu
heeft dat zijn praatjes TllD de groote onder:
..teu~~ die hem toegezegd iii, aUes to DOll-
sense 18.

Dti u ...c,
GuL ,') BF.KESD.

DEWETSD9RP',O ..V.s.
Zooals ~8 in oa.~ h,legram vermeld, werd

ds. p, Do-Jhoff, YI'O~er Thn Ficksburg, alhier
beroepen .
op ZODdag, den 5d~n dezer, haddea ....ij

het voorrecht ds, C. W. d', ,Tr,:~, Tan Pot-
cbefstroom, in 005 midden tL' IwoOt·u, en .. ij
danken deD Heer dat Rij hem tot OWl hoeft
overgehracht.
Door zijDe erDliUge, eenToudige en krachtige

prediking, heeft hij dan ook de gemeente
zeer getrt.ieht.
,In den morgeD "prak zijn.....,"", nllAl' aan-

leldmg VBn de woordea: "Zie ik heb oone
gl'Opende denr voor U gegeven" (Openb. 3 TS.
8), In den namid~: "Henoch dan wan·
delde met God. en hij was uiet meer .. ant
God nam hem weg"; \'OOm1 o..er, "Henoch
dan wandelde met God" (Gen. ó n. 24). In
den aTond ,over de woorden: ,Wij relzeD
naar die plaats Tan welke de H:-e gezegd
h~: Ik zal u die, gare; ga met ODl, eD
WIJ zullen a wel 'doen, 'Want de HH!f"e beeft
over Israël het goede gesproken" (Sam. 10
TI. 2It.

Vooral iD den namiddag maakte hij meer
dan eeD' melding van den ontslapen leeraar.

Waarlijk wij !runnen de n"rvorade kerk
in TraD~vaal in 't algemeen en Pot.chehtroom
in 't bi~zonder gelak w80scben met o:ulk een
eTangehlHlienaar.

Reeds IIijn circa zeV..D maand ..n Vl'rlOOpeD
&eden het IIChrikk..lijk spoorweg - ongel nk,
waarbij 0DJIeII oDverge~lijk ..n leeraar, ~ijn"
geliefde echtgenoote en docht.ortje hun ,kost-
baar leven moesten ir1HChietell, en Dog treu-
reD wij., Wat voor ons ....11 bitt-'r ..Il' onber-
stelbaar verlies waa, w"'" iVoor ben eeD beer lijk
gewin. Toch kllJUUlD wij ben niet vel'gf'ten,

I>e met rouriOén omhangen prPek.t.oEo1
herinaert ODl! iederen Zondag, ab bij Ter-
nieuwing, .an "die bemind ..n in bUil le ..."".~
..n die ook zelfs in "cJ.. dood niet geM:bei.
den-zijn."

\' eertien jaar heeft de geliefd.. IPeraar in
de gemeente troo .. gearbeid 11-!1 wij hPmin~u
h..m teederlijk, Geen W'Olld"r' dat de wODde
ni ..t bn heelen, eD de ledigt.. in Iwt hart ni ..t
kan ,worden opgevuld,

Na eene langdurige droogte worden wij nu
met oven-loedige regCJ4 ~~ud. Het ..eld
is pracbt.ig en het vee Tet. onze koorllOOgst
i, uitstekend goed uitgevallen, PlaatMon die
vroeger niet meer dan ,~~1 ::;0 muu koorn
opbrachten, ga ...en dit Jaar lOO eu 250, 0.-
mielieoogst L' Teel minder gOl"Cl)._ '

onze geachte collJlulent, <Lj', G. R, Keet,
.. as er'llJitig krank. Dodh b..;t verbe~ OWl

te- kunnen melden dat hij Teoll beter is, Hij
g.....t ID, V.) voor berstel zijn .... ' !!ewudheid
naar 't oo,.enlalld.

Binneukort zal eeu preekbundel, be't'll.tten·
de 30 preek,eI1, en portret T1ln den ontalapen
leeraar, ...orden uitgegeven.

Bravo. "on.. LaDd," wij danken a voor
.. at gij tot hiertoe reed.; gedaan hebt Toor
01\8 Afrikanen, niet au..-n in de Kaapkolo-
nie, mar ook in den Vfi;.taat en Tran...vaal.
Ga ODbe!!chroomd ...oort. Het llBge40cht zal
a nog zIJne bulde toebrengen. "

De Heere Terlloede bet dat Engeland zich
weer wagen zal iD een ~ met onZO,Trans-
vaalscbc brooden. Met' den .Jamf'S4HfoinTal
nog, kon men zien, hoe flIUlw wij aan elkaD·
der gebonden ..ijn. Hoel 01lZC gemeente, als
één ,JD&D gereed fitond. 'Il!acbt.>Dde op de op-
roepilig door onze regee~. Kinderen, zOO-
~~~ ~de v~en TIUl ~, iO en meer jaren,
.. uuea Vl'lJwilIi,; gaan.

Wie '-ehrijlt het baad dat Cecil Joba
Rhodft in Zuid-Afrika ~ gedaan P Kwaad
Toor Eaaeland, mpr SOOCIer W te _et;p of
te wea.c'ben, ODt.-geli~ .eel gOeCI 1'oor de~.'" '.
Wij .&ja JUl 0IIItftakt Ga weer .

.." te -. ioa 1Iiet' w:aaeIa 'l:,.......................
"



;~~~~~ "TH' E DE}'IANCE."_ de Itad Oaledcm, MD distantie ,

T:J!:~:: Solide Esscbenhonten Slaapkamer Zet;~iGoedgedroogd Hout en
cl Voor liohte lijn, iDaluiteDde Excellent Afgewerkt,--

~ weg en ander ,~ . . "
.6 ~='Uitplotenperma- 0]11- B:l.8e:n. l'« -~J. - '»ea e••.
. nente weg ID andere matAui·

aal
e Voor gewone lijn, insluitende

permanente weg en andet'
materiaal.

d Voor do. Uitgesloten perma-
nente weg en ander materia&!

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

Tenciers geadreueerd aan den
Controleur en A uditeur Generaal,
lUllen op het Auditeurs Kantoor
ontnngen worden, in Grave Straat,Ir Kaapltad. niet later dan den mid-

· ~'" - -:-- --dag van Maandag, 17deft April, e.k,

JOHN .BROWN,
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Tegen de Laapte ptij.sen voor kOll~t.

a. .. 80$5 & CO.,H RIES & CO
STRANDD 'ST. GJbRGE'S STRAl'EJI'. I, IJ

.' i i' G.aJLA. .

VENSTERGLAS~VANALLERLEI snORTEN. Zaad H:ndelaQt8,
DEZB ILLUSTBATIB IS ID BIBLLJDAJ'BBBLDING VU iD. . i ~ O'OST LONDEv

B Ondergeteekende, die groote cc DEFIANOE" SLAAPKAMER ZBT OB01BB & ~AXWELL, . ~,.D pokhuWm "" Priaoka.lebban s-nd. ui>-3 vt. 8oli4. EachenhouteD ltleereDkut. mei: lpiIpl ~1IOIl4e ~-........., K......... fuut SWIll.), .lOfIle. I01IIe IefIle.
~~~~:!e:e;nta!~ ~~3u:CI=~=~~=~~h=C£r:OP.,ma. rail; HlIBBEN.iD VO~l1aad een-,-~en ftI'ICh~ 8IIOrtiimeDt ftD • •
pen naar de nieuwe dJamand gre- - e allerlei lOOri PJ». en ~ l'aD aIlerJei grootten, ft! nlleD eG • L D
verijeD te Kuikendraai te onderne- Wij hebben besloten het Publiek te overtuigen dat' het JIOICl huilrud ftIl OIl • 'NI'''' peclkooper ... ..... die nj alIeVerm • het Kaapaohe atatioa tepa de BJ8P'1I"'; DOOI OT IOOW8
1IU'JD. .Alle mogelijke informatie koepen kan, dao de gewone ingevoerde t.rtikelën die in dele marb wOtd8a ,.bohti. ~ ~, &&a.V. ".

t.al op aanvraag worden gegeven G~UIUltreerdCa.tologuI ". Prij,l,ri ff-a,neu gepon f'P ..,..,.. ~ 't'IUl hun voomuid wordt gevraagd. Dele beftt , VAlI
en het belang van klienten r.orgvul- ... . 18 ..... 1101&, 16 oua., 82 ou. pJ.a4p.; PJaatclu ~ iD., f in. en i iD.; Gebrande BOOnen
dig in het oog worden gehouden. Alle Goederen door ons vervaardigd worden door de éLapeohe Go~. Spoorwipil T8l'Y08I'd GekJeard GJu, Oathedrul, geriQd, timet figuren ?OOrSien PrOW ~; '.

.Ben groote en uiChte voor· tegen 20per oent IQinder dan ingevoerd huilnad. ==d ea elke lOOJ't geschikt .r de l'UD8Il ftD huileaenwiaibla, II,,,,,, _ TI"'''Ut
~::~~ ~~n~ 0 ISAAGS & GO yertooablerl, LANGEHABKT8TBAAT DeM=~~~~~Gelood'LioM ~ "WOU" C..... ItIe_::!:":.::~~~ \stoom fUrIet, BARRACX&BoQIISTRATD 21'~""'!=-t'c::.r:-K:...k~~a:: T.V.DDUGB BU

Telegrap1rieoh adree "FUNI" ' ''17 A A P 8 TA. D Licht Versierde Venderl ~leverd aaIi de Ned. Oer. Kerk te . ,
• •~ A e Wijnberg. de Ingellohe Kerk te rwoodat4ck, !le Kathcilieb ~ IDI1d~.1tn • • .. lUttIWI.

L. l"&ANK & co. I I' . '. WoodatGck, eD de St. J... Kérk,lte Zeepunt, zoowel ala. MIl ADéJere JU DI &1OO'fI1.U! SLJaIl'I.
KENNISGEVING~N DIEGENEN~IE ~AAN TROUWEN. CUnUN & LOUW, =-V;~Il="'~It~~~": i:: WHITS R~ N &

DE dach rdt _;~ BIZOBKT ons en inIpeoteert 0D8Huiaraad, lIreekwaar, en Glu- WelUnqton en H.enDOn'SIatIeI, AD....· • A. CG.
aan t . ~""""6U op WUI' Vertoonkamera. ". CKU.. ..

~2eeMaart:e ~:~bli= THE LITTLE DUSTPAN IiedaIUI&1l-IJDb!1lmrl., Bep•., ~
m de Gouv 1~ rautte, vra- " SUnA~.t. YID lalt
gmde voor ten voor het lereren PLEIN STR.AAT. r-y WPUU , " " I

van levensheh en benoodigd- ~.ïnr.voerd Huisraad, allee wordt in de r~jb W~ Ko 1 nnaHteit of litte
heden voor de leenburg Bazsdieten nnM1'digd door zeer vertrouwbare mannen. • 'till , .
S~:;;d"rs r dit kantoor te Eeaige Vervaardigers van Bamboezen ·GoedeJ.?'Din de KoJouie. I 61111lO.
worden .,ezon n niet later dan 14
April. 1899.

omala«en worden gemerkt: ----------------- Raapaad, ·Qlnkatoot Gras-
Tenders RIsen Bandieten Statie.
Verdere info e te bekomen bij zaad, ltal1801lt Scarllt
~t.kantoor n den Buperinten. Klaver Zaad.

Geen tend al worden aange-
nomen. tenzij op den behoorlijken
YOrm geechre

F

EEN flinke jonge Boer, gehuwd
of ongehuwd, die opgeleid is

in den Wijngaard en Vruchtenboom
Kweekerij en goed kennis heeft van a ... .A.AKT VOL~.:N'. :acAAT:N'.~:r_O

:a:~enstJ:m~:d, :!t:=~~. PRUZEI LAAGf PASSER GBlillBOIGD If
~n of 75 erven gelegen in de J DE VILLIERSmmuoipalteit Ceres, en volop voor- J. . .
men VG water v~r irrigatie, MI KLEEDERMAKER WORCESTÉR .
haren van Isten MeI, of te bewerken .".
om een deel van den. opbre~st Zendt r.,w 7OOl' selfmaatneming en monsters, op aanvrage, pel' POIt

=e;~~f;::~.~Z~~,,_,.__.=-:;:io~:-lP ,MEST-STOF TE KOOP
boomen en groenten tuinen. Appli. ................... ..-&. .,....., -
CUlt moet voorsien wezen van het RIJTUIG MA KERS (HANDEN WERK) . ZUR Uitstekend en Goedkoope
~ Boerderij Gereedschap of - 'VruobtbaarmakeDAeMeltetOf,
MD kfein kapitaal hebben om zulk!! PAARL C.C. die bij een kleiDe grootte, seer rijk
untMchaff81l. Een klein maar iJ aan ~haten ID 8t.ibtDf.
geriefelijk woonhuis staat op den - houdende :Mat.erialen.

.
irond. Doe persoonlijk B&Ilzoek DiRECTE Invoerders van Rijtuig-materieël, dat wij tegen LAGER Ben ... TOOr Botra.
iij den . naar dan Kaap80he prijzen verkoepen. . »011 A.UIOB BIl
l D

etge
•• R. J.' REINECKE, Met ee~grooten voorraad UITGEZOOHT DROOG hout, lijn wij C pb C . re:iDItaat IlIDER Rijtuig door 0D8gemaakt te Wurbprpn. .A. &I . ANNING 'IV..

Cent. Tm".. TU ..u, lOOl't .. of lODder ~ PlnIr4. MOU/Ut PUNI, .

«O~ en Ooedkoop8te Route VOO," Relzl .. ,.. en
.eeleren vand. Z.. nDr Johann.bur.. Pretoria
.n arfáer. plaats." In d~ Transvaal.
oq~q"h. p.raOftendlenat van Lourenco

Marquee (Delaaobaal) In~ uren naar Johann.ebuI"I"
.n al uur naar Pretoria.: .. .

fItII .. 1_ .»r....M ffL-. Jl ita
tt • " ~ IWIII11 " '" Il·.. •
D_HJklch. ~Ienet van D..... (Natal)

J~ PNtDrIa IIIMeI.. "' •• 'IID II
'IftI¥III. 0•• "...... .

l'
..~ ~,
i

q:
-. _. _ ~~~~..,.i~.;";.~~.i___' . "-.".__ ' _, ' ,. _ ·OIiiiij''"'iiiolio'·'·· ·,,··· ····.- · .. oJo.

'
_ _ ......;:~: . ..o.ii~ .. :....;..'..:..:.:.'.....:...:.~.~. L2._Lr~: ..lIiI1 ..... ,--_...... , .. > .. ~ ,', ,c>_·,,"_~J· .•. ~,' '_"'~j::' J.::;~

sm LOWRY'S PA88
OA.LEDON SPOORWEG

Hoofdingenieur .
k.pech. Reperinp Spoorwegen.

Kantoor nu denHoofdlnpneiur.
Kaapád. 23 Februari, 1899•

DlAlAKThl TE IUIUIDRllI.
AFDBELING PBlBSKA.

"

TE KOOP.

van Landbouw.
Depart..ment

Kaaps

GEVRAAGD

- ------ :'~_ ..-

D. ISAACS '.&'
Grootste Onderneming in de Kol, IDd.ustrie

MTlI... ~.A.. ~~O_B, PRIJZEN OP AANVRMt.
KAAPSTAD,

,
\

Catalogues Free. /!

66 Jaren Gm.tigd.

OVJlla 100 Piano', om uit te
Enken Stoves, Xeukehgel'et4achap _ kiaen. Benige agenten en

• mvoerd8l'l van de bette Kap.ohe,
Ledikanten, .atrassen, Trommels, Reiazakken Fr&DIOhe.buitlohe en A.meriban.

eehe Piano'a, Harmoniuma, 9rgelI.
en alle Muziek en Musiek InItru·
menten.

Amerikaansoh. Orgels Tan £8
tot £100. ..>

Bekead ala het btoste en goed.
k.oopate huis in de Kolonie. '

Beaiohtiging beleefd ftnocht.

{alle bijzonderheden op Aoplicatie.
KLEE:OEREN I KLEEDEREN I !

-,
100.Adderley Straat, Kaapstad.

N.B.-Nieuwe Musiek JDd elk.
Mail·Stoomboot. .

._

G. J. HUGO, '
Hon. secret.ri..

Riebeek WUIt,
- 10.Kaart, 1899.

Zaad Gerst,
Schotsche Haver.

Kaapsehe Z8ad~B aver.
Witte en Gaele- Mielié-

Meel.
Stoommeel, M.ielie.

Melk, enz.

RaDIOmeI Dubbele- en ~A_'IJ'ftlr1I. Ploepn.
~OWardI Dubbele ID .........JIMV Braakploegell,

en twee .paarden,
E&1~ Howardl, indrie grootten

;

1IOJaa1teD. ~_ éI.x. .D H~ ..
i

hun eeizoenï

,. ,

1ItII1..r. _ ... Ik Lu .....
• rUKIJ 0AIrLIt s.,..Caaoa. w.. ..,

II JIlMrt. .
IUSL&OJI CUftLS, Ita... Cr.UIOCE, ~I If

"-.i. C.-:l
..PB 'IIOU C~ Kapt. 1LUn.w., 011l1li.
I' .un.

Drul ven Molens, i~ twee «rOOtten, Oren uV1;r- CA~!.1. Kap&. Wlnn, OiIWwLt Jl

D F _...-..... LJI'OU QA.n.I. • .,"LI ..... _tnat.14
euren en ornuis H_~ Omheining aoI~b.tU, ~ DJ ~ ooft f»1.',

StaaDders (" rall'" patr ....-~\ '~.-~-Ldraad oet_tl'~,..u.
VUIl". r ~ , To. T-*\~~ ~

Gladde Galvanische en Zwart 0I1.d, ·Hoek- Ctul,&;xn--~, (Bpkt).

polen, Opwind Bonteu, Net Draai,. '.... , .
tot 7 voet, Kempheklen.· ,

---- qo-.
Bijzonder Sterke .tfetdraad voor Vark ...

Hokken •

10en 12D~gstraat,
KAAPSTAD.

_-.._-Afrikaansche
8POORWE~T80HAPPIJ':

. '.;

-~-----
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PORT ELIZABETH.
1'; I!urt.-(Per t.eleJl'&&f).-BedeD werden

op d. wolmarkt 1~2 balell ...... bodea ea 176
"rkoebt De competHie ,... MTeadia ecru
",nie pr~'leD.

VERl(OOPINGEN
A Bil:RO)[Al'lf, AP'3LAGIB.

3~ 'l:!urt-o.. VatleJ, !toad &kb.,.1d, atdeeliDa
~ tee ... r.pua, una. nucbl.ell. ell_
~ ll~Ceree, una, purdea, bWlrud, IDI

DJo,VPISS, MooRI • IlUO •• .&J'8LAOIB6.
Zl )furt-f:",thil, atdee111l1 0aIaI0a, le.,.Ddel'~...,."._caledon. e.1a, ~. -ne.

ha~ boerderlj~"_ ea b~.
,S }laart-·C&iedon. ~ ell IIIfIn1epMrdfSll.
I Apnl-Calrooll. vutpd, le'I'eZIde baft, ~

pd'"'" hn1anled, .....
6 Aprl!-Oude IIUote1l, ublJ I.(ap_, )eYellde

ba~. lOMeir>e3e~. l'UfSII ea baWud.
iO A JMI-RalelfoDt.eia. afdeeIJq 0aIed0Ia, qat.

pod. ioeee .oedeM!u !lil bularud.
l' Apni-P'IMlalaagto, atdeeIiD, CaledoD, ..

'wde 0". en ~ SOedenD.
fA!! nU ~PUT, 11(l[1L)[U. 00, AJ'8LAOIB
10 lla&rt-Purl, 'lVtpld
i2 llUTt-Te WildenbODde1UUC. &Ideelta, Ha.

mesrmry. I.'ende ba~ boerdertjav-UebaP, gn..
lel! tU jUIa:rud.
II H....rt.-ld..tjesfolltelll. at leelllll 'Malmesbury,

~d. ha.1!, boerdertJ~, ifIl'D<'ll, but.-
~, .~.
t8 .l!a.art,.-[iOIjeavlel, uabiJ 'Moorr..bllr" leY1lll'

~ :U~. bocrderil~P. wn_
st }I&Ut-LJlepri,ler .... blj K&labukraal, atdee.

Bn, llal_b<1l'1, le~lId. nave, boerderlj~·
II!bp. gr.."eD.

ze ll...rt.-Diemtnrl&l, ublj Dllrb&D.tIle, leveD'
d. ~". oo.,,-derlj. eD 'telder~h&p, ~ lID

ao',rud
~ .l!urt-Picmer!ld&l, TIjgerberg, vee, boerderi;.

~p,en.L
2'.' ltaan - 11I tme.buq, sell sn DlIIl'rieL
5 A;>r.l-lblmnbarYI _)I.

J, W, MooBllll8 JL ~ 00., ll'IJLAGIU,
tJ ~!...,.t.-Koekjeap&D, atdeeling M.almsbury

I!~~n~e c. 'e. I,_ goederelI, granen. eDI
:lllsart-p .. id'ITlcl. af"~Ji"1{ Halmsbory-, lt·

fenáe ' .. e. OOe~rleril",nf'd«hap, tzTIl0eJl, enl
N 1>I&u:.-0nl{egUDd. atdeel1Dr Hal_baTy, It·

I'!nde ~a.e., boerdenj~p. 1fUeD, ma
H llh.lrt.-l' .. ..,Yalle1, atdee1iDC Kalmabur7,

t.nllde aa_e, boerderIj~bap, OU
~1)illtt-lloordeo.ulbotcll, diItrIk\ liIaIIIIeJ.

)try, d.pUIl lel", ~ eeu _talletaeM 1Ia.,. ~
leM roet1!!TCl.
1t lIla&rt-~oorden&VlbolCh, eeD poot a .. kl

elacht'IO UD'eel'ee, buWud,etll
23 ~Ult-Malmeah11r7, PUrdeII
yl fu&rt-Malm~bary, J-rden
~ .l,r.l-Ha.rtebee8tfonteiD, atdeellD' 1(.Jm ...

'aUf]. le"'Dde aa'e, bouderijaelwdlcbap en PUeD
, ,\pnJ-lhl_,bary, ~rdeD .... III 1Oba,..

B DIIi VILLtER", AJ'I!LAOIB.
80lIIaart-Oppmunakral. atdeelblr HPo-...r.

purdton OU _II
~ )(Mtt-"ppermallAknal, dlltrikt HaDMU,

... eDde gave, boerderljgeree<Ucbap ell ~

P J RETIU, AJ'IILAGIB.
23 lIurt-lXrralkl, atdeeJlD( Clu1f{illam, Je.

.... 1.e have. ~er1l~I), eIIl
!Il lIaarl- \\"IDten~agde, atdeelillg Piketberg,

.-.e, ~ goedIlIeD, bovderlJpnllld8chap, PDCIl,
aza.

lf L SMITH & CO., Al"!'IL.lGEB".
z1 )i&&l't- Dr~ '''"'allel, afdeeliDI W ell~,

IIlDp"cbll~ rJutl, lev.Dde have,. boerderijpreed'
ICJO&p. taa I",", Il. gr&&ll en bw.r.ad

P. J. BOSML'f • ZOON. AT8LAGE&.
aI V&&rt-8omanct Weat, ka.tbur ... t eipn-

1Irlm.
ta lI&Al't-SoTDer~t ~I.raDd, hniJmeubeleu.
U ll&&rt-Stellenboech. bw-rud, boerderij,..

~ .t!IChap. leten1e hIYe.
IU Mlltt-Bo_en Pu.rde,lei, Dabij ~

~~ t, "r"'D, boerder,jgenedecbap, builfud en
ir"~n de h. V~.

;' .• 'JI',I~\'erg..lelflln, !IolDcnlet Weat. de plu"
T!r.. " '!!!!I. I... "de hl ..e, baiaraad,ln.taj!e, ens.

': ~n'l'i'E':'B!RO, ArSLAOSB.
:~Il•.., _V'rbarg, plaalallin BeobaaaalaDd d

I:r'~~ '(' \' r .,!'.
rL' V JOH~SO!(, AJl'3LAO&R.

~ \Iurt~\ ·WI'Ilut. distrikt r.dr-Ilh• ~
~.ron, b'lW- \ ... e~

PA('L D. t!1.et·.1R AJ'I!LAGIB
ZO \1 1Al'~-~ID( r1CIl "-t, v"&cued, mailen

~neo ""JD
'Apnl-80mer.et Bt"-' -&cued eD b.iIrud
l, B. DE VIU..n~& '-& 0.. ..A..I'IILAOliR8.

til ~hart-Klaplll1ltMtat" ..... ea purde1l
j, lhart-KlapOlQtatat.e, ~ ea merrIeI
20 ~ ... rt-Kl&pm"testatie, .......
%3 ),{aart-KlaplDDtMtatle, ea ... e. paardea.

J rRED PK!O'Z ~ CO~ A,,.LAGIR8.
'1 \hart.-WeII1DjftoIl, .. .,lrena.
l~ Apnl-l!laD,ll'1'\er, atdeeliDI w."'llla.,toD, 'f'UtO

prl, 1.ld",~ICn.p en ha1trud.
1"A ru VA~ KYK " CO~ AI"SL lGIBII

:IS )loart-raarl, ..MtjjOed, ~ goede. 'fil, IIIlret·
en n:ecotle qreD, enl.

:14 M.aart-Larl1IfTeY Hotel, huiaraad.
}t L KIHOE. AI"IILAGJtR.

l~ "'pril-BoooohtOD~ID, atdeel111&W~ .. -.ore,
..... eD .. Urren. balorud. ena. ;,

8 CORNILIes, AFIILAGIIr.
~ Yel-Sieu .. e 'Gihll1(t, afd~UDJ CAnIArTOU ...

.... ';roed. le_end. ba~ buluud. eu.
J H HIGLING, AT'LAGER..

I~ )f aart.- IADgmetT&llei, atdo!8llil, KalIII_bary
10ft l'-..deren ot! aaloraad.

¥1 \1aar'-K. ....bouaatjeUrul, afdeeUlIlllal ...
bu~r poardoD. tUlI(tIU, I!TMII. eIIl.

t' A C Ot'THRII, AFSLAGER. ...
I I .-I.plil-HsnDuDIpIeteI'Ifo1lt4ill, atdetliDr Ca-

:~OD, er~D.
L J COKT!'III, Al"SLAGK&.

I~ ~.pr:i-lll....'elu,rte, uablj !trulrull8 .atle,
- .. tfled, r.ui_tud, boerderi,....-IlCbap, IIDL

R. P. MALAN, AFSLAOER..
!Q \{.art-Porterrille, lfMD, aela eD boer.Wij·

tercedoch.p.
P A BA!I!'IOlf, AFSLAGER..

29 \!urt-Vrowienba'r, afd<!CliDi )(a~b1Iry,
~\u-.1.·n, "'"4.~n. kar, tllDL

"

;~~~~P'l.~~~ dorp,.-.& ~!!!b Dit. ):xr.cEM il ...~:r~.:~~IUD • ... aacler. !."Me j.... 'nil' dfa .tij

!l.!f~lI'ijlb!" ftIl de eD....... .' .....,. de potJe "dubin OIIIeIl 'eeJliJktIU
dlatrlkt.belltbm Ud ~ •• lr . ........ .i4r .... IIOOt ....

per ~,die.we ~ belallReO D"i'r.lr.llDa hv&a,OOII.. i......,..pdlillieb
acIclUllOllt_ 6CL per Ud bDt eD ~ -"'.W-Atrlb' •• 001" W<Ol .e~ .... men.

Dbnillt ale eea Nli*atie- altiIaI eD w"waatl'~ I,QI:!IJd""'ctauqatPOlt..:tDlf,·...nr::k'k. -er_lBllatldllll
foada. »tt fOad dade. ltk hU-I . '. .:".,. ""II ....... ....In ~ c!_-c 1" de •.., "., . Di. ,_.odotptoDd lrOD Yenrekkeu,nnen van eeeae .. van ea de heer N! F. D.WAAL,wilde _* d. 'VDxp1lD. ;,DGaIOBT. Oille Yuri~uifp .. ftnMId. .

Akte van overeenkomst van dese bUdrace 1+.t'.!!:'at:!. aija-6d.. 'ftIOI' de Kill Flora _ belr-d ln Terband EElf ~;800lU~P_rIIIn·. JY-li!!
Maataohappij sal op ~, 28 a1pmeeae! ..,. e'fall het pro.m- met de ~ '.':':" t ,.T:tuanal. dllt }JnINJ ... t Ktapr iD Ijjn .
Kaart &.8., des namid"'- tan oiaal bNtUUr! ea de .. 'Won. werbaam· heeft ea artiWbt, . I»iuJtD1Oh~ Timi3 rad ... dat hjj MD 4If toen K::t:~:!i
h&lf drie. ",,"&0 heden Tan IdtjCom.illl. nD .Toesich' op o.,.r ~ald-.A.friIruilIohe, .u.,_rin lij tcbe Iusd: ,olt'M'N wa, ian., - I

Ele.kti-, ep • andere Gd_ .001' het _. be.....-t,. cw d. i'!llM.'rlalia. factor thanl " •....terd ""' hoog opkl<,M, en

OB Z d J.....Jn1....-h V Itl'atie-f0a4L De heer VAJ( DU Ha"';:~ lterker iD Z-.ld.4frib 18, daD ooit tt! :~Dir::r =:~:..:,-UD

even e .-u "'4'" e erga- . 'toren. Hare iDlóaDa&ie la pbrekkig en ".. 4 Ibecl aeIf.
dering worden gehou_ nam d... wak." ea veraDderde -Ua dat.hMr GOI'deeI.....,... la door de ~a ~ \'OOr •

aan aet kantoor der Maatachappij, voontella'dU! richti.Da'. ia.loe!leD .. _l~ kriDtl,
hoek van Bu . W....1~ .. ~ Bet b~ echter, dat Tele afgnaardlg. 'W8U'bJ, st aich ~ lPNekt ftIl &elf.
K 4-_~ • rg-eu ---, d.n beZWUr lDI&kta om due additio- 0... tirkoDdJIt at ... dil wenld: "De
Mpe-.&, ten e.mde Rapport ~ on!,," neelnenDtwoordelU~dOPd.d1a.trikt8- Boo4'~ ~ !._ derde part"

ftmgen n.n den staat der ~h8ld bellt1U'8D te nemen, _neler .. vooraf tit ~beld •.de~ :::tubIl
van de MutMhappij, oP~ ,..dpl~ Durop leverde de afinur· =-- alii ": ~YGIDr p. • • ~
tot Sl.December, l~, en tel' kiemng dJCde 'QIl, dea XuplChela Bood een De Bond heelt stD~ilIderde partt
van Dire~ en een Auditeur iD am.adeJDe1lt la, tItJMl1li met het hUeeu.- opsepna, ea heeft ~ de aataJaerieel"
plaats van de aftredenden die allen brenaea Tall eeD repn&lefOD~ tit kUIeIUI mteaOJDtD,." het IDIDUteri.
herkiesbaar zijn, en ter verriohting bettnnea doo, nU'WWip btdnaen k blUft kJurblUkeliJk aa1 _. n.ea. doo!
van zoodanige andere beaigheid ala \'l'apIl1 ook om -ua de ~n ~~':t,~
de Direkteuren mooh~n voorbren- op te drapu.: om het ftONtel 'fall d.l, wu ~k . dat bet ....
gen. heer v~ DD .Hu1'n tftr v~ Boodemf..w.teillt~opdekuleu

C P SCHULTZ TaDde Ju.rltJbobe bO.... ·tot la. pe' _ dat de BoD4 .... partIJ r;q op het-
• • , • Ud TOOI'de. ~ eD takb:1 . pJ8ttanl-'t all "toorhtlm. .

~ .1 ..... : ..... 14 de ~ t. Fl~ SU" ftNI.hloluch •. óOk op
Kantoor dS{ MaateohappfJ. pro'rinolale ~ .. ibIUI belluit .............. ,. eie tn ... flJJk.

Kaapst8d, ~8 Feb., 1899. dleoaanpaOde IDa aemea. Dl* &ID8IIIde lUrJd dar A.lriJaJaDCIW '.... 1*bape.. . . rtaliame p. De vlootbUdnle P Boe' ba
m.at werd .met eell 8Q8d. meerderheiQ dit "Uil, daar d. heer ]I(.,rJmu, de naaD
aaapnom8J1. die er pdurig op aaadriDIt, dat Zuid·
Het benur tegen dit ameodemeat wu. Afrika állecm pbten behoort. te .....rden

dat de ernring pleerd had, dat d. nU- om aUD .laea pollti.a ..u,he1d nl~ te
willige bUdnBeD Diet ..... 1 iDbrenpn' 'ftJ'ken, het ... ftIl di. bOdnp "Will
BoDUllip takk8ll nemtm de aak warm. op .. maakt heeft, lang TOOI'eie ..... Ianea
te--l aadereaaietldoea. W".kenneL een YOOntel la dien .... la 1891 door
• "V v het parlemeDt kreeI--eea 'fOOI'It,eI waar-

dit benur, ea.daarom ~ WU,dat het voor de Afribabder ledea·la hetpar.
TOlpad. OOJllNl het TOONtel.Vj,B DB!' lemeat ltemdea. Het IIwaar,het aelukte
Ha.VBBAl bekrachtigea ea latUlche" '1Ilr pardon SP.... bUllaom door oaDehen·
beginne me,D dldelijk met het lJiamelen dip.id h.t pheele voontel te doeD
der nU1ri1lige bijdngen, di. PIOadeD aahipbreuk '-den, daar hIJ ecm runt..r-
moetea wordea UIl den th_urier Tall de IQllip liDI lona-waartoe U nietgerecht.tcd wu. En zoo werd bU de
Pro'rinclal. VeriPderin&', deD heer N. F, alpmeeue elektt. h.t geTeD Tall een
DB WAAL, Middelburg, K.K. Dit regia. pant.enchip door de Afrlband.r partij
tratie-foncU' al aVD ter beeohikJdog TaO beetredeD, doch ni.mand dacht .raan
de CoJnDlil.t. TIJl Touicht ap EJektiee. terlll te pao op het beelnlt la 1897 .. no-

di. -.I bepalea ln .'Welk. kieafdeeliDg1In m~ Gecharterde atmoafeer II niet bere-
h.t beeteed UI .....rd.n. k8lld om eeD duidelijken .n waren indruk
BU de regi8tratie die thana gaande ia van Zuld-Afribaneche akea te geveD.

kan Dog TaDdit fonda g1Ibruik g.maakt Wij gelOOTeDdara ook niet, dat de ge-
'Worden, lndi.a ,Je biJdncen spoedig IChriftea Tan Kill Flora Shaw ov.r Zuid·
inkomen, daar de 'fOOJ'loopip liJsten eent Afrika. Da 't g.beurde, nog eenig inTloed
gilt8ren werdeD aangeplil.kt door de vel". uitoefeaen. --
kornetten. Mea lette erop, ...olcens de Het meuw. IpOOl'W'eg-koJltrakt.
kenniJlgeving onder aan de v.QÓrlooplg. De reseerlng heeft een .....raoderd kOD.
lijat vaD deD veldkornet, heeft men DU trUt met d. Tham.. lronwora 00. UIl.
dri6 weken tijd om aanaoeken-in den gegaan, waaroDder het bouweD Taa al d.
'YOI'Dl dear d. 'Wet TOOrgeechJ'ev.n (ge~ lUDen ond.r h.t eent.e koatrakt .ene-
drukte .• 0rmeD TaDaansoek en objeetie kerd, en aan het land boT8Ddiea £50,000
.nl 1.-'1 baar bH d . lclk beepaard 'Wordt. De maatlill~ppiJ geeft_."n ver_vg v e ve ornebten)- aecuriteit ter waard. 'fall £150,uuo, dat &ij
bij de ...eldlrornetten in te sandeD; dan alle drie liJnen onder het origineel kon.
heeft men DU VUl' weken, waarin men trakt zal bouw8l1-ook die TIJl MOIIII8lbaai
objectie behoort te maken tcwea Damen via George, a8ar Oudtehoorn. Het spreekt
op de ...oorlooplge lljet, sooala thana gepu. V1Ul.I8lf, dat de regeer:tng oDder due om-
liceerd. Over Urle weken moet objectie atandighedltn ni.t zoo bUlOUdt!1\,nauw-
gemaakt wordell tegen namen, die op Rende le, of de Tham .. lronworb Co.

nu reeda de macht beelt "'OlgeOl haar
aan.aoek door deD nldkornet in ZijD...oor- "tJ'Ult-deed" om spoorwegen te exploi.
looplge liJlt zijn 0Plenomen en daD teereD, want lOOdrB het kontrakt door
gepubHceen &uU.n WOrd.lI. haar Terbroken mocht worden verliest zij

De .olpad. puDten ZUD \'1&11 groot d. II8C1lriteit iD banden der regeering.
belang :- De MOIIII81baai-Geol'fl'6-0udtiboorn lijD
(a) De 'Veldkornet behoeft ~n aan- moet niet later daD :11 Juli 1901 gereed

. ZIJD,en de twee andere niet later dan 30
zoek op te neOien, tensU hU o'Vertnigd is, Juni 1900. Bovendien la het DOgin het
dat de pel'llOOD,dieaansoek doet gere-ch. nieuwe kontrakt be~d. dat WDlteD8
tigd ill om geregietreerd te knnnen wor- 10 mijl \'&Il de MOJIMlbaai-George-Olldts-
den. De ftldkornet behport elk aanZoek hoorn lijn gebouwd zal wordeD binnen de
abond.rliJk te .behandelen, en stappen te eerste ... maanden na het teekeneD vaD
Demea om uit te ~ndea of het aanzoek het kontrakt, en daarn.s eeD proportioneel
geII'ODd la of met, b.v. door den pel'llOOn deel \'&Il de pheele liJn !llke ... maandeD,

ID .. Tal dit niet pdaan 'Wordt UI da
dle aauoek doet te Tragen sijn occupatie maat.cbappU aan de regeeriq d. lOm
eD adree te IIChrUYea in "UD tegeawoor. 'faIl.£5 000 .lke &eI~nden all 1Chade-
digh.id., T~ ~oetea ~betalen, afgesien van

(b) D. wet .llCht \'aq p8J'11OIl!lDdie d;liw,oOO aecsriteit \'OOI' d. uitvoering
d d akt 1892 van b.t .. heele kontrakt.on.r e e 'fall g1Iregiltreerd wor· wij w.nachen dell heer Sauer geluk

d.n, niet dat ~ hun DIWD moeten kun- m.t clue oplOlling der moellUkheld~ Al
Den echriJven,maar wel hun beroep, occu· d. lU•• n zullen nu gebouwd worden, ea
pati. en woonplaata. niet aleohtl die welke aan de maateohappU

(0) All. obJectl811en aansoeken moeten de grootate winst r:ullen bezorg.o.. ED
bij den JD8IÏáraat worden ingezonden; bovenop krijjft het lalld de lijneD ...oor

iDdi Ik ongeveer '£áO,OOO goedkooper gebouwd
.n en zn II niet gedaan wordt kan dan onder het Sivewright-kontrakt.
men ae niet later voor den magistraat
brengen.

Het daarBtellen UD eeD algem!l~mere-
gilltratie-fonda behoort dl}. ..erluaam-
heden in de ...enchillen<Je kiNafdeeliD.
gen ni.t te stremmen. Elk dlatrikt be-
hoort lOo....el mogelijk voor !lijn eigeL
behoeften te zorgen.

Alaemeene JaarUlksohe Ver-
qaaerinq van Aanileelhouders.

Drukpers lu_PU 'ID de SUdt
da·Wien 80 {ft:. Beperkt

INTElKENAREN die van won-
ing veranderen, en Onl hunne

nieuwe adreuen sendeu" wordt
verzooht ou ook ~ven8 hunne
oude adreeeen te zenden, zoodat
wij; de noodige veranderingen )ron.
nen maken, en verwarring voor-
komen.

HIRRlIEDE wordt bekend ge-
maakt dat de heer M. L.

Ki lG! te Bteytlerville als
agent voor ort& Land en Weekblad
is &aBgeateld.

HIERMEDE wordt bebDd gemaakt
d.., de heer W. D_ WUBBRte

Beaufort W.st. ala asmt TOOI' om
Land en Weekblad II~ld.

HIERMEDE wordt bekend gemaakt
dat d. heer J. J. DB KOOl[ Bel.

mont ala agent TOOI' On, Land en
WeekhlM il sangeateld.

HIE1U1EDE wordt bekend gemaakt
dat de heer GsO. VLOTHAN te

I...dybrand, O.V B. all agent voor
0"" Land en OOI Weekblad ia aangesteld.

HIERMEDE wordt belrend rmaakt
dat de heer C. W. Smute te P"'1'IItoD

al. atreDt ...oor Oru Land en Weekblad
la IaIlgeiteld.

HIERMEDE wordt bek8l1d gemaak
dat de heeren Reitz, Ven ...eld en

Borcherds te George ala agenten
voor ani Land en Weekblad zijD aan·
gesteld.

HBERKEDE word&bekend gemaald
dat de beer G. V. HBSBDBWal·

plaata, p.k. Vriespoort, dilt. Aberdeen ..la
.,ent ...oor (}ru Land en on.! Weekblad
la ~ngeat81d.

HIERMEDE wordt bekend gemaakt
dat de heer N. TOWNSHBKD te

Fruerburg, alII tweede acent TOOl' on.s
Land ea On' WWchlad le aans-teld.

O. P. SOHULTZ,
Secretaris.

Kaapstad, 6 Feb. 1899.

."0'"HOLLUDSCHI_ BOBIHAIDBL-
J..\CQUES DUSSEAU " CO.,
..x.............,

Xftapa"

I.U ·lIrihDIne_._...
ZATERDAG, 18 MAART, 1899.

~ -
(V_ CIM A~, .. iI_, M ViU-., ..
. • rec:iMr~.) .

---'
\VOJPtSD.A.G, 1u JU.ABT 1899.

XERK EN BOHOOL.
PllBHBBUBTD.

ZOND.A.G. 19 JU...Urr 1899 .

Dz Do"Ilf' heeft eeD .POtig artikel ill Ik
KoioaUl O9'er "Bei Bo~" .Ve_D
yoelt natllurIgk .. _, WlllDMr IaOjiie .er·
pderintr V~IOki met &jju ei&en oo,,'_ie.
Hjj heeft ui 90IIden ~i Yete "ech~, oude
_we Bo _nen,"'" YOOnIaIIIe ; ledo,"
"IIIaDDIII 1raIl 1deIdom," .... ~e eD
knippe maDaea" son uitrnoot.n of ~lIe~lan·
ger DUIt de orpnilatit kUlUleD _ pall. All
puik· exemplaren ftIl die 0DICbatbU'é uiige.
le_en _t hij O.L Pietje W~ Jimie
8iYewript. dr. Padd..coel, Tom Lóuw ea
(lech diet.) siolnel .... ! Mur ZijD oorieel &iei
het er erbanDeJijk me' dea Boad uii. Haar er
it toch lIOII hool' yoor de orpaiMtie. : ElI die
le? Dat JaD Botme;yr .terfeJjjk it I ,"Denk
yoor een OOfrIIlblik, dai de dictator, aie toeb
ook maar .. etJKh it, lOU ........ueu ieD met
hem de diloipliDe, wie it er oaCl .. de piartij om
de teqell op M D_?" n..,t de brt1'e _n
diep~. lfátalllJijk lOU de BOPd Iwb
dail moeten ben..en en t.ranaan toi de armeD
vall Vader FaDie en Bau CeCif I

Groot. Iterk.-·IK~!JU'. (Bm1!.~:V.. Beerdell " _~ tell 6 are lIOl"
1aDdaob). da. S."- 0 0DdI ( ),
dl J da p__ z.c.."" bool, teil S are
n.m.
'-pauL-" Kcqena. ds. Da p.... eD

'u9ODdt, ".J B.~ Wyk(8miumeJd).
~-'.~ lID 'I_ada, dl Des... -.
K.ithgd 'IM~ lUO, da. Da ...
JIaDoYentruiltapel.-'alLqtllll eD 'u'fOlllla,

cia. B. Piu'ur. .
~ I " - '1.III.or..- _ 'uYOada, eerw.

Knobe.
M.B.~urljjbche oollec~ .oor de biDDeD·

JaDdlche aeudiac.
Mien •• Iterk, Bret!ltrut.-'Illorpoa, "JO,

ea '•• YODda, 7 Ilur. da. e F J KaDer.
M .B.~urJijbche oolleete tea beboete "-Il

hei biaaenl.gdecbe _adinpJoada.
Ned. Qeref. Kerk, Bui~tetru-.L-

Eagelache dieotteD. '1Koqrem, 10-SO are, ea
~utonda, 7 are, da. D BoIman.
st. 8tepheuL-'_ ~ '·SO. en .......

7 alll, dl. 'lie :ao.h&.
. EYUII.Luill.~~t.-·~
10-30 11ft (Bmi I), dr Lhn, eD '.=
7 ullr (EapJa~:tl:'llIiraP. Zondac
MD 2'30 ure. . yiia di-*, 5-10, elL'
Anatrup.-Woodatock Lllihenche 1A&I, ZOG· ~
daplchool ten 3 ure. 0 'Iayoada, 7 ur
(EnrUch), dr. ZlhD.
GroeDepDnL-'IHorpu, "'5 (Bo'IID111d1)

~1~ <:~l~,,:, '~~.7t1~
ten 3 ure D.1Il.
Boadetx.:h.-',Horpna, 10-SO, eD 'u...,

7 dill da:tbrchaud. .
Z;;id-A.fribenach Gsticbt, I.aupt.naL-

'1 ~~ en 'uYODda, ...... A J P8p1er.
ZendlDgkerk, Woodatock.., - • M .... _

'1 aYODda, ....... De Villien ,
EbeIIeSer ZeadiDakerk, ~-uut -'I JIOr.

~ "30, en •... oodl, 6'30' eerw Ure,..
Vrije Proteat&Dteche Ketk, Boaill&nU.-

AYOIIddieaat, te 7 1Inl. oDdenreFp: "Wltal;J »
iIly God?" eerw. R. &haf. .
W'yahlq.-'.Horpa, n 10 11ft (Bol.

1aDdach), eI. 8t.yt,)er, eD 'u od&, 7 11ft (Ba.
pbch), da A JL Hofmeyr, Á..
. 8imoUlltad. - 's)IOJ'I(eDI (HolluadD), .ea
uYOoda (Eoplloh), da. G YaD LiDPa.
lUJkbui.-·.}lo~DI, 10-36 are, dl.

P Bou.x' 'I n....idn M 3 ure iiide .....
T~mpJ.ra' saa1, br. A. A n!t (Hol1udIcbe
diellst).

GORIUD.ULI 15 )LuBT '99. - Wii haddeu
een pur pnchtip verlnrikkeDde bui~ reseD
.e.r1edeD week. liet it op .fM~n nOlI' mur
dl'OOl, mur op IOmmige JII8&UD heeft bet goed
~,ell het wed.r II aug all. dapn ... 1·
6eIoYedd. Wii hOpeD tpoedig Diet JDeer te
weten nn dreogte. De B ..... Iwel Gitkomat
" ... 11. Hier op OOI plekje pat be' _. ,~il,
besigheid il &eer awak, yoord met ae wilt-
ke'" De Iderken hebben bijna Ilietd. doen.
Met on.. lChool pat bet tamelijk aoec1. Bier
_jin een heaM partij !riDden ia de echoot, ea sii
bebbell goed ,edun bO de inspectie. llet apii'
mil ~ -nen dat I04lmip ouden ~Ma
hebben tegea die schooL Hier ..ijll eQige m·
d_ die HollaDdllCb leereD, maar het gjaat heel
,wa.kj ... Wat but bet _kiftd om .jjf jaar 1Ch001
&&pu en aiete dan El1gIlacb $e letre!l. ODe
moedenaai pai teer achteruit iD ODl~. Mei
de politiek ~t het bier nei _ é1Ia touw.
WoDderljjk: iedereen die B.bodlll ea: het geld
_bid il ~ en prorr-ief. De ·l.trikUn·
den "OD hier allea gelok en werken a1l4ID _4.
Wij &oetell pal ltaan bij oa~. overtuiiinPn en
bii de .MmbllB toonen dat.U de bellilgen ....
onl land eD .olk wetea te be.orderen.

IN80LVElfTE BOEDEL TEUTER.
Deae wu een applibtie door .. kere credi·

.urea ia den boedel VaD iaaol.ent OlD de .er·
koopÏDR door de tralM_ op eératkomeoden
Zaterdai bepaald te beletten. De crediteuren
dil heereo Van der Spil)' eD Co., de Iaoaden
YU het eente .erbaDd op het ei(endom read·
.erteerd, beweerden dat ie YerkoopiDg niet WILl!
Oyereenlwmstig de wet, daar de trutteea niet
de to.tellllDÏDl ftIl de meerderheid d~ ere·
di.uren ~n haddeu. eD een derde .er·
pderina ,... nOl ai~t .. ~adtm gewordeJ1.
Zii noe.en OlD eeD mMrdiki de trustee. be-
lettende het eigendOaJ ftIl de band te utwn
.oordat Ijj daartoe plaat aDD door de credi·
tearen Mr deide .erpde!'ÏDi iD den boedel eD
de kosten de bmti. propriU.

.Adyokut 8earJe, Q.e., tOOr appJilwJteo.
De Iaoofdrechter: la er kennie lege .... ?
De bear Searle: Er it reD k_.Die ~ ....

en ik bn dDi Diet lIOIIIdriUPD op lNISAI.iDg der
kOItea, maar Yl'UIllechtJ een iDWrdikt.

Bet bof stond een",u We, de SraIteeI 0'"
....-Aa YOJPndea DiDadIC . ~
......yvo-v •• '. ~~ __it__
te toelMD ...,.am SU me. "'f ......................
.ordell bei. ~ M Yerlroopea, iotdat -U
aelut .aullea SUn door de credit8IIreD ter derde
... gacleriag. lOdieD de VUl ... iaaaPD dat
&jj niet prechti«d aRa IIUI, M ~. met de
.erkooPÏDli lOucIen au wUl'llChjjaliik dit ....
deeIeD en het lUll dan aiet Ip)dif weH11 ver·
dere kOltOll t. lUlleD.

IlITCRIILL ".. COlli N.
Dit "Ba .een appel t.egeD de uitepraak nD

den relÏdeut-D1&Iittraat ftIl KI&JlItad iD een
actie waarin iippel1ant, nrweerder eli de re.·
po.deut. ldager, wa&, en daiznardde "!OOrbeta.·
IÏIII ftIl .£12 beweerd Yenc1uJldigd teIlOu Yoor
bulU' ,... .seker gebou., en ook.~ eeD be·
.01 tot lIitaetti118. De maeiatru.t qeed uit·
Ipraak teil plJlte YaD klager, en l\ieriegeD
werd .... ppelleerd. :

AdYOkut Sear!e Q.e. Yoor appellallt; IIdvo·
bat BeDjamill tOOr I"llllpoDdent.

Bet hof weea het appel nn de baDd met
kotten.

OVERTON ",. 8CHLINDER.
Dit WILl!een iippe) telen de wtepra.ak ....D den

reaident-~t.raat van Stellellbeacb ia een actie
wu.rin appellant deD respolldolilt daagde voor
betelill( nD £'5 onder eliD zeleere o.ereea-
komst. Exceptie werd genomen tegea de
juriadictie ....n den magistraat eu toegeata&ll.

.Adyokut 8eatle voor appe!lIilt.
Bet hof metDde dat de ma(Ïltrut verkeerd

Wil! iD ajjne meeniur dat bij gee_ jll1'ÏldiDtie bad.
en .tond hei appel toe m.et kosteD, de zaak Ilur
dell masiatraat krul Yer • ...,11 te worden
voor orerhoor.

IN OEN Bet:.D&L VAN WIJLEN P'B.KOERI<:!i.
SIKON B. lI.AI!K.£W.

Op a&II_k 'lUI adrokut Up~a .erd
lDICbtiriDI .erleend YOOr den uIlkoop 'lUI

uker eigeD4i9m.
8UBCJUl4N Ell KETAOPGLITAN RAILWAY IS

UQUIDo\TlE.
Adrokut In1Mll diende bet eerate rapport der

IiInridatÓrell in.
B.tnpport meldde o. a. dat dea likwidatoren

._ _&Od it pdun om den apoo ..... oor
£20,000 te koopea, ell tii be.elen &lUl dat laet
... bod 1&II(8D0men aal warden mite d. koo·
per! aUe veft.n\woordelilkheid o;;der beetaande
O'"'""'~ op sioh !lemell.

EeD 'oJder werd toepltaan .oor pllblicJ.lili
'lUI het rapp.n. "

III DEN BOWEL VAll WIJLEN JOHAJINA
K. JoUBERT.

Op aansoek Yan ad.okut BIlCbWD w"rtl
• erlof gege?eD &eker ei&endom oodet- ... rb~u,J
te plul.aen.

"'KRLEa 118. IERLEK.
op .... k no IIdY~k:ut CkMe, ten !>eh.... <e

VaD' de noo1l', werd ..,.lof gege ..en om '.~Jr
be~1 .... n hdweltibrtchteD bij cita.tie te d.lg·
nuden.

HOOL! aa. !lAKE ••
op I&Dloell: ftIl lId,o~t BDcbanao werd

yerJPf gegeYell _er eipndo.. in. beelaJ te
n.llitlll MD einde jDrildiotie ... rkriigeu.

Ilt ZA.U: .011 nTlnE' VAN GEORGE YULLlR
IIN GADE.

op aaDIOIiN Y&Q lIi"okut. BIlcbanaD werd
Yen.f glll8M11 tot het regIItreereD ftIl een
bll~"-ninet.
IN DEN BOEDEL VAN WIJU:N J. N. W. un"I1;'

HUIZEN EN Ei.EANGR ti. BIIOEKHUIZE:'.
op l8IdOek V1LD .dYobat Bocbanan ...erd

.erlof geg8yen Toor bet PaUeenlD YaD een ."r·
bud op &eker eipDdqm.

Daaraa yenlaagd. h8~ hof.

Da. J. F. Botha. zal op Za~rdag, 8 April, ah
berder eD leeraar der ge~ute RiohIDOnd
wordell beveetigd. .

DI. A. Faure, Tan Stockollltroom,be4ft 'fOOl'
het baroep lII&r Maclean bedaDkt. J
Eerw. proponent De Vos it beroepea te

ZutroD,O.V.S.

Ds. Van Wijk, vali Smi*field, it Op htIO.fk
te ZcepllDt.

Da. G. R. Keet, "U Wepener, it naar de .•
Kerlclxxk verneemt, ernatig kruk.

Da. B. (;. de Wet, AleX4lldria, uo Yall .oor·
nemell, >rergeseld nn aijue ecbtg~oote, eeD
reil! naar Europa te makeIl.

BET ZOEIfEIf VAN OEN BIJBiL.-HeD weet
dat de E"'-ben wanneer .. ill een DIltoor
beiediF word., den bObei _no ..EeD_·
l(ÏItrUt iD Ne" York mukie CiDIenrt bekendut bil di' niet meer lOU toeI&_. ~ue be·
lr:eDdtDakiDr lokt. eenip dilClllU uit .ur l0III·.ma- -aden dat eeD eed lOader ciu biJbel
t. tU.IIl niet biDdeM Wál. Toen pt de ...
riIrtrUt een uitlea ....D de aak. 'FAaiP ~._ rledeD nnoneen ed mooi :loll( "je alt
ptaige in eene ... k iD lijD bot en;knaie alt
IIAU' '_OUDM deu bijbel. Eenige duea later
brik eeue melutechachtip aiekte bifbur Git,
WUJ'I&II ,jj oDder ~ 1IIIarteD.tI.rf eu de
dokten ~n dat aU die siekte ~D
had dOor he, ka_Il nn aen bijbel. :I>'e migi.
strut be.eert dat de wet bet n.ea YaD den
bjjhel aiei .ereiacht. Het il éene .... urljjke
gewOOnte. die ge.keljik beuneUing '.bn nr·
oorzaken. ADdeiilD&JliltrateD hebbeD bet inJ.·
"Il YaDdan biibel OIl! .reseltde redeD~ yerbo·
deD.-CID ...... 1 ....D .rnoO$1l die uil ayphilis
Jjjd~ 11 liet WlirkeliJ orimiDeel OWl .. dell
bObe! M laten "- dur h. onptwjjfeld
aeUr it ut aaderell daardoor met deielfde af.
aoIHtweJijke kwaal beemet wordell.-Ea. G. R.].
Gr; lWrtette~.

VoJseaa een ICbrijreD "[IlD dr. Helm, YUI

MorgenIter, Maaholl&iand. !leeft het aldaar " •
durade de Iutsk Ó wek¥met uitaouderilr«
ftIl drie dagen, dageliju ge . Bil ~
d.t de koont, iu ergen , bet geYOJc bo
,on .... 11de OYII"loedige na.

---I
Genaagd :-Een uaimnti( e) .oor de wjjk-

iIohool M .LeeuwfooMia, ~trik1 Wolmanau.
aled, Z.·A.B.·; eeD uailt8at Oadenrijaer _ eie
leie ~ IIChool M AJiwalfNoOtd; ro:ra:::
onderwii .. r te KleiD Rnatp ta, dietrikt loem-·
fODt.ia, O.V .8.; een IJIIriaten (e) 'fOOl' de ipOOI'-
wepchool te Kroonat&d, G. .S.

TULBAGH.

11 Kurt 1899.
Alhoewel gij III den Iant&tell tijd - beIItJ

waart met groote drugen, r.ooal.s het c.ledoa-
schil diner, bet Bonds-eongres. ele~,
enz., boop ik gij zult toch eeu haI.e oor heb-
ben voor eeu paar regels van hier.

HET WEDER.
Wij hadden liet voor 1angeD tijd zeer WanD

eli droog, en de wind beeft zeer aanb"'dead
gewaaid. Over stof nl~ dllB ook Diet te
Id~en. Gelukkig bebbeh wij IlU oYe~
ocboou water. en ik geloof zeker dat er mem-
geD ochtend een zegeo", ..óacb opgaat YOGI'
011Z8 municipaliteit, dat wij toch goed ·wata
bebbeD om het atof al te .....-:heD, eD _
keelen uit te apoelen.

O!llZE !!TUTEN.
WegeDII de aanboudeade droogte ztja _

.tratea eD ...egen ook elIeB loebal.e .....

...eD!!Cb. " Bonlt'vardes" en "Unt.er dea
LiadeDll" zijD zij wet. Ik zie ia aw blad
dat 000 oorr""poadellt ~ Ida.agt o.er -
IItnWn. Maar die arme man Iija Jeyer it
zeker een beetje uit orde van wege d. -te,
en daD lijkt ieder ldip driemaal ZOO groot, ~
ied ..1'11 doot dn8lllJl.a! zoo diep als werkelijk
bet geval ill. Voor zoo 'ft lever kaa ik ~
"en gooden l'1Iad geveu. H.et il _ 9'00'"
""brift van mIjn ouden .cbooIJDeMter. Ik
geel ze bier gratis, om mij uiet bloot tAt lItAtJ.
len aan een aktie voor pralttilJeerell .-d«
licelltie. Luister; Eet eea. itoede hOeYeel-
heid banepoot drUiven., eu cirin1: dUIVP t_
of drie glazeu gihtende. most. Ik ~~ .,
bi~ dan voor l'en wandeIing:·gaat. &al hil geea
kliP!rI of ..toteD raale zien. Het beeft hier
iD ~O'Vember laatst geregeod, ea met. al da
vr ..cbt ....ageo.. zijn onze tItraten &all ~ po
reden. Daarbij komt uog, dat hiec bi~
veel !I;"bonwd wordt. eD al 't materiIIal moet
aallgebracbt worden .

GEZ(JX~l1.ElfJ.
\' an ZIt'kte boort Dl.... aiet veel. Hier eD

ruu.r is er eeD die klaagt ov..r zink:iDgB of de
rh ..umatiek; en olld ....r de kindoenm klachte
ov"r Dl~pijn. Aeb. Jil, bllJlepoot druiY_,
rau"''' k ....",pers- eli over-rijpe watermeloen ..
&ulleD nog één .Lt;; n:el te verántwoordeo
bebbell.

DI:: LA:-1DBOIJ\V.
oe graanoow;teo zijn tamelijk uitgecrans.,

bt>b.oolveeenige plaat"'" aan dell kaAt ..... dl
Breederivier ..."",r "eel rot-...t Wll'l. _

De wijnoogst ~, wct' good. JlUIlmer ~
dat de phyllolem ouder on.- IngekollUlIlU.
Er is ....ne maat..<:happij gevoflDd OlD ADler!-
!taansch .. ~tokken te kweekea, lIIIet 811. bpl-
taal 'fall nloo. Ik hoop "ij zal eeu !iUCCI!6
uitdra.;u, Il om 0117'" wijnboeren te reddeJa.
Y.cll cOlJaté ""'rd ,""kor.en. beo;taande uit de
hee ....n IJ .. 1. ;'IlaraiJs, P .. 1. It- RoU1. P. L. le
Roux, H. ~'. Theron, J. R. Roux, D.-G. ~
r...ue en G. EUn'Ilrd. 0.. hoor 8. J. de V~
liers werd als secreta ris """lgesteld.

EEN .I.U.
Een paar dagen geleden ~.... m ik in een

bui.\. Dur ~ ik een papertj6 opgeplakt.
DIet het opschrift:-

Yoor tk j,;tttkrm.
"V&el _t men hooren, maar weillif -

...ert.en.n.. ". Ik YODd <ii' zeel' goed. EB !loop
tit ia llIIS meer huizea &oe zien .

VRUDAG, 17 JU.ART.
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Z. A. Bijbelgenootschap.
JAABVERGADERING.

De Jaan ergaderwg. van dea ,c.U,lCI·AJ:n.:I

",-ben tak ran het Bntaehe ~n . .
'B t>clgenootscbap werd Il. DinMlllgaoro8d IJl
'l'~In' fX' IItan z.aal, Kaapetad, gehouden.
. Ih' «)<Jr.,Iter van het geDootach&p (da. A.
,Iuml) ........ fweali en prof. Maraia ...erd to~
. "tIer .;eko.en. Verder haddea op bet
,~:;ri irtn pl....13 genomen de ed. beer C. W.h '1 I' dl. Ba.k~r, C J Muller, C Botha, E
\~;I~':i' D l.lVllman. J Bobsee. A I Steytlar,
j Jl :l1.rchaod, J la PIa."S J Robe~a, Z de
Bé"" J :II "el ure, A PIU, T B Pienaar, R
J,uk,", J l' van lieerden, ~ 0 Com~u, N J
B uimv Du PIe8SIS en eel1Jl1l andere beeren.
r~, lIu PI""",. opeode de YerricbiÏDgen me'

bel I. 'en eau een psalm en eenr. Baker ging
,oor:!l [gebed,

"E T J .'ARVEIl~l.AG.
lid ,,,,,ver-lag werd vervolgens geleua. He'

. lt' md een lDt.ereM&Dt """,me .an wa' door
tl<¥, '., "'-"" 1>:11' la dit land ill gedaan en ook~\[i :',cJ :\ t r:k. voor het genootechap had
._.,j.lJl" I 'I I" I" begon het Kenootecbap het

' .. " "1' J':' naar dit land te sendee, en men:~l'01,1' .l e lug"zeteneo die bijbels met tranen
"" t', .i .. Il,IP on rvingen. Het woord van God

I rl,ur in dl" dagen. In 1812 arnveerde
:" ,.:.~:"", bezendiag bUbel. in de Holland-
; , r",~"I.che talen, Vóór de ullkolDlt:,:~e"," i..,~cl. w.... er geen Hollandecbe bijbel
• , Id -n ~().,de woorden te bekomen. Later:.'olt::~ '-dt'lldlngen geregeld gewoden door

",: H' .. h c Jl Hu iteulandsch Btibelgenootschap,
c" , " • .;".tlcbt werd. In lBW werd een
, ",. ,''c., bap ge>!tlcbt t., Kaapetad. Het doel
~·l'·,,: ~euuotscbap was de, Heilige
",'1":: ,'J en l!Jd te verspreiden, eo
êc' ' : 1I1Jlen het bereik van alle na&iea te
l •.U·..t'·;, l()nder aan.r.len 'Yan ru, kleQ,r of
~e ": i :.1.11 I a 183:! werd een aaovang ge·
~;_' •• Cl' : "el vertalen en uitgeven van de Hei-
;' ••, _, ":: 1'1 Je naturellen tongvallen. In 1834
,:00 :- ~t'[kknng van het genootschap nog
r .,. I,: .,,1 [C'ld door het stichten van een uk
, :,",'u'u""d en ook te Salem. Ongelukkig
'e"' et werk vertraagd door acbtereeneol-':~,j" :n",.,.()()rlogen. In 1843 gaf bet ge.
;",,, c .: p,'rl"r voor het uitgeven van 3.000
" -rr:"I.':"lJ van het Nieu II'e Testamen! In bet
~I' ,.do -n kende .t1,000 aan het WetUeyaao-
:,~. "n,j',,~genoot8Chap toe 'oor bet publicee-
".: "li, I, Il bubel In de kaffertaal. fn 1S-l6
';'01 1" h"er Bourue. de vrjjwillige colporteur,
"! ,:\'"ka en verkoch t :13.000 exemplaren
>lO d- " '."1 en gaf 6.000 present weg aan
.::ne l1]o"·c r.e u Gedurende de laatete vijftig
,,'t" 'e," het genootsch.p minatens 650.000
.,',.:,;".,"., ,all den b!Jbel aan ZUld-A!rika ge·
1.-, 1 '. le Engeische. Holla ad.cbe en Kaffer
,,' "." '''rkoop of gratis uitdeehng.

" \ l ZL·IO·AFRIKA. DEED.
: ,. ,,,,-t.' laugbetaling uit dit land schijnt

"",,-,•. lI, '" 1 ,n ID lill4 Olt C.ledon, wur er een
~I"c,' la. :,,'.Iond, In IBM werd hel jnblleum
'lJ :.e· [\l"eJergenoot.8Cbap met veel vreugde
o : I ~lU,j ~"vlerd, In dat jaar werd £200
,,,,,,:I'!'!l aI' een vqJ1l'ilhge budrage en £20()
'.' ,-",j' 1': ,,)or bllhel. yerkocht. Tot het jaar
' ... tr,1 een totaal bedrag venGDdeD vao

_ é ,," i:J ".tzelfde jaar werdea niet minder
':Jl. , "" i" b,,1. In Kaap8t:ld uitgf'deeld, uil·
, "',oJ" ;,,; bilhels en testamenten aan de
H ",I"'C"dll~lng" 'e!'!OCWI. De BUbelveree·
• .:;,2 ',ét' l ~:eed. het gf'oootschap gebol peil
." .. ,rd ,""cllnd door het genootschap. Die
:,<",,' ",e,1 l"l!1geo werken nog .teed« umen en
~','" elk,Lar De vereeniging heeft In Zuid·,te id ,'ual, te'co" 10 all" andere landeo, ver-
1d:.~"d ,kt' m.·de",!"rke~, dames en beeren en
'1"L.'d,·" ,1 .. fund.ea collecteeren eo &Ddero_.-, I",'" 'leuw .. takken worden steed.

;." b' r cl alleen 10 de Kolonie, maat
:-: \, ":.at, Trau.vaal tn verder Noord.

,.~:u:erde de laat,te vllftig jaren werd door
,r' !.jIJ.\ fflhan""b~n tak ongeveer £7%,000
...1' t' :n"Niergenoot~cbap gezonden.
\ '::' ;,'er.,taaede droogte en andere pla~n
, 1,':,Oh ,'Le ~edrukth ...d "an den haodel,
,,:: le:á 10 'bet JllAr 1898 meer gedaan in
!., : ,Ih.,l Jan OOIt tevoren, A.n bUbel. en
-.',l!1]eO:<,n werd \"erkocht ter waartfe van
c. ,," V!'f Jaar geleden was het bedrag
c_ "". J[d getal bUbel. In 1891 verkocbt wu
.. '" l'l)f Jaar geleden Wa.!! het 19,465. Van
·_ 14 ..~, 'erleden Jaar gec.rcoleerd ...aren
. 14" Holl"odM:he bijbel. en teatamenten.
'. I Lngelscbe. II.lI~1 ll:affencbe en 724 in

'''edDJe [llell De vruwtlhge budragtn door
'0" ,CJ' " I"~I., en tvaogen bedroegen £ I ,099
,:' ,] " .. rUII blpkt jat er geen gehrek is
ue ....I..n~.·elillll; Jil het genootscbap dat zich
"ee'-eert In de Tersprelding van het 'Voord

-;1:: II ,,1
K"";~,iI,j'cb" domeo tak.-De g6llchte presi.

lt:::c nJt'vr .J \ :--\tevtler, en mevr. Roo'i, de
""".Ic' '''':1e:,lre,"", 'rdpporteeren dae hoewel
Jt:. !r ~t[l niet tuegt:nOffirln ,un, de tak zUDe
.:,.... De "rloer""tl unllll5 kreeg van oude .r1eo-
::. "r. [I.' IJ lragen behepen .t!:J(), gecollec·
et,l ct".r ":'f ,'omlLdeden In de stad eR \'oor·

oa, .. ,:, " elI ,j.. r ml'J ';tewart. vanAlice. Mej, lIlar·
::n. ,jl~ ""gen. zwakke gezondbeid 't werk beeft
I~ , ,lj':J lOoI \'ervan~f:'n door £uster Patience,
!IP i", rIg werkt lo zes maaoden tijd verkQCbt au

, ''''''I'I "en "an den bl,bel, en ver.preldde
",cw e' ,l! En~"ri!Ch en HolJand""h. Het

:,,', llla<lXte mvt \,,,,,1 lof gewag V&DdieD8ten
'lIl ,it'll U\"t rlt-.den theuuner, den beer Jones..
,"" J.nk nn het romi!;> komt toe aan die
·,en,I.:.oen, dIe zo.. trouw hlelpea in bl!t werk,

~ lj 1..1D [ue) Paahof!l'. mevr. Danse). mevr.
r ,:or '"ovr il"rne mevr. BlenklDA, me), Kotzé,
-:1 .. LO!l': mcvr Tunktn eo meTro Russel, \~&D

II ti",r; d le weder de hndragen bebben inge·
J,'!1"j! \\"Irr t ~It r bekleedt nog do ee~t.e
Ill';, li, hIlIplak van den hoofdtak. en zond
,., ['wi lood ~~I:J, :::Itellenboech. £77;

, , ''''ol': ' :oa ~ '", Bloemfontein, £40; Mon·
'<ll:'1 ~ 1'; \\' ellllJgton. £30 16o!.• eD andere
U'I(' t' rnlnd;:>re ~ommen.
; lo: :tle"J.urler ja,a toen ',!ID financieel 't'el'lUg

"le " ',leek ,Jat met 1nbernp VOln een btI:lans
'l] C - ~, \,J van het vorige jaar, de totale
"."at-:eD ',_n den tak w&ren £4.J..>I~ 16s. lId.
,'. "",t[.lln~en t",,-Jroegcn £4,067 5!., latende
· r. :J.ll.a.D>I \ïln !. 117 Il s. 11 d.

• I' \{ • .\!\ \ A~ lIES V(}(.RZITTER.
;1, ';"r)(Jrlitkr heette df aanWez.1gen welkum
':-: !.I Z,1l1 L,ak ala voor.ltter een Itcbte
"" I,." h ,eker .. a. dat de vergradering ID

, " .' ',,,,':"1,' wa.. met het doel waartoe zij
•er, :.,k'HT:en waren Hoewel ZIJ op vele

,'.. :. r: " p'.-iItlek. kerKeluk en maatscbappe'
( ~"..,..j \ er.chllden .. a. het cen vreogde

:" "r ,.• ', i'UI'l ...-a. waarop "II konden samen
•'. lf.':;, ': cl' dal punt wu de BUhel. dien 'U
I,', ,:cd, ': ,j" b"LoeIwaarbu de meesten buo-

-.': j.:. 'n ",,"pten te stenen. HU be·
,- "T,j. Clet tol die klu,. die g_teijjke ge·
", ,.' 'erkiellIeerde,lwaot hij geloofde dat de
.'lJ"." II ".d, YeeJz'Idlg waa, en Keen menlICbe·
I '·"'"'1.[ \fiL' 10 .taat de volle waarbeid vaD
\,, " ,i j. I k Welen te begrUpen. Doch bonne
· .. ", ') ....lren t()Ch maar geriQ¥, en hoewel
· c" - Cdl'IJuet'le geschilleu en eigeaur·
'..:b",:,Il [;, hielden, bracht en vond de bijbel
':' '!<t'1l [aamen De bUbel had alle eeuwen
• , ".. , ,'leellDg en alle verklaring overleefd.
~ " 'liell Wal! wa. ruen aan den bijbel vencbul-
· : r. [J" bedeodaag'IChe oc~hav1ng zoo in
L lPCfh'n ; rl)k:Jf'~ \"erstroold zn. werd ze niet
:. r ~.:, bi,l,el aan elkander' gebonden eo
""TlL:;:' ''-,,,,·,,d \\'.t lOU Europa .ijn had het
, ..' ~'C '"bel' De bqbol WIUI een trooet
'"' , 'lJ die hoop en 'vrtmgde gaf.an de
"",,: "wc'r: men Iet:ft. De b,jbel allee!> Kon
\l.~:--,:". 1 tJl. jeT! aan den stroom der onz.~de-
I ,',e ,I ,OiO Kaap.ud dreigde. IDdien de b,jbel
:e(U' oh .. fd wordlop de Ilansels en in de hui·
.", 'L. 'e lenen van zaken, mdieD de leden der
'". ".'L,~ ~'meentco naar de vooMlChriften
-1' lI" 'M"_,j z()uden leven rou tllj voor lich-
h: ~;)rtl!"t:t~ ,--'[I het ah'erm~geD VaD God lOU
~ ... >'!t-' ·'l ..qt'O

· f." • .1"okln' ,telde voor "D •• e vergadering
""0" ': flpP',rt met dank aan llamen met
',,' ",,1,' "1 d•.n Ihe<aurler en 1tcnllCht met
:·:,<"1'''',,'101 le erkenoen de goedheid de.
r{ -+ ~. ~ 'I b. t g' VE'D van Toortdarenden Toor

", ' HO' ':P1."U tak, dankt de beambten er: bet
""Tl,: .. , "'r hunne dielll!tea In het verleden en
'.',':"'" I'", veleo hunner als nog lDet on8 ziin
I , '_c "." 'eZ!ni{ Voor het loopend jaar aao te
r: .....,O': '" k ~lejt dIt genootscaap boog op
~ • ,1, vn willige hulp van alle vrienden in
:,~I.. lLrl en ,ertrouwt dat ze verdere bulp
"ell '''rkenen la de toekoUUlt ala iu het
'~:!tdl!;l

lt :)~', ...,,': ~es('('ondeerd door dA. J. P. no
"~" eL :nét ""damatle I&Dgenolllen.
, .C'" - I, l'rompton 8telde voor: ,. Deze
. r~ilIjer:n; "\"erbll)d over de vele nieuwe
tO.n:;el. ',"JC den Ingang van het Woord del
, 'eo, In vele deelca der wereld, eD doet eeu
"""oe;> op alle ondel'1lleunen om het moeder.
iI'·""C.'I<:bap met hllip en gebedeIl te steuoen
0", gebnllk le maken van dese _I_nh..d~
<>til bet "erk 'crder ui. te breiden.1I-·--

Do, Y J BrumlllJJr aeOOnCIeerde en de motie
..~ tIlel acdSlD&tie aaopllOlllelL ,
.n;, l dallkbetUI~iol I&Dden 'I'OOmU. en W

pl'treo \"lD deD,,_ IIoot eie ,.~

BLOUFOUEIH, 16 M....4RT.-(.Luter.)-Gi..
terenavond bAd men bier een ne_lijkeD bapl"
stnno, "e .... aeld 'I1UI een .... aar on.6er. De
.traten W&reD"encbeideDe miouteD me~ water
o~_troomd gedureade de bui. De haphitee-
nen .&reIl soo groot als okkernokn.

De watervloed te Aberdeen.
VREE8ELIJKE OVERBTROOMINO.

EE~ NACHTELIJK GEVAAR.

GROOTE \'"ERWOESTLlIIG.

GEES VERLIES VAN MENSCHP.:N ..
LEVENS.

Vtln e(" correspondent,

De nacht van Woensdag op Douderdag, ~
!l :\Iaart, za) niet ligt vergeten wordeu door
de b..wone", van Abordeen.

IX-. uachts tu ...oben Il en 12 uur, toen de
m",·.te bewoners, vooral van het onderdorp,
In l'en gerusten ,.jaap WIlren, we~en zij on"
UlCht !l:ewekt door bet luiden der kerkklokken
en 't sngstgeechrei : "Al~ gij u leven reddes
wilt, staat op, h"t dorp is onder water en bet
water rijst nog,"

Men kan zich een denkbeeld vonoen Van
den toestand der bewoners van het onderdorp
die, hun bed verlatende om te zien wat er te
doen, was, hunne buizen omringd zagen door
eea zee van water, die zij doorg ....n moesten,
als zij vellige grond aan de bovenzijde wilden
bereiken. Eo hoe nader bij de rivier, hoe
dieper bet watct.

Het bhjkt, dat wegens zware regens of
Pen wolkbreuk in den korn der ClUDdbboo-
b.>rgen, de Kraairivier, w_man Ab€rde"n 11;....
legen u., zoo vol werd. dat zij de toeJltroo-
mende, menigte wIlter niet bevatten kon, maar
harp oenl'll vpr overstroomde. !\abij het
dorp L' een nauwe plek or een punt genaamd
de "Fontein Ilop," en daar trad een geweldice
wlltermassa buiten har... oeVl'rs en stroomde
bet dorp binnen, over het Marktplt';n heen,
pn koers n ..mende Ilrulr h..t zuid·oosten, zoodat
van h..t Marktplein af tot oaderkant de pas-
tori .. der ~ed, Geref. kerk, het dorp onder
water "tood.
Op het plein was bet water van 1 tnt 4 roet

diep, rondom Heynolds hotel stond het ter
dl"pte van 3 voet. I'n :\I ....ke &- ('o.'s pakhni ..
~e" wa""'n vol wllt"r; het onderdorp leverde
dien nacht een belrJagensw .... rdig gpzicht op,
dat, vl'rmen~d met het luiden der klokken,
hpt geroep der in nood verkeerendeu pn de
w.'rkzaambeden om .... ter hulp" t" komen een
onvp~"tRlijk ""hoU'l,", pe I zuil .." blijven voor
di" hd hebl><'n hijg, ...·oond,
I'" m"""t" inwoners vali hpt onderdorp

moest"n voor hun I..n·n "Iucht"l!. Ruiters
"" karren red"n tot diep In het. wat._·r d .. stra-
t en af, t us.'lChen de hlilll ..n door. die als pilan ..
dan In het wllt ..r stonden. om de .-rouwen pn
kinder .." te redden. t ..rwijl v..le artikelen v~n
hUlsraad, enz., m"t d ..n stroom wegdrM'en.
H"t j" ecbter aanfl:enaam te kunnen meldl'll,
dat zoover men vernomen heeft er gee ne niPii·
sehenlevens hij de overstrooming verloren zijn
gpraakt.

V,-Ie fondam ..nten Van bUIzen zijo door ..
,. Pekt ..n wat er o~ op volgt'n zal moet dl'
tIjd It'ereu, maar tot hf'den (Vrijdaj() toe 'zijn
('f jl;een "'oonhaizen ingevallen. all''''en eewge
hutten zijn weggedreven. ~abij de rivier
wa., h..t wOltpr 10 d.. _traten van 4 tot 5 voet
dIep. met zulk een sterile stroom., dat de ont.-
koming in sommij!:e gev,"len moeill~h: w~. Het
h niet de eer.te maal III de lo:eschieden18 van
Aberdeen dat d.. rin ..r vol w ..... maar zulk
....n.. overstroomi~ van water is nog nooit
.,an",chouwd. noch Vlm Io:.. boord f'n zal waar ..
-~hIJnhJk ook nt .. t ligt weer plaat._ nnden.
Hpt wa.• ,,<,.lt' Jl:ehcel .1II al buitengewone ge-
heurt"nL~.

" Gr" ..ff..Remetter."

Boeken en Tij dschriften.
"Conleo Cboi.iK" door FRAsro,~ COPPY.E.

VerkrIJghur bij J. C. Juta & Co.
Prijl le. 3d.

Een serie van korte verhalen in 't Franscb,
nn uit IMlt1'olk!lleven geoomen. Elk een 1'&n
die verbalen is eene kleine .tndie io zichzelveo.
De band die ze lIChreef i. bliikhaar de hand van
een kenner, vaa iem.nd die onder bet volk
leeft, die sympatbiseert met de gedac~ten, de
Ifevoelens de grieveD, de apreekwnzell, de
dengden 'meestal onder een ruw uiterlijk ver·
oorgen, ' van b~t volk. Z?nder ui.~~dering
i. de st,,1 boeiend, aaognJp"nd, PIl.olijk aaa·
grijpend in ... Ie gevallen. Lev.mdlg ,,!orden
alle aandoeningea geachilderd. Men ziet ,de
wezens vMr licb, men hoori se, - men gevoelt
met ben. e"'n snur wordt geroerd di.e tril~ met
meemoedigen klank in de dieptJte dIepteo der
.. el. De taal is die yan PariiA, doo.npekt met
h....1 wat volksuitdrnklringen, die eelle acbilder·
acbtigbeid alLO bet geheel geeft, ... elke men
zonder dat 'argot' lDiMen zoo. Voor lemlnd die
min bekend IS met de ~preekwiil6n bet Parijacbe
volk der mindere IteDien eigen, leveren die bij·
wndere PI({enaat'dighedeu een moeilijkbeid die
opgebeldei-d wordt door de kantteekeningen
1'&0 M. Lacomble, profeesor aan de bnllenJChool
te Arnbem,

Wij bevelen dMe "COLt". Cboilris" sterk ua
.Ia de pennevrncht-van een man "ao onmisken·
baar talent, stndie ea opmerlringUracbt .

Het congres en de C. J.
Vereeniging .

Het \"'o1gpnd.. sprE'ekt voor zicb.zelf, --
Victoria West, 14 Maart 1899.

Den .....Ied. beer, den <;e<:retaris van de Cbr,
,JonK··vere()n~lIlg .

Waard" heer,-Hierncven,_ heh ik de eer,
lilt naam van den Afrikaander Bond en B~
renbeochennings-vereenigmg, u weled. de !lOm
,,"an .£ 10 (tien ponden "terling) te overhandi"
gen, ..Is een blijk vaD waardeerwv;.,n erke~te.
Iljkheid, Vertrouwende dot de Vl(,~na West
Cbristel. JOllgelingJtovereerugmg bloeien mug
w Christu. ,

Ben ik,
l'w weleds. dw. dienaar,

JOS. M. HOn'MAN.
Victoria West, lG }Jaart 1899.

Den he('f dr, J. ~L Hoffmau, L.W.V,
I-~L h""r ..n waarde vriend,-Laat mij u

hllrt.'lijk dankzeggea voor de mild, gift welke
bet Bondscongt'e-< onze Jongeling~ereerugmg
beeft tq.,gellOnden. Het w.... ons eeue eer eli
""n voorrecht het coogreg, dat OIlS woveel
Ken~en heeft ve1'!!Cbaft, OOM zaal te geven,
om :!lIJn zoo bela~rijk werk daarin te Ironnell
verrichten, Dllt cl.. Bond at.eeds grooter en
.terker wor de, en dat hij tot heil des vader-
lands ",erk .. , is de wensch ... "

t'wen dAnk buren vrie.ad,
U, A. MAEDER, V.D.M.,

President der Chr. J.-V.

Boven Mancazana, Afdeeling
Stockenstroom.

Áall dnc EtLJeur.
Mijnheer,-Prw'-',htige regelMI ajjn .bier eenDen

in .0 om ons dill~tiki. Het vee 18m goede COa·
ditie. De ~en lija ook Diet ~ Bleohttte.

Een belaarriji:e "" ..gaderiDg zal bedea gehou·
den ...orden \'&Jl ledea van tekken No I en No.
II, 'I1UI Stoclr_troom, ('m de ~~ralie te be·
spreken.

Laataeo MaaodaIr vernamen wjj, Afrikaan·
ders. da~ ,. oose premier" door Aliee lOa komeD
op Donderdag den 2dea.

Ik beb het bekeDd peteld II&D d. A.frikun.
du. bier te M_una

Het praatje dat Jri'lr roodgin, pdarend~ eie..
week _a1~lik, lO koaat ..... la... wjj _
Alioe pan GIll ..oe. pttnaier" te !lieD."
R"RI mooi 0Ia te lien to.. eie ~

eien ~ Idt V.. =_·.u.-
OiII .. ~ ....

, il

de ~~~kit:~e
dealanda
clen ; .rr OOIt
A.frikaanllCbe :mil"~trie,
lIleDtuiUiq
d&alJ.

De premier 'p",k ook een kon ...oord iD :'i
Eoael.cb, erbij t'OIipade dat bij Diei,)Uer .....
gekomea om sich, mei politieke ..uD te .".
moeien. OlIM edele premier .prak ook een IIott
woord tot de ~eariingeD, deltinpet. . .

De F.iDaoe& aei,",D clat -ti -recwacht habben,
om eea man, te .ea, die mei gOIl"__ "
kleederen beldeed ill, om dU -ti a1tooe beoreiD
\'&Jl gou"enMtlDen~ ZA tijn aIJeO oppao'"
mei heID ell .. iden 'dat bij de rechte mao iL ,

U daok1lDd. 'l(()()r opname d_
Bea ik '

THEO. PU:TI:BlE, ;K.Z.N.

:--
KlUl'STAD. ,-

, , 17 H~ 189'~
De mukt la bepaald ltek:er.

.ljOLO .. LLL .. :
, -.~ Knopen. Verkoorz;'

Oolonlal Orphan GhaIDber "J70 0 0 .uao 0
Geoeral RNte &:ld qpban .

0Chamber .•• "1 0 136 0 0
South .Ah!ClUI .Almclatlon 800 0 0 SlO 0 0
Board of !!:lecn1ora (SpIJt) 1110 0 0 lto 0 41
Paarl Board of Exeóuton 18 10 0 10 0 0
~ergatOoa1 o 18 0 o lt cl

Ilia .u.nraooe 7 11 0 8 0 cl
lCqultable FIre 61 0 0 U 0 0
~nitable ,In and Marine 1 0 0 I li 6
COonlal A.urance ••• o 18 0 019 0E P Gnardlan A.llJ'&Iloe••. • 0 0 " 7 •Port Ellaabeth AautaDoe o II l).- i Il 6
&.banlr Ilatcba 1 U 0 1 16 aS A MlIlJng .. J J2 O' :I 13'
R""'trlo Tra_ I 7 0 1 " 0
Graaft· Beioet Bou-d of

Kxecuton 6 0 0 6 lO 0II: P Goardlu 8 0 0 II 0 !l
Paarl Wine .It Brand., CO 10 0 0 10 6 0

JIl.nr •.l..I.lrD~ ...

Bon&Dzaa 4 13 0 .14 ~
BantJea li i 6 t 6 t>
Bant jee Deep ... o 12 6 o IB 0
8u4eledOOfn ... o 12 0 o 11 6'
Ch&rten 3 10 6 a 11 II
Eut BaudJt 8 li 0 8 il 0'
French BaodJt 1 III 0 li 0 0
Gioaberga il 12 II 3 13 0
Glen Deepe 4 lO 0 4 II 0
GOI'don(New) 1 il II 1 4 0
GlenC&llDa li 11 0 J 12 0
JobaoneebW'g CoD801 ID·

TeAtmenla :I I 0 li li 0
Knight Deepe 4 3 0 i 4 0
Knight ee..trat. s li 0 3 II 0
K lipr!y ier hurJUl 11 5 0 II 10 II
New Blue ~iy. o 18 0 o 19 0,
Ncw Comets ... 3 8 0 il 9 0
M.y Ooneo!A... 4 10 0 f ! I 0
ModderfonteinA 10 10 0 11 0 O'New Florid .. cl 16 0 o 16 0
Roodepoort Oent.raIa li 17 II li 18 0
RAnrlfonteinA... 3 8 9 3 9 0
Hand r.....'lif'rl"...s o lá 0 o 16 II
(to},!. e....l. L11d.Ulondt o 16 II o 17 0
fifa_BW· ... 4 0 0 4 1 0
.• It.. :,I··, ,~.~ (KDiih&) ••• 7 0 0 7 0 6
Wlt:u.",... ••• ... lJ U 0 lJ ló 0
WorONtent il I 0 il 1 •Vogr1atruit Deep 1 15 0 I 16 0

GUBOlUIlUIII CHUPPINI,
Hak:eIaar.,

lieD li N.Uooakl Bank:, 8t. Geor~Craat.

JOH.ANNIIiSBU.BG.
17 Maart-(l'8l' telegraal.)-Markt .... kker .

Verlloopen:-AlIlUOo. la 7~ Auror .. 37•• Santje •
Deep" 12. Sd. Banl jee GonIOn H. 6<1, Booaaul
93», M.lo &..eli fh 6<1, Kut Rand. £8 le lld,
Frt.och Band. 398, H<*XRiven 1a 3d, Home C-Ia
lil 6d, Koight Oentrat. 62.. Langlaagte 8tal'll 12a,
Lyd ..aburg Gt>ldY ....m.,lII&d, Niget. 7h, TrunaaI
Diamonda HII &d, Roodepoort C Deepe 6h, Band •
fonteioa 68. M, Roodepoort Weets 828, Simmer
Eaets 78. 6d, VulcaD8 S. 9d, Vage! Deep" Só., Wit.
A6 U., Wellt Roedepoort Deep" tCs &d,Wit Deepe
64..

Atdeelings1,'aad van Hay.
Gewone vergaderiDg van den raad gebou-

den op 10 Jo'ebruari, 1899.
Tegenwoordig: de wel-ed. beer Holt Olte.

(civiele commissari.~), CD de beeren 8. K. J.
Venter, J. van d..r Merwe, R. Turner,W. van
Druten en C. J. &o,-seo.

!Ilotulen van \'orig~ vergadering gelezen en
goedgekeurd.

K ........ boek, aantoonende een baL.ns van
£11 tito. Il~d., in banden, en £006 211. ld. in
de StandaJ'd Bank lf' Kim~rte,- oyergelegd.

HaU.jaarlijksohe tttniag tot 30 December,
1898, voorgelegd en goedgekeurd. ,
HoadeobelBliting. - De beer Turner .telt

voor dat eene algemeene belasting van 48. per
hond zal worden gebeven en de invorderaar
18. 6d. per bood mjge.

Onderstennd door den beer Van Draten.
Het vool'lltel ter .!lemming gebracht zijade

werd dezelfde niet aangenomen; slecbte de
voorsteller en secondant stemden er voor.

Paswpt.-De beer Van der Merwe .telde
voor, teo gevolge eener kennisgeving, dat de
rt'geering worde ven.ocht de pa8wet te verbe-
teren.

Oadersteund door den heer Venter,
De beer Turner stelt voor, oadente1md

door den heer Booysen, aL. e.mendement, dat
de zaak oversta tot de volgende vergadering.

De h""r Van der Merwe trok, met verlof
VIln zijn 1iCC0ndant, zijn voo",tel terug t811
gun~te van bet ameadement, dat aangenODlea
w ..rd.

Gelezen brief vaa den hoer M. Hay en eeo
Vlln den hr. F. C. Scholtz omtrent de klachte
tegen laatstgeooemdea.

De heer Turner stelt voor dat de zaak
wragverwezen worde naar den magistraat,
da.,r de raad jeea mllCbt in deze zaak bezit,

Olldel'liteun door deD heer Van Dmten.
Aangenomen.
De heer Turner, tl'nKevolKe l'euer kennis-

geving, stelde voor dat bet gllOlloten jacht-
Ilaizoon zal 7.ijn VaD 1 Ang1llltUH tot 1 Maart.

Ondenteood door den heer 8ooyll6D eD al ..
g"meen aangeDomen.

Balans hoofdwegen ..rekening.-Geler.en aaa-
merk~ van den aud, en controleur-geaeraal
dat onder de omstandigbeden de raad de
balall86U van hoofdwegen naar andere wegen
kan overbrengen.

Besloten dat het balans ten krediete VIln
de hoofdweg-rekening op 31 December, 1898,
zal overgebracbt .. oréfen naar andere wegen.

Brief gelezeD "an C. C. HaT. omtreDt ver·
81ldering der grenae~ VaD· WljkeD IV en V .

Besloten dat de patlitie terug worde verw ....
zen naar de petitiooarisaen om een meer dui-
delijke verklaring.

Dr. C. Hoole ralr~rt een geval van
typheWJe koorts te , .oatein.

Taaibo8ehputs verl«!DgIng. - De heer VaD
der Merwe rapporteert dat hij den )leer H.
J. Beuk"" niet gezien had omtrent d. verleg-
ging van den weg t-e 'Taaïboecbpata, maar de
weg was thans nrlegd.

De br. Benkes t~woordig zijnde IIlJJldde
aan den raad dat hij zijne toefItellllllÏDg tot
de nrlegging gal, en: dat feitelijk de ,:",rleg-
ging nog verder bad: moeten plaat. 't'lDdea.

Gelezen rapport "aD den ...eg-inepekteUJ',
d.d. 10 Februari. ,

Uitspamzingen. - Geleseu hrief "an dell
onder-eecretaria .)'lUl landbou , d.d. 18 Jan.,
1899, omtrent oitanallo .. i .
Besloten dat hl,..~nl 1t'1Ilde dat

. } ~" de afol.--l:..-.:t:er goene w~ m __ •
Ge_en petitie door J. A. Jowk ell

reD, ~ende de i 0Dderwt.euniDg VlUl den
raad 'I'OOreen post ~ Grlkwaatad naar Kat-
sap,e nadat _e 4ePutatie, bettUDde ait
de beeftu Bamard .. J-w PIIOOrd ::J
ter craderatelUliDg na gemeWe petitie,
beIIOten dat eie worde fUjIWU au:

~

_dat·........
il ~·eIe... :'U=,== Dt!1_;.tau. ,... . ::

~~;~~.opplaat. If !IO.-D ~
~ dat hij deo eigeaar VlUl

de PJ$ta !lO gWJiea lUiCI _treat de Yerlett-
PI ~ dea ~ .... 0YeI' cr.
plaata, Jl !IOzen dat de ..~ £20 oom-
pe_fie _lite '1'001' de ~.

De ibeer &o,aen .tel\ l'OÓr dit. de ....

~

en tot de \'OIgeDde yppderUag, en bij
t _ den.koDtnbéV.te lIien omtnnt

bet der koeien VlUl. de afwUk:ina: en
"ao hiet in orde )loutfen \'aD g.egden 1res,
ea ~ eie heer Tamer warde piUdatigd 018
den beer Van den Berg _ .. bod ft1l Diet
Illeer !ian £16 te maken alt OOIIlpell8atie.

On.ratellnd door CL!D beer Van Draten
~omen. •

De ~r J. P. L. Koen Yersocbt ""rIof VlUl

den l'II8d diea toe te -,.hkea 0llJtTent de Ye"-
m~ nD reoogm~.

De beer Turner stelt 'I'OOr, ondel'lteDnd.
door den heer Vander Merwe, dat eie depu-
tatie ",boord worde.

A£en.N de heer KDeIl gehOord wae, ,telt de
beer r l'OOI' dat de raad \'aD ge.-oeIen ill,
da~, ...el s;rmpatbie hebbende met bet pa_
bliek, het niet Yerdera &aD de aak bn doen.

d door de lar. Booyaen ea &aIJ-
gen0ll!eD. .

Béal0ten dat de heeren Veitter, Vao der
Merw, liD Booyaen ledea TIUI 't liceDtiebof
zullen! zijn.

Een! rekening nn £4 Ss. 8d. "oor postgeld,
telegrlunmen en zêgela tot op 31 Janurri,
1899, :...erd ovelJelegd, en uitbetaling gelut.
Op tenoek van eien "oonitter werdea ...aar.

deenngen geset op ee~ elTen te POItm ....
burg. tI'

Ahmu!!!!!!!!!!!!!!A~ït!!!!!D!!!!!E!!!!!R!!!!!BOND
I

blBTRIKTSBESTUUR ELLIOT.

DistHktsbe8tounvergadering 'gehouden op
i MU.Tt 1899.
T'Seinwoordig: de heeren S. vao Niokerk

(vQ(lrzi~ter)l A. Kruger, J. Myb~h, P. My-
burgh, J. de Bruin oa de aecretariH.

De ... iatent voorzitter opende met gebed.
De '9!olgende takkea waren lIlet de volgende

80mmet' achterstallig: Kobenu, £1 Is. 8d.;
ea Rfao. Ba. 4d,

Voorgesteld door A. Kruger-J. de Bruin:
dat de~lfde twee leden, als bepaald in para.
!l:raaf .. nil de vorige notulen, aan bAt werk
zouden blijvon.

Be81qten &all dE'D' beer G. Krige, 8tellelt~
oosch, l!l Is. te !!lenden, om zija!, elektie peti ..
tie onkbsten te. helpen dekkeD.

Voor~tel A. KrnKer-P. Myburgb: de bee-
ren S. ~ao Nielterk en A1ing &aD te .tenen,
ten einlle den premier te ontmoeten in sake
de veq>faatsing l'1UI de hofsitting naar Elliot.

De "9~eade sommen werdea tGe!l;eotaa.D:
T,llk Kopje, alleen voor reiskostea lOs.; tak
Hyno, do., lOs.; tak Kohenxa, do., lOs,; tak
Loskop,: do., lOB.

Aan <len voorzitter en secretaris werd op-
!l:edrageq. een wakend oog te houd811 in zake
de registratie. '

Voorstel S. VIlO Niekerk:~J, Myburgh: Ont
de beer A. Kmger den ed. heer Schreiner llal
ontmoeten in aake objeotie bij de registratie.

De hef'r A. Kruger sloot met gebed.
J. W. VAN DER WALT,

Secretaris .

DD ondergeteekende, behoorlijk
gelast door den heer J. H.

BA$sON, zal per publieke veiling
verkoopen op

Woensdaq, 5 A pril. e.k.,
om 11 UJ"8 v.m.,

VOOR

and

eVerkooping
VBNDU.K1UAL, ,

...I]1....e_b ... :.y,
OP

UPON the Motion of Mr.'
G~ for Applicant.

upon reading their P.,Qtion nPlO,vn,.ft'

that they may be .
certain land situate k Joot-tl1ite1&;,
Cape Town, hypotheCated by
lieb Rodel, to the said ~J

the 10th November, 1888; ".Apta,..
land at Wynberg
Sabel Frederick, to
on the 28th June,
tain property situate at
(now Woodstock), Capa
hypothecated to the said
by Edward Alfred Bailey, by
Mo~ Bonds, dated J 4th
tember, 188.0, 15th December, 1
and 14th December, 1881, and
paas Transfers thereof to the
ohasers under the powers irnmtA,.
to them in the said Mortga~e .uUIJ~.

executed by the said Gotlieb
and Edward Alfred Bailey and
the Power of Atoorney executed
the said Sabel Frederick and
Clause in the Bond passed by
as aforesaid, and 00 apply the pro;.
ceeds of tbe several sales to1t'al'fi$
satisfying tbe amounts due by the
respondents on their several Mort,
gage Bonds, and the cost of thi8
application.

IT 18 ORDERBlJ

That a rule issue oallin~ upon th~
three tnoftgagees to shew cause OD
the 12th day of April next, why
authority shall not be gr&I!ted as
prayed. This rule to be pu8lishe~
once in an English and once in a
Dutch Cape newspaï>er.

By order of the Court,
H. TENNANT,

Registrar~

Woe~~dag, 5
. t .. 1

-VAN-

April, 1899.
I "

'J!O~oh~. E .. l_, 2 tot 5 jaar, 14 ilanden hoog,
: geleerd en o.,geleerd, en in goede Conditie j meest allen donker-
I bruin geel~ geteeld uit de beste Sp.wl8Ol!B' HuOST..' . \

; Llll"-De heer 1~ T. A. Loomn.a, schroomt niet te leggen, dat deze
E~1sCl8be~n ~,die dit ~ uit d~ VEND~.KRAAL verkocht rJjn.'
~m ~ bij .ederom ZIJne vnenden UIt om op WOENSDAG,'6
~BlL. 1899, te MALMESBURY, bovengemelde V~rkooping vaa
Pl18chtige Bsels bij ~ wonen.

I

N.B,-Let op den naam van den Eigentlar :

JAN~ T. A. LOCHNER.

Van der &puy, Immelman & Co. Afslagers.
Vendu. Kantoor, ~eabury.

;

Strand.',- OVERLEDEN te prina Afred'. HamW
(C_). op Zaterdag .rolld, Uden

~ ODSe teederpliefde Koeder 8UUK"
JOUNN4 " .... DIR Jh .... (geboren Mania),
W edn.e \'an .ijlen PJuLJPPUI u. DD
)luwE, in den ouderdom van 82 jU'IIl G
maanden en 11 dagen. Te_ w___
wij onsen iDDigen dank te bet1lipD MD
allen die hulp en sympathie betDOlldhebben.

De bedroefde Kindenm,
JOHS. S. FRICK,
SUSA.NN A FRICK,

(geb. Rosaot'W'.)
P. A. Ha.mlet, (Cerea,)
14lf.aart, 1899.

PUBLIEKE VElI,KOOPIIG
VAN

STRANDHUIZSN
IN

HUISRAAD.
•

'lACHT ontal.pen iD den Hear, k ~
LJ boom, op deo 26.wn Februari, miJ ••
geliefde &:httrenoot JUBTBIlfOS L4I1UJI-
TIUI NEITHI.lIiO, in den. ollderdom van il
jaren en 10 ma.and8ll.

8. K. P. NBBTHLING,
RVb. DI KoeL

Droogeboom, Rh'Ïer Zoo_ JhuI,
U Maart, 1899.

Hotel.

UVERLEDEN &aD de Paarl op ZODdq
l2 Maart, OOI teederp1ietde __

RoBERT iD den ouderdom van lf jareo eD
ti maiUldeD. ~ep betreurd.

J. L. DU PLESSIS,
FRANOINA O. BI.,\KB,

McHUTBERICHT.
AFDEBLING HAY.

KBOGBBSDAlL - Te worden ver-
kocht op 24 Maart. 1899, om 10
ure v.m :-1 Hooi bont hOOJ'DlDlIll
bok ooi, rechter oor swalUWBturt.
1 Wit Blauw hoornaman bok ooi.
rechter oor zwaluwstaart. Beiden
hebben Brandziekte.

J. L. 8NIJ~, 8~

Publieke Verko1ping

RUDI OREDIET.
P. BASSO••

Andries Bester, Atil.....
J.C. ~....t ~ de VerkoopiD,

....1:--,
:i.~J::l8H
. "; :



.. ~-
EXECUTFlURS

~- .., ~~·~-&- .. III.

.' "';,,. :.!~".;.}!~,:.' .
.._ ..... ILLI". -"

. - .
• -. ,<. '.'

BoadgundeOndnJjar Ben_
TB

lliJ Rutpluts, lUk IuJapntt, DiJt.
Bleemfolteil, O.Y.S.

PUBLIEKg VERKOOPING VAN
Slacht en Aanteel Vae, Schapen,

Varkens, Enz., Enz~,
TI

MOORDEN AARSBOCB.
" I

Nabij " DA.RLING,

.;-

1

~.•..i..
~-~ f
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