
DE Heeren C. MOST BRT & ZOON
besloten hebbende zich aan de

Paarl ter woon te begeven hebben
de ondergeteekentlen ~t publiek DE heer W. F. VAN SonOOB, al
te Verkoopen op de praats doen verkoopen aan Jijoe

BOVEN PAARDE VLEI, woning ala boven, op
Dinaclag, 28aten dezer,

gelegen aan den Harden Weg. nabij TO 10.30 T•• "
tlomerset West" 3 F H Karren bi ikan .40 Ezels! 10 Paarden! r Woensdag, 29

P

IaarI, iSOO, !~~l •...."
1 Kapkar (door Cooper gemaakt) 23 ~ ~las Paarden
lOpen Kar, 1 Scotch Kar. E e~ 8 Koeten In melk: en op k lven

PUBLIEKE VERKOOPING Ploegen.Kruiwagen!l.Graven.~k- 8V'::
de

ken. Schoffels, ens., 2 paar Achter- 2 V k
tuigen. 1 Mans Zadel, 1 Dames, 3 ZadarJaens
Zad~' e
Hliisraad :-4 dubbele Ijzeren 500 Zakken Kalk, enz., enz.

, OP Ledekanten, en 2 Enkele do., met J. J. HOFMEYR" IOON,
. Matrassen, 4 Waach en 4 Kleed- AfsJa"er '.' SO Jonlte P.. ~deDeDMerrie. van on...

WOENSDAG, 29 "Il6AART, 1899 tafels, enz., 2 Kleederkasten, Eet en C"
.DL • andere Tafels, Sideboard, 18 stoelen Iteveer ~eDjaar oud.

Voorkamer Set. Piano, en Fancy J!!(_ ~ En rd: al k '
Ftoelen. Glas- en aarde- werk, Keu- " i, ve e"r z ver ocht worden;
kengereedschap_, enz. I $100 Merino Soh.... Oo....e
Levende Have; 2 extra. Kar ""_' : P ~ D.

Paarden 3Melkkoeien. 2 Vaarsen, PAARDEN EN EZEL',~•. 1.00 HaD1el•• :
3 Kalvers, 5 Varkens. extra Vet, J 50 Bok Kapate ....
50 Hoenders, 8 Ganzen, 11 Eenden,
7 Kalkoenen en wat verder ter
verkoop zal worden aangeboden.

Verkoopinq te beginnen ten 10 ure v.m.
P. J. Bosman &; Zoon, A1Blagers.

Stellenboeeh, 13 Maart, 1899.

~~~~~~s. ••••
" 00.,
' ... W....Wd iD

Kinderen-Kleederen .. alle~, Niea1te Boat
Ru&ll en CollaretteI, Nie1lll'e ~, Gebord .......
Klet>Jen. MorgeDldeed.D. Braicb· Tab~ Goed en
Krip op8lAf!'eD, Nieuwe Gordljn.D, Tafelkl_.." B0r-
duurwerk. OretooD8I, lIad.rU KGeIMlIjD, Sandioeken,
Lakens. Flao~l .. FI.DD.let .... 8er'f'etteD, lt.......,.."
l1utIetkleedjee, VeDlterbHDdeo, BoIleD, Oor4IJ .......
LinoltlulIlA, Vierkante "_pIJ&eD. Deanaatt.tD. Bectn.deu,
~[átr&Sl!6n,eo algomeeoe h"'~beden. I

Om de !>Mt. waard. ,te krijlea. ~&OekeD wij daal. IraióRRIsoKDI;D~~;;;'L_'·1
DEEL No. 11--8,731 J

VERKIEZING VOOR DE'

\Vetgevende Vergadering.
STElIT,oor CVIlUY

WOENSDAG 5 APRIL.

OP HET DORP

l)E Ondergeteekenden behoorlijk gelaat door den heer A. J. MALAN,
zullen voor zijne rekening op bovengemelden datum publiek ver-

keepen uit de Vendu-kraal op het dorp; ,
~(I Eersteklas Ezels, meest allen geleerd, 3 en 4 jaar oud.
]0 Geleerde Memes.
Beide Ezels en Paarden zijn afkomstig uit de beste stoeterijen.

A. J. MALAN.

Van der Spuy, Imme/man & Co., Afslagen~/
Vendu Kantoor. Malmesbnry.

ZELDZ AME VERKOOPING
-VAN-

Zeer Kostbare Levende
Losse Goederen.

Have

Onmiddelijk na bovenstaande Vrijdag, 14 April, 1899,
zullen de volgende worden ver-
kocht: om 9 uur morgeus,

1 Wagen, 1 0P.E'nKar, 2 Geweren, Iu de 14 RtJtem ti .tjlu IU Tiq18t·
1 Eersteklas RIjpaard, 1 Eersteklas "11StaUe Op de plub BalfItusb IL 'et
Karpaard (uit het geimporteerde £Igeldo. IU de """.n .... l!lu. DE plaatsen Reitzfontein : groot 1,500 morgen, Rietzeekoegat groot HUIS'MEUBELEN
paard Il Gladiatore). Geslacht, &-1- a,787 morgen en Brandfontein groet 4,313 morgen, district
Register zal worden vertoon~. ,I Fauresmith O.V.S. gel~~eriin één blok aan de Rietrivier, 2 uur te paard seoals Voor-Eet-en Slaapkamer

P. J. BOSM.l "ll.T & Z"ON, DE 0 iI__,.~--kê d begn tigd" va~ ~et dorp Fauresmith, e,n van de Jagersfontein Diamant Mijn. M bels d C t D! _
d.I., V n"""·IS""""" n e ns I d R' t .. di al d I be .' d eu , waa.ron er 0 tage L IDUU-

Af~lagers. zijnde met instructies van den n e le rivier le : ep aatsen grenst, 18 stan houdend water, Kleederkasten, Dubbele en Enkele
________ ----'~_ WelEd. heerJANTJIBBON,vanB'oem- en .overvloed van ho~~. De plaatsen zijn uitmuntend voor' groot en IJzeren Ledikanten, Eet Kamer en

fontein. Oranje Vrijs-staat, zal pu- =::~'hebbende ZIJ goed berg-gebroken, en vlakte veld, en volop andere Tafels, Stoelen. "Sideboard"
bliek: verkoopen bovengemeld getal E" h id h ' Glas en Aarde werk, Keuken Ge-.
Paarden en gzels. Onde .. de selve r ZIJn VCt'IJC Ell ene woon UI zen en andere gebouwen, ook dammen reedschap enz. enz. enz.

en 'fonteinen. • I ,
berinden sieh verscheidene egale De zaaierij is voor 15 mudden zaad. Voorts
paren. Zij zijn in goede conditie Er is prachtige gelegenheid voor het maken van verscheidene 2 Paarden, Varkens. Patatta, Pot-
en de aandacht van koopers dubbel dammen. ' _ planten. Bloemen Stands.
waardig.. Indien men het geheele blok niet wenscht te. koopen, kan worden En vele andere artikelen' te veel

ItCkocht de plaats Re itsfoatein, met 3,000 morgen van de plaats om te melden.
Rietseekoegat.

Doe aanzoek bij den oridergeteekende of bij den heer C. J. Visser, THOMAS A. THERO~t

Vendutiekop, dlstriCt Faureemith, O.V.S. J. FRED PENTI & 00.,
c. W. H. ViN DEn POST, Atstaeers-

VAN:

LON, (}osdsfrgn,
, Levenoe Hare,

8/18., 8/18., 8/11.

68 Prachtige~.oge PUM,
2 tot 4 jaren oud.

6 Jonge Ol_bl TepKJ:s,
OP'

en

DE OnJer~eteekende, sijne plaatsen, "Welgegund " en "Lang Vlei," uit
de hand verkocht hebbende, zal publiek doen verkoopen, lalmesbll'J Iucltewamer 81 Voogdij81

Zonder de MID.ii_ R__ rve,
Brud lsslrutle lutschlPplJ.

G. W. KOTZE,
I,,) \hldden Garst, 10 do. Gemengd Voer, 20 do. Meel, ]0 do. Koorn, ~_":1S Secretaris.

" ,j'1 I 'alcdon Baard ~a.ad Kooru, 1 lot Kaf (die onderwijl uit de hand Malmesbury, 'f
15 Maart, 1899." .

r" k,,, 'P 1,),
Verder - I. W. loomes Ir, .:! CO'\ Ilslagers.

RuiD1 Krediet Verleend. Het A.esiab Geneesmiddel.
A. 8. De villiers & 00., Afslagers

OP

Dinsdag, den 4den April, 1899.
1. Leveode Have-

1; Eerste-klaa uitgezochte Ezels, groot en sterk, waaronder egale
parrnzijn; 4 do, Rij en Trek Paarden, ruins ; ~ do. Bzel voor Paat"d~n;
1 ':0. ~['Trle; 11 Aanteel Beesten, waaronder 4 In melk en 3 prachtige
him'!! zijn, 2:) Varkens, waaronder Groote Vette Borgen, J 50 Extra
"etrt' Eerste-klas Merino Ooien,80 do. Jonge Hamels en Ooien, 30 do.
Ibw'l:" allen geschikt voor den slachter.

2. Boerderijgereedschap -
Cl Extra Bokwagens, bijkans nie~w, 1Dog Kar, do.,.l 2·Boom
1 Water Kar, 2 Span Wagen TUIgen, 3 do. Ploegen TUIgen, 3 paar

~a!' Tuigen waarvan 2 paar nieuw. I ~el e~ Toom,.3 paar Zwiogels en
l\l'ttJn!!" 2 Drievoor Ploegen, Ransome i, bijkans nieuw, 2 do. Dubbel-
voor, I Hout balk do., 1 Braaklands Ellge, 1 Zaailands do., Howard. 2
],,1J]' i Kribben, 2 Zeil do, 1 Z~fbinder, Massey, 1 Contineutel
J:"dl,"r, 1 Vocrmachine, 1 Extra Dip Bad, 1 lot Wijn Vaten en Balies,
I ii,> Vorken, Graven, en Pikken, 1 lot Draad en Standaarde, 1 lot Stokken
,~ Z\\"'l'en, Timrnermans Gereedschap, 1 do. Ploeg Scharen, 1 (~o.
i:akkl.:', 1 do. Balken en Sparren, 1 Slijpsteen, 2 Vracht Touwen en
Ka:"olltn, ~ Trek Touwen en Zwingels, 1 Bushel en Schop, 2 Vracht
ZedL'Il, I Machine Zeil 1 Groote Meel Kjst, 1 Voer Kist, 12 Zeisen, I lot
Hark, n, I Lange Ladder, 1 Korte do., I lot Beeste Vellen, 1 lot Machine
Garen en Olie, 1 Nieuwe Tuigen Rak, 1 Kajaten.houten Water Vat, 1
BIJk,tD> nieuwe Kap Kar,

3, Granen-

Eenige stukken Huisraad en wat nog meer ral worden aangeboden
J. P. MOSTERT.

Paarl, ~O .\laart, 18D<J.
~ Geen aangebrachte goed zal worden verkocht.

~E:~I&~~.&.~I:JEC.
Vormen Yan AanIoek en Objectie.

BO\DSLEDEN en Vrienden kunnen Vormen van Applikatie om
g'eregIStreero te worden, en Vormen van Objectie tegen namen op

de \'oorloopige lijst en op de lijlt van nieuwe applibnten gratis bekomen
op aanzoek per brief of telegraaf aan o,lJl Land Kantoor.

Detijd is Karl-Men ierssimt niet

Vast en L:: Eigendom,Bezie ons ZOKER "VOORRAAD Kannen en JonJens EZELSJ ACHT
Pakken enz. Prijzen voor allan geschikt. gelegen in de afdeeJing Sutherland,

groot omtrent 'SOlO morgen. De·,
plaats heeft prachtig weiveld en II
goed voorzien van water.

Liberale termen van verkoop.
HY. GIBSON,

Secretaris.

DE Ondergeteekende, behoorlijk
daartoe gelast, zal publiek doen p. J. p. MARAIS, Afslager.

verkoepen in den BoedeJ van wijlen Vendu Kantoor _
Christaan Pieter Johannes Bester ; Tulbagh '
en wijlen Johanna Adriana Bester,: 21 M';"'t, 1899.
geboren Smith, op

WOENSDAG, 5 APRIL E.K., laI.esbUJ Ileetteanluter U YOogdJ..
Brod IlllruU. lutsc'appij.TE

HARfEBEESTFOITEII,

\

MALMESBURY.

MALMESBURY AFDEELING. Publieke Verkoop ing
beginnende ten 10.30 'g voor-

middags, de volgende ;_;,
TiLevende Have;

4 Ezels, 2 Paarden, 100 Schapen,
15 Varkens, (klein en groot).
Boerderijgereedsehap ;

1 Wagen, 1 Kar, 1 Waterkar,
1 span 'I'uigsn, met zwingels en
kettings.
Granen:

20 .Mud Koorn, 100 do. Haver.

IN DEN

Insolventen Boedel van JAN HEN-
DRIK TRUTBR.

IJE Ondergeteekenden zullen
publiek doen verkoopen

Op ZATERDAG,8 APRIL i899.
En wat nog verder zal 'MD~eboden TEN 10 URE DBS VOORMIDDAOS or HET
worden.

DoRP,

De Tolgende gooderen behooren-
de tot ,bovengemelden Boedel;-

Vast Good :
Zeker twee stukken grond, met

daaropstaande ~uwen, gelegen
langs de Hopefield en Piquetberg
Wagen, in het dorp 1lalmelbury,
zijnae:Lot No. 7 en Lot No. 8,

lEV. A. E. VANNIBKEB~ zal v~ en bestaande uit twee rerieftijke
af Isten tot 30 April afweug Woonhuisen en een WinkeL

zijn. . . Los Goed :
Lowenst ~l.nl.

D'Urbllh Road. Bestaande uit Toonbanken, Rakken
10 Maart, 1899. Schrijf Tafel, K1eedingstoffe,

K noopell, Schoenen, 8teTeIa, eos.,
en ook het gewone aaaortiment
Huisraad j en wat nog. Trier sal

BENOODIGD. Doe dadelijk aangeboden worden.

kende, aanzoek bij de Ondergetee- THOS. H. HAZELL'J Curitonm
J~P. THBRON. G. W. KO:rn, '

Kiebeek: Kasteel, ' _ I. I.......Jr. l,e •., _
18 Kaart, 1899. JIaJmeIbar1. 28 ~ 1899.

i

KANKER.

BEI IAGBHWEI

JAOOB8FONTEIN,
.Atdeeling Hay

(tusschen Postmasburg en Papkuil).
i OP

WOENSDAG, 12den APRIL,- E.K., WOENSDAG,26April 1899,
~ 10 ure S'.orgens.

DE Ondergeteekende, wegens
hoogen ouderdom, zich van'

zijn boerderij wenschende te oat-
doen, biedt te k~p aan, zijn kost-
bare plaata ..ALTONA" groot om-
tremt 200 morgen met een groot en
gerieflijk woonhuis, en drie buiten
gebouwen onder ijzeren dak j met
de daaraan grenzende plaata Lange
Kloof groot 800 morgen, gelegen
nabij het Dorp Somerset West, en
Somerset Strand, en grenzende aan
de plaats ..Vergelegen " Tan den,Net Draad Heer Theunissen.

De plaats heeft een aller praeh-
: tigste water voorraad, en hout en

Iteuken Stoves, Xeukqereed8chap. ' ,ook ~tgestrekte ~ilanden, en is
Lec1ikanteD, Jtatrallll8D" TrommelJ" Reiaakkea daarbij ~ geIGhikt voor vruohten

, kweekel'il·
D. J. MALAN, BB,

Altona,
80meraet West.

OP

PUBLIEK: VERKOCHT WORDEN:
Circa 450 Pa~deD (Jfoedlteteeld)"Waar-

onder .
SlOO _.rrle. JDet en zonder
Yeulen.~

, eo Reun. P.... den.
"

Al het Vee is vau Goed Ras, en in Uitstekende Conditie.

TERMEN ZEER < BILLIJK.
O. ,MOLL en 'OIE, Afslagers

Vrede, 17 Februari, 1899 ..

UIT- DE HAND TE, KOOP.

Fauresmith, 16 Maart, ;1899.

( : ,

BETERE W AARD2 ONMOGELIJK.
GELIJKE WAAROt ONWAARf ~HIJNLIJK.
KEUZE, FAT.50ENl EN' MAKEN ONOVERTROFFt:N.

Lanqemarkt-straat en Kerkplein, Kaapstad.
LET'WBL.-Wij hebben sl~ts één bezigh~dsplaats dié in Lan gema;1ct,.

straat en door tot in Jrerk-plein is. Wij zenden geen Travcllers
uit om ons te vertegeflwoordigen. .. ,.", '1

Voor

Sproeipompen KARNS,

Katsnijders,VOOR

I

'rUINEN.

x.............
-Wftk.·

DE Ondergeteekende, gelaat door
dell heer U. P. BILEDQUR

(die t.et distrikt l'9I'laat daar hf' .'
eigendoQl in Kimberley heeft ;:
koch") zal per publieke veiling UIl- ~
bieden op de plaats

4O~Paarden, insluitende eenige
goedgeteelde Merries.

De welbekende hpngst " Friar "
500 Merino Schapen
100 Gemengde Bokken
100 Kapaters
2 Bokwagens
1 Schotsche Kar
1Kap Kar '

Een IJzer Huis met vier Kamers.
Huisraad, Boerderijgereedschap, enz.

Eenige Winkelgoederen zullen ook:
bij deze gelegenheid te koop worden
aan geboden,
Verkooping te beginnen om 10 DUl'.

GlO. C. GU, AfBl&ger.
Grikwastad,

Afdeeling Hay.

\VELLINGl'ON.
DE Ondergeteekende op vertrek

staande zal op J
DINSDAG, 4 ApI"i~ 1899.

s'morgens ten 10 ore,
Pub~iek . late~ verkoepen ~n zijne
wonmg 10 Bain Straat, al tIjn Losse
Goederen bestaande uit

DeZlld Ilrtbwche Issociltle loer d.
ldmiltstltUe e. Bendder1ng IU Bee4eIJ

Is gereed om aanbiedingen te ont-
vangen voor het koopen VaD de
plaata

No. 6 Kerkplein,
Kaapstad.

Somerset West.
Uit de Hand te Koop.



l'·,

.. ',' :
~,~'i· . r.

'" "

'; {

. :~
l '

) .~ .

:: t'. ,
[ ,,' ~
; :.'

.. ;(.
, .

~ <of h.'~ t ;,'
· '. . ~

, "

I ,,';

:~_ ,.' f ~ ;

( ':,'J :
\i':; . ' •

• l' ',.

", ;;. "

··U

··Mannen
"

Prieska,van

STEMT
Wetg~evende Vergadering. et ~

---.;.... -, Publieke Verkooping

, ,
~.'

OP

STELLENBOSCH ELEKTIE.
~. TE
~ '.

DIEMERSDAL, Publieke V
TYG:ERBERU,

nabij Du...banYllle,
OP

Dinsdaq, 28 Maart, t899,
OlD 9.30. uur 's morgens.

VAN

Eersteklas Paarden
ell Ezels,!STEMT VOOR TER PLAATSE

MARAIS,

DE heer J. H. DuuR, die de
Boerderij gaat opgeven, zijne ZOU T

plaata uit de hand verkocht hebbende,
heeft de heeren Van der Spuy,
Immelman & Co., gelast publiek te
verkoepen te Diemersdal, Tyger-
berg, op bovengemelde datum, de
ondervolgende Levende Have,
Boerderijgereedschap, Kelderge-
reedsehap, en Granen, die alles van
de beste kwaliteit en de aandacht
van koopers waardig ziJn :- DE oodergeteekenden, ~hoo. rlijk

1· Levende Have: ; gelatt door den hooi; Q. H.
1 Spao Eerste-klas Zwart Ezels,' GROENEWALD, van Matj~octf, zullen

goed ged~88eerd,;3 en 4 jaar bovengem~ld Vee pu~bek v~r~oo~en
1 span Prachtige Blaauw-schim- -all~B .UItgezocht .m de ; ?18trlkt

mel Ezels, do., 5 tot 7 jaar . Ha~lsauth, en Wmburg; m den
2 Eedite-klas en goed gedres- V~1J8taat door een \rertro~wbaren

soerde Bruin Er-pIs, 5 jaar v~lend van den heer Gro~~ewald,
4 Goed Gedresseerde Kar Paarden die ons verzekert dit de 1aarden

., Rood-bruin," 6 jaar en Ez.~ls allen van ,\[":0 besten ste~-
5 Eerste-klas Ezels voor Paarden pel ZIJn en gf8chlkt voor.dadelijk

waarvan " schimmels goed gebruik. De ploeg tijd nadert.
gedresseerd, 6 jaar -- ,

2 Makke en geschikte RijPaarden, Koml dus allen en Koopt.
7 jaar TIJD IS KORT I ZEGT HITiVOORT I

6 Koeien, die op kILven gaan, in C H GROENEWALD
goede conditie . . ;.

1 Spek Vette t;)acht Os. ,Dempers, loora, al (rlge, A{slagers.
170 Vette Aanteel Schapen, Merinos Caledon, 23 Maart, ] 899.

2 tanden
140 Vette Aanteel Schapen, Merinos,

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

Slachter
Pluimvee, &1s:-40 Ganzen en 100

Hoenders

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

Dleuw .
2 Afslaan Kap-karren, witte kap
lOpen Kar, op veeren
1Bak Kar, op veeren
"Dubbele VOlr Ploegen, Rooi- 0 ALE DON,

balk, bijkans nieuw
5 Braak Lends Ploegen
3 Omslag Ploegen
1Zaailand Egg-e
2 Braaklands Eggen ! 30 Fraaie Jonge Ezels van'2 tot 4

100 Graan Zakken i. •

2 Span Wagen Tuigen, kompleet! Jaar.. ..
4 do. Ploeg Tuigen, do. 1'30 Fraaie Jonge Rum Pa,rden en
4 Trek Zwingels en Kettings Merries.
2 Paar Achter Tuigen
3. Keldereereedschap: De ondergeteekende, behoorlijk

gelast dool' den heer JonAN G.
3 Kuipen, van 6 en 7 Leggers FABRlClUS, zullen publiek verkoepen

1 2-Le~ger Brandewijn Vat, 1 Half- bovengemelde Paarden ap Ezels,
Aum,3 Ankers, 1 Azijn Vat, :3 6- allen uitgezocht in de I~strikten
Emmer Druiven Balies, ti 1t-Legger Colesberg, Albanie, en Brandfort.
Balies, 3 i-Legger Balies, 2 :Zooals de Vrienden weten heen
Trechters en 2 Groote Kisten. INeef Johan groote kennis ~an Vee,

4. Granen: on daal' hij zelf naar onder is om
50 Mudden _lI;erste-klas Zaad Haver dew Paarden en l!:zels ~. koopen,
70 Mudden Gemengd Voer kunnon wij er op rekenen e~rsteklM

5. Huisraad: goed te krijgen. Neef Johan heeft
I Hot :gewone assortiment Huis- ons verzekerd dat hij vap plan is
raad, Glas en Aardewerk, en Keuken- de beste Paarden en .Ezel~ te kop-
~reedscbap. Als ook 1 Eerste pen, die daar te krijgen zijn. De
~la.s Klavier. ploegtijd nadert. •

-Komt dug allen en loopt.
JOHAN G. FAB)UCIUS.

DemPers, Moore " Kriee
Atstasers.

Caledoa, 20 Maart, 1899. :

;

KUIL

KRIGE
(Afdeeling CALEDON),en ZATERDAG, 8 APRIL, ; 1899,. ,

25 Eersteklas Jonge Paardén.
25 Do. Do. Ezels.'

De Ware Progressieve Kandidate:p.,

DINSDAG~
J

OP

28 HEDEN.

D. ISAACS & Co's• fII!~~ .

FABRlCIUS' VERlOO~lHG.Grootste Onderneming in de Koloniale Industrie
--

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

VAN EERSTE-KLAS :

Edidc Essehenhouten ~bnpkamer Zet, Goedgedroogd Ilout en
Excellen t A fge\verkt.

C>ma.sE::ige:.1 l.VIa,a,:.c&l~1. - ee ea.
PAARDEN EN EZElS,

TEN DORPE

OP

Zaterdag, 15 April" 1899.

,
I

~.~~~~

DEZE ILLUSTRATIE I~ EEN EERLIJKE AFBEELDING VAN DEN
Verkoopilltr besint t811 half tien

precies.
BulBI. Credle't." DEFIANCE" SLAAPKAMER ZET

Bestaande uit-3 vt. Solide Essehenhouten Kleerenkast, met Spiegel Deur; 3 vt. Solide
Esschenhouten Waschtafel, met marmeren blad, hoogen rug en handdoek rail;
3 vt. Solide Essehenhouten Kleedtafel, met Plaat Glazen Spiegel op spillen.

'LLES ZONDER RESERVE.
J. H. DREYIUt. Somerset West Strand'

S~erset West SKand'
,

Publieke Verkoopins-

VUil der SplJy, Imme/man & Co.,
Wij hebben hesloten het Publiek te overtuigen dat het goed huisraad van 011.8 eigen maaksel goedkooper Afs/~aers

koopen kan, Jan do gewone ingevoerde artikelen die in deze markt worden verkocht. . Viendu Kantoor
(leilluetrcerd Cataloqus en Prijslijst franco gepost op aanvrage. Malmesbury.

Alle Goederen dool' ons vervaardigd worden JOOl' do Kaapscho Gouvernements Spoorwegen vervoerd Alrnerikaansche Wiinslokken.

U ISAACS
te&gen20

c
p
or

o
centmi;:;OO~;=~oe~A~;~MARKTSTRAAT.EE~a=:nlijkwï.:';1.=~

. wprden te koop aangeboden en
Stoom Fabriek, llr\ RRACK & BOOMSTRATEN a~plicaties voor de koop er van

zUllen ontvangea worden tot den
• •, KAAPSTAD. 1~denApril'99.------

VA","(

Kostbaar Huur opbre~gende
Eigendommen. ;

D.~ . Ondergeteekende behoorlijk
, gelast zijndé door de; Execu-

teuren in dea Boedel van wijlen
ABDOLARNOLDS, zal publiek doen
verkoepen te :

GEËNTE STOKKEN.

T'ENDERS worden gev.raagd
voor den aankoop van gei!nte

~erikaansche wijnstokken (stein,
gtjoendruif, en hermitage) De hoog-
st(! of eenige tender niet noodzakelijk
to! worden aangenomen.
iVoor bijzonderheden doe aanzoek

bij .
. MRS. BLERSCH,

Weiden hof,
Stellen bosch.

Vrijdag, 14 April, 1899,
's morgens om ~ uur.

[DeErven Nos. 60 en 61. ;met de
uitstekende Gebonwen daarop en
allen ten volle verhuurd w~lke tot
bowengenoemden boedel béhooren.

Bene gelegenheid als de~e doet
maar zelden voor. i

Machine voor het
van Alberts Thomas'
Mest en andere Guanos.

,
Ola..dl UI dltl.: yrtJdag,1'

.,....PAUL D; ~.~

uir DE HAND TE KOOP.Verpreaden
Phosphate

EEN net pasgebouwd woonhuis
bevattende 3 Slaapkamers,

Voorhuis, Kombuis, en dispens,
met een fraai stuk grond annex,
geschikt voor verdere bouweinden,
gelegen aan de Hoofd straat anntlX
het eigendom van den Heer Jc. A.
PEROLDNoorder Paarl.

Voor verdere bijzonderheden ver-
voege men zich bij den ondergetee-
kende. .

J. P. P. PEROLD,
Agent T&D Verkooper.

8tandanl Bank Gebou"eD,
Purl IS lIUrt, 1889.

OP

EENE vertooning "an t!pze Machine zal gegeven w)rden te Klipheuvel,
op de pla.ab Kliphell\'('I, door de vriendelijke vergunning van den

G. J. YA:\ Ll 'l'n,;r.rr, te 1 I) ure in den morgen, en 3 ure in den namiddag
van MAANDAG, de 3ele APRIL, aanstaande. Al de Boeren
worden ter bijwoning uitgenootligd.

Woodhead, Plant '& Co.,
KAPSTAD.

IJ hebben te koop, een paar kisten,
Beste EDgélBche Moer ~

; elke kiat bevat 150lbe net: nj zijD
c»oclitle om dadélijk geplant te

YlER olDulUZERS BEIOODIGD. ' .... e-llu PlblJeke School, Heidelbv&,
1 AAN.ZOEKEN om de

lPPLICAT]~oor 4 betrek.. king van Hoofd .uu"rW1,._

kingen ~ H,,?fden ~n .Wijk- in voorgenoemde school, met~
scholen in 't di8tnkt VrIJheid, Z. tUioeerde kopieen van Certifi~
A. R., zullen: door deo ODdrge~- en Getuigschriften, zullen door de.
kende ingew~ht worden tot Z MeI, onder~teekende ontvangen IVor.
e.k.. '. .. den nle~ later dan I ï A pril, e.k. 1

Solioitanttl# gelieven ,le blJ de Salal'18 £160 per annum hlIi&.l
wet vereisoh1ie bewijsen TSn be- 1lUlll' ingesloten ,.
kwaamheid, goed zeQliik. • ' ,~l'()Jldige kennis van de Hol;.
en lidmaatschap eeue! Ch~hjke ~dsohe eo Engelsche talen 'er..:
Proteetantsche Kerk 10 te sluiten, eJSOht., ,

Salarissen, ;drie tege.~ £1.40, en VY erkza&mhcden te lx-ginnen lf
eea tgeuJ£lOO, met Vl'IlI~ en .Juli, 1899. i
vooruitzicht op verhoogtng van J S 'I
__ 1_ • • • 1 ALL_ns. '

Werkzaamheden zoo' spoedig ]Ilo- Ageerende Voorzitter der
gelijk te aapvaarden. Commissie.l

E. C. ANDERSSEN, V.D.M.
Vrijheid, Z.A.R.,
18 Maarlt; 1899 •.

BENOODI~D een a8Sistel'
~)Dd,erWIper, gecertificeerd(I;

ondervloding hebbende, en tea]
voUe gekwalificeerd om Hollandai!
te onderwijzen tot op Matriculltie)

Salaris £250 per jaar. !

Plichten te beginnen inJuli,IS99,;
Galvanisch Iizer. Balken, Plan- ,poe ,:anzoek met copiën van gt.j

., tmgschrif,t-en en certifikaten ,.j
ken, Huismeubelen. &c·, gezondheid op of Voor lj Mei, bij,!

OP G. GRIFFITHS, i
DONDERDAG, 30 DEZlB, Seer. Sch. C~

Zal de :n~e;:~:~~ publiekMESTSTOF TE KOO~
dovn verkoepen aan zijno wolting. !

1 Groote lot Galvanische IJzer lEER Uitstekeud en Goed~
Platen, 1 do. Ceiling. en \ loer . ."Y ruchtba:ar makende Mestéii.
Plauken, ] do. Balken, 1 do. Kap. ~ bij een kleine grootte, zeer rijk'
stukken; 1 do Houten Afschorten, 18 aan Phosphaten en StihtW
1 do. Deuren en Vensters, 1 Vier- houdende Materialen,
plaats Cab Kar, 1 Afslaan do., 1
prachtige Toonbank. 1 lot Glas Een zegen voor Boeren.
Snow-cases, 1 groote Mahonie Eet
Tafel, 1 lot Hui.n.; u'ielen een lot
Tuigen, enz.

VOOTES:
2 Kar Paarden, ruins, 1 York-

shire Beer, die op- de Páarlsche
Vertooning den 2den prijs getrokken
heeft. \'n wat nog meer zal worden
~DgebQden.

" '

WEGGELOOPEN uit mijn 1"..1.. I I
diepst op den 26 Februari, ll4I1Iappe oeren.

2 jongens, één genaamd Frodericv ,
~hristjans 'alias Thomas Ohristjans, l~'ENE Scheepslading Magnus]
bruin vau' kleur, omtrent 5 voet 3 . J Bonum in halve mud mands]
duim hooff, draagt moustache, in uitst.ekende conditie om DU til
heeft een Imker scheeloog, of ' nlautea,
ziet scheel. Doet boerwerk en ook
een weinig smids en .hoofdsmids-
werk. l)e andere longen
Izaak: Jacobs omtrent 5 voet hoog
een weinig "wartel' Van kleur en
heeft een weinig moustache. als hij
Jacht dan vertoont zijn bovenlip
dubbel. Zij werden Zondag 5
Maart, gezien bij don slachtersplek
van den heer 'l'l'f'gidga te Mowbray.

Degenen die hen uitv-indt en ken-
nis geeft aan .den ondergeteekende
of aan eenige politiedienaar zal
bovenstaande belooning ontvangen.

1\:[, VAN SCHOOR Osoon,
P.K. Philadelphia,
via KlipheuveJstatie.

Publieke Verkooping
AAN DE

PAA;&L,
VAN'

M. J. TOMPKIN.
A. B. de Villiers ~ Co., Afslagers.

Paarl, 22 Maart, 1899.

£1 BELOONING.
! !

Aan' YrnchtenkJeekers.
1 ;

i. -

DE Ondergeteekenden maken
bekend dat zij bereid zijn

om bezendigen van Vruchten en
andere Produk ten te oQtvangen en
die op de plaatselijke Markten te
verkoopen.

Vruchten kweek ers die naar Port
Elizabeth hunne Vruchten wensch-
en te zenden. gelieven aan ons te
schrijven.

GOUWS & POHL,
Produkten Agenten,

BANKIERS: PORT ELIZABETH.
Stan<I.rd Bank.

TELXGWF AnREs : '
II Gouws."

GEDRos'r.

Aliwal Noord Eerste X.'
Hooge School

DOE AANZOEK BIJ

CAPE ·CANNING Co.,
MOUILLE PUNT.

BENOODIGD
BEN Ond~rwijzer of Onderwijze1'll

gecertificeerd, bekwaam omil
Hol1andsch, Engelscb en Mnót

HU'ldAJ'W1ItA te geven.
oar.lOCl .. £36 en vrije inwoning.
Sch~l te beginnen in April IIIdt.

vacant18.
J. HITrHCOCK,

.Elandsfontein,
Britetm.

A. FlTTIG,

ZIJID- AFRIKAANSCHE
ONl}}<~RLIKGE I

LEVENSVE RZE KERIN,'1
M.AA.'1"SCHAPPIJ.

OPGERICHT IN 1SH

corpore.rd bij Acte van Parlementf"

bntoor: D.l1LLllGSTR.liT, Ka&PIIIL

oe,. '*,Du.,.ba-,., Bwemfqntt,j,r, II
Joh,a,.n.uburl·

DIRElrnUJI,l1l :
Hon. ALFRED EBDEN, Voorsittc.
HRNRY SOLOMON. Sn.
FRED. J. CENTLIVRES.I:
PAUL DI VILLIJ<~RS
GOnFBEY SJOHEL.
J. G. STBYTLER
HARRY BOLUS.
H. M. AROERN E.
Hon. J. X. MERRrMAN, hl L.A,

111I8T1 Ollfl:181ruliDIGK HI"lr&.

G. E. C.ANDERSON, M.D" M.L'" L0DdIt
M.R,C.S. Enge!and

J.uJLLl1KSCl1l PB.ElnE ' £Z28,3'3
UKOIU J INTEREST lO~

roXDS:U 11 B).JDIN : ' £2,07.,..-
Q,!uMl Bet.e,tl '" Zw.. J. frll:alluch< SecJlf'tWII

YOOllll .... I(~ YOOIDULU'

\I,.",!.,t .. ~lrprbeid, OToow Bocu,_, . . ;
G""u Hel' .. rlinl{en. , '
St~pa.lingeo omtrent niet--'f(>r~ll~ ~eriLJ,rtll.

GeM> I1!Árioti. op IklL"" H IIooap.....
~,,',iG'. Onkosten.
l-il-oerlin B.. tML!lng U" \,(lrjt~r.rtG.

Allf'l VoordOPIf'n llf"!I(Of'I rf' r un ue l~
(lo""'!'" 1···,. OC1nlij~e Al\rl~! nd." .... :1#14 .

Ourrllfi ••flltlj HonLI~ "i' ror j.'r:l,,:('n.
. P.ltltUl' I"·L:..JIII~ voor (j~'N""-d,"'
[)n~J .... rh.b,;h OnJ"'r""d, 1,",,',,' .r: J.H!', 11(16.

c1~ lolg''J.a,le in Jl.! .., J":I"
1''-' , ' " nl~rttt( f'lJltIo"T"ln [ .:e".folUn Tnt," ' , ~ T'Jt(I:t

Prem [u tUI'. ~ ••,jurcuJ.e \1'l'Ii.e ei,· J', j' \:t..l ~

;hJ:t., ... r ~~ ; .... ~

I "li....", hl,j'en ''''' .,...,.\" ,.". '. ",..,_,
tt,,.r-~f""':Wlr.J. 11 om ~'II II. ,', Ir 4" • ~,. :'

'" ..... i...n..

110lAAR ...
fIllA.Ur. ._
*'.A..U ...10lAU _
tO .JAAlL, ....egjm· -...:t3 .,.

'e ,~~I£.U



. , , OOR het. bakken "fIUl het fijn8te
70 Prachtige Ezels, 2 tot [) Jaar, 14annden hoog, ~ V koek, )JOffertjee, puddings,

L;l'h'fll en ongeleerd, en in goede Cqnditie; meest allen donker- Maakt het, voedsel zeer licht,lmakelij
hrum geelbekken, srcteeld uit de beste SPAA~SCf!EHENGST. en ge7.on~.. . I

o Beste 1D rijzings-kracht, en de
:~ De he('r. JAN. '1'. ~'. Lt)l'H~£R, schroomt niet te zeggen, dat d~ze r:t~:;: 't bakken,de onaangetast

t-, ' .; dl' be--tcn ZIJ~, dw dit Ja~ UIt de. VENDU:-KRAAL verkocht ZIJn. behoudt vo~~ri~~~(~~ij~:;.
II 1,11'l11llnoodlgt hIJ wederom zIJne vrienden UIt om op WOENSDAG, 5 wordt.
.\ '. I .-;~)~),te MALMEf::mLTRY, bovengemelde Verkooping van De Royal Baking Powder Tan
I" Il·I,Li"l' Ezels bij te wonen. wijden roem wordt enkel door

.. ,., BaJdng Po wder Maatschappij van .n..U~"'" lUI

01.B,-Let op den na am van den Eigenliar: gemaakt. Let zorgvuldig op '8 make"!
naam op den omslag, Om de BublJtituti~

JAN. T. A. LOCHN ER. van Daftemaakte goe !eND to! verhoode~

Royal BIking POlder laatsch I

'lO de betl-sk.
li Onderwijzer
Jol, met~.
m Certificaten
ullen door den
t vangen wor.
"\ pril, e.k.
annum, huis.

van de Hol.
~h lJ talen Vcr.

.e beginnen 19

I[ALL,

rzitter der
( 'ommissie.

cen assistent
ecertificeerd en
nde,. en ten
om Hollandach
P MatricuJatie.
lar.
t'n in Juli, 1899.
l'oplen van "6-
.,!,tifikatcn ~an
lor l,j Mei, bij,

l·lTH.S,
'L'cr. ~ch. Com.

CD Goedkoope
Kende Meststof,
ootte, zeer rijt
I en Stikstof.

:>eren.
,EK BIJ

'ING C0.,
PUNT.

)IGD
, 0nderwijzertJ8
ekwaam om in
eh I:ln Muziek

Je IDWODlDg.
1 in April na de

[COCK,
ndsfontein,

Britstown.

Moeren.

iitie

lG,
g'lrgstraat,

Kaapstad.

ANSCHE
: \"G E

EKERING
APPIJ.

1Nl 8 o4~,

n.li T, KA&pPl.

;/oemfon.teiA ,.
,urt,

E!I :
'i, Voorsitter.

S', )LL A.
;f ADYI'[l"lt,

li., M.l'" L'Jndell
",'«nd.

£228,343
l03,S~

£2,072,836
'11l1'U0htl SeC O;fIU'U

T

,"r~urf{ yertl ...rill"
:t'n ea \\" ()Oo;:\Laa"-

\ 'lrJ l'ordflnn ..·tO
".)r"f\Il11I\,!eJ~
't~1 r~lri.l'":t),Lt""1.

\ l)r i~·rHJ~l'O.

HGt N, 7895,
Il Jr rJeo bel,a&lo
,... Ic £l,tMJ v!lll

-~ 1(£
70 Top Koloniale Ezels.
Groote. Publieke Verkooping

UIT DE VENDU-KRAAL.

're l..\tI:a,I. ..... e_b .......ry
OP

Woensdag, April, 1899.
-VAN-

rall del' Spuy, & Co. Afslagers.lmmelman
\. ::t!,I·1\;lntO()I', Malmesbury.

EN

Massey Harris Cultivators.
Scha.ren Scharen

Y LG Y x. e
tegen

laagst.e

pwrIJ_nvoor

kont.a.nt. kont.ant.

Raosornes dubbel- voor Lichte Ploeg.-Holards en Amerikaansche Ploegen.
"oo
>

Tegen de Laagste KwotatIes voor kontant.

B. M. BOSS & CO.,
STRANDEN ST. GEORGE'S STRATEN.

AFRIK6 ANDER BOND.
----- ---------

"7 r: \ ~': \'l'l,-;acllll'ing van cll!n plaatselijken Tak zal alhier gel.lOUll en
~ \\,·".J"II ()i) ZA'l'EH,LLH1, 1 APRlL, te einde:-

1. \ \'['~LI~ te hoorcn vau de afgevaardigden na'lr het Congres, en-
I)" ;·','r t-(','wichtigo en ueteligo Hpgistratie te besprekt>n.

.\,:,' :l',l,'11 L'II belangstellondoo worden dringend uitgenoodigd.

Op Last,

D, G. C'LLl~,

E=ec. A. B.

PAARDEN en EZELS.
Publieke Verkooping

TE

1\IIa,I.~e&b-.:apy •---- --------------- ----------
1)" 1:f'l'l' Plr:rF.R J. Plf::O>AAR heeft de Ondergeteekenden wederom ge-

Donderdag, e.k.,den 6den April
! [T l!nl~E YENDC-KRAAL(. PuBLIEK TE VERKOOPEN:-

1 r:"1 t<U:t:i J>aard~n (ruins cn Merries)
,:.1, EZlJl~,-i tot·~ jaar Bud (groot en sterk)

'I J':,ll'ht<t' Merino Scbapen (aRnteei Ooien)
Jhlr dl' I'Joe;;tijd nu op handen is, heeft de heer Plto:N,Un besloten

. , ,.1 ti :-;l',c1likte diere!} te brengen. Onder het getal bevinden zich 6
1":, kLL~ gl'dn's.~l't'rde Vos Paarden, verscheidene Blauw-schimmels,

, I" 1't;a1e pareIl, ook omtrent 10 Basuto Ponies, allen in goede
:,'!:' I', l'n g\'!e('rd in tuig en' onder zadel. Verdere aanbeveling is

- :" 1 1111noodi~,daar de naafi van den Eigenaar te welbekend is.

. .f. "\V. M()ORREE~~ Jun., & Co., Afslagers,
\ \ ndll.kantoor, Malmeshury . .- .

1J Maart, 1899.

OP BET jUI1G.~o.ar CONQUs. "=~~~!.!~:~;!:!h4.. 't:Daál .....

W!i gn"n Wor ~ haJan~'lik~ too.pr:lak '""
(JftIIidol Kruger, PI..... bp he. IlÓDlJlIII ftD
de EeodJ'Iobt.ellJk. RlIr~er1l'.eh~ te B_elberc,
Z. A.;B., lEeboodeP, di. 100,,,,,1 opapraak IlOO<
.el ~ ala INU_ ~uiJ .&.frib ~ ._ekt..-ut .. ,.Jag ClD~ wij .. a de YoIlueM:
, Do',._ideDt kondigde aan dat biJ 1.011Ipre-
keD o'l'8r den ._tIfluncilll', d. cJ".amielfahriek
de b)."aarplaat_ eD be, It_recbt. 8prekend~
o..erbet Mnt.. paot ~, de .-,..,.j,lent ht
bij ook bil de .hdtibl! ..aD deD raad h.lef& ,e-
sesd dat bet bnd '"D ft"unoier oDtmM"kt. Spr ••
ker'l plan is zDIk _11 A4Ibtenll&r a..,1 W .tell .."
die sebeel I8lfataDdÏ¥ al w.rkllll eu ook ee~
etem io den lIit.,. raad nl hebbeD, .elk llc\mam
bij ui iDlic~teo o ... r alle filWlaiMle aken of
IMtluiiDgeo moeion oplt.letrd "orden of algo-
DomeiI, boe be~ geld .beaiee.f moet "ordeu eD op
"elke "iiile yoordMlige .Ido'. moeten wordeo
belegd. Hii lAl aaD den Tolkaraad ..erald"oor.
deliik _jjo, AI, er geldaaken ..eor den raad
komIIn, dan zal hij deo ..olk.raad ".0 adviea
moeten dienee. Ook ui bH moeten toetieD
dal bela.tioge~ geJijkeijjk drulrko:p, 1'11>i!03 alle
andere It.ateo Ja luik 680 fioaboaer. oe auditeor
eo theKurier sullen blU..en betotaan. Ali. fiolD-
eieele rel!_eliogl:n Bollen ec~ter d'JOr' 'ijn handen
gaan, HU ui ecbter ~eeo hd no deo uih. raad.un, d, w. z. da~ bij Dl..t in alle'qlreo bUIter. zilo
departement een at'-Ill zal b.bben, waot dan &QC
zijn werk bieronder moeten lijd.n. Spreker
heeft een persoon ~p bet oog dip menaD eet)
•peetale studie bcl:ft Ilemaakt, D. beft
Jou'-t, Troegerin.pUcteur YaOkantoren, ....
Europa en studeert ....oor financier, doob thft'
mlJet hij iemand hebben di. de IAk1IIl tJit ..
..ore u reg~,lt, woJat Idit gedaan il, ala 'tike,
Jooben zuo studicu b.eft voltooid; ,_.. ui
begrii.,.n dat om eeu bek ..... ~ ala
staablinlDoÏlJr hier te kunnen krjjftj, IDIID T~I
geld ui moeten betalen, mllr af lOiI dit no,
&oo,eei kOlten; dan moete~ .., bMrtOe tooh
oye, g&an en al zoude bij.1eI!III4 voor een jur
knooen komen, dan noe-_.U er toe be·
sluiten. Spreker had ......,lillr liever een
landIlluon gebad ..oor dftIt be .... ltking, docb die
zijn er niet eo daaroaJ liJ bl} lieo dun voornaam·
.t.o financier Tan Bfiropll ..oor ODaIa"d te

I winoen. Dto bo"",,,laOO!lD mo;,ton in.temmeo

JiLl dat dit G'O ~ • .aak ia. (Boor, hoor).
j Zoolang wD i.plaagd &UOdeze persooo
Iii te ..indeo r lIpI'eker geen belutiDg opJeg'l8n,

~ oooh op dï!' bvrIet., n?Cb op de mijnen, 1I!l &al.. .... i dit "¥'ital iD de MeimMod tIlr bt:haodo.ling

verkoopl' n~1 lila chira volkaraad voorleggen, Teo .Iotte wijst
eprebiJ' er op dat door de IInalelliJ g nn 1.ulk
_ boeier dOlyerdenkio8' zon opbnud"" dat

TE 'I. d. uit ...oorende raMi geld lIOu uilg ..... n w... r dit
Diet noodig ia,

i De b.er Moodie ullgt of deze betrc~ '<iog ,
dan reed. to ..oreo aan deo beer Joube, ~ be-
loofd a.

De at.aatspreaident aotwoordt dat de I,cer
Joubert yerlo! 1'1'00:; om in Europa io do 'wh·
ten te gaan alndooren. Z,b ed, wilde bi~)'\'oor
geeD .,crlof j!even, doch alii bjj ..oor fin;",cier
wilde gaao stndeeren, dan kon bij .,erlof k, ',on,
Ue heer Jool>erc zal echter lakr door Jen

1 fioancier m.>eten goodgeke1lrd worllen of!.': bo-
kwaam ig voor ~uo taak, eo e~.t dan ;.... hij
kuno"o wordeo aange.teld, :

DY NA~II ET·YA8RIEK,

Hiorop gaat z,h,ed, over tot be.proki, .~ d..r
dynamietbbriek. HU zegt dat de lo .. cIte
burgOld I~O gevoelen over deZE>kweltie k, "uen,
De fabriek i! "en deel ouer onalbankell) ' .. id,
Zij w.rd eerat opgericht door de l"ran~L u eti
!.Jen Duil.ebland ..n Eo~.land er tegeo r' ,te.·
teerden, dat aan de Frall80he maatiICl"pprj
eeo voorrecht werd segev&D, loon I",,,tt
.preker di" mogeDdheden genaagd Om
te bewerken dat de lDIIt.ecbappij b.u reel. '. af·
gaf, data loude spreker lelf een fabriek laterl
maken met DuilAJcbers, }o'ralUlCheo en L ,"7el·
lIChen in de fabriek, Dezo fabriek il! ,b'an.
wo ver dat ara het ooodig M spreker 0.... een
millioen patronen .,oor Marlioi Henry geweren
kan beacbikkeo, Spreker wiilt er Ol' boe "U in
geval VlD twilit met een mogeodbeid, al. wii
geen eigeo fabriek hadden geen patrolI', n of
kruit zoudeo knooen krijgen, doch un de f"Liriek
i" opgericbt, M bier voor geeD nood, ne
fabriek had in t1V~ eo een balf jur Freed
moeten ZijD, doch iomiddeb oam het vc. oruik
vin dyn.miet aao de mjjlleo zoe toe u~t du
yerleoging 1'&n dien termuD ooodig was om
oicDwe fabrieken te bou1Veo, Spreker 'Iltol cr
dan op hoe bier te lande zwav"l, kiezelgb.lf t"
nipeter gevoodeo wordeo, doch Dog iu k lip en
bet koat voel om h .. t hieruit te vourlebD:.! te
brengen. Daarom .ordoo de.~ 8tolleo nv~ in·
gevoerd,waot IDden kODldo dyoa'.IIiet ni.t ~ued·
koop g8D~g gi:leverd "ordeo, Er Wall gc. raagd
waarom de f .oriek nog niet klaar III "m de
aloffen .ao het laDd te verwerken, doch ,,<onar.
000 kind moot groeien, zoo moet bet ook mot
de fabriek pao. Wij zijn ook niet iD eeo dag
"'ij ~eworden, Spreker gaat dao bet 'roo!B!.e1
oa dut yoor deo volk.raad werd 'gebncht eo
wijst er dan op hoe waoneer dit,voorekl w...
aaegeDomcn all"cu door de f.oriek IIIl14r rento
en werkkOlllen mochten wordon afgetrokken,
IQ b"t kontrakt hlond nict dat wii de' fabriek
wilden overnj)m~n, Waoneer dUH het ou~e
kontrakt orn 1"1'_' JOu do fabriek eo do crund
aau do maalHcbappiJ beboorell en wij duo nieta
beoben, al~ de mi4atacbapl'li 0118 d"ze niet Wilde
..fslaan en zoudeo wu weer afhankelu-' <nD
Europa "Uil, Dit id d .. r"deu w .... rom opreker
000 oeplliol( io bet kuolrak~ wlldo belJbcn dat
de Stsat do falJnok kon overoemen &IA d~ lijd
um Wal. W BM dit vool'ltel doorgegaaD, dan hlld
de maatllCbllpPri den Staat :W peroont modeo
112 .. eo vali do ovor .. ioMt zOlldor aDdore af.cbrij·
Vlng UI1I1 du hierboveIl gelloomde of eou mini·
lOUW berckcnll.cgeo 2a. Gd, per kiel. Duo Tul·
len "'Ii u.t do !al)riek v:1ldoellde krogen om
wlluneor de 1[jd om is de.te over te nemen,
Wallt Lij b"rekollt do hetaliDg der fabriek aan

; don Htaat over den lti" u~t het kontrakt nog
luopt up oon nJll1ioell, Spreker ",il Let konlrakt
niet verbrekon, want dit lOU ODAcrediet Acha·
don, ll"t valt <.leoodernemen der woifaLriek
reeds moeilijk om k.pitaalte k. iji8D en dit al
'oell orn d~ I'raatjl'O o"er de dYlJamictfabrick,
Uok du \·olksra.w \'I'1ldo do falmek niet om·
gooien, dueh alleen bet koetr.kt verbeteren.
i'\p.oker houpt er iD te slageD met de maat·
oclJapp[i orn do (abri"k over tt. nomo!! yoor deo
ti,d OIU ja, Doch lOover is Li) I ag ni~t, Wau·
neer echter do maat..!chspPU iU8lemt, dan zal b,i
cr zeker voor ZiJD de f~"riek zoo spoedig mo·
"el Ijk. over to nembn, liel monopolie 18 en
bljlft in handen vali deo Slaat, doch spreker wil
ook <io fabriek hebben; want ala d" re;;toring
weer een Cabriek wil laten bouwen, dan " ..... t
bU dezolfde moeilijkbeden al. vroeger,

1I1ljncomml.8Ilris Viljoen vraagt of de f ..briek
OD8iu lijd nn oorlo;; ~k voldoende kau voor·
ZIeD.

De staall!president anlwoordt bevestigend,
Zwavel .n wl"'tt.r .ijD bier reed. genoeg voor
twee of drie jaar, ou 1J"rOlldieD 'II'orden alle
stollen bior gevonden; du. mocht eeD oorlog
uitbrekm., dan zOllden wij toch outplofb'lre
stoffeo kunnen ven'aardig"D, .1 kwamen dele
dao .,.001 duurdllr, Sprek ..r wil verdor trachteD
de plaatlOO tt: kool"'n waar de grood&totf~n rovr
del vervaardigiog gevonden woruen om deze
stoffeo te kUDoon bewerkeD CDaldud 't dynamiet
goedkooper te makeD,

De heer Cbal!.erton vraagt wat Wao'lris vao het
aaobod Yan de kamer vaD mlinwezoD,

De presideot aut woordt dat dit nog niel bij
de reg.,.riog is ingekomeD, !locb do Rothchilda
leeoing zal thaos door de Z,A,9,M, wordeD
\eruggeaeven en dan bebben wij geen geld van
andereD ooodig, Over drie maanden zal dit
geld wordeo betaald door de Z.A..~.M, ZIi beeft
dit tbaoA reed.~ willen doen, doob dit ....as oog
DIet ooodig.

De beer Chattertoo vrangt over de win.t der
maatachappij,

De staau.preaident kan die alleen !.en nallAtebij
opgegeveo, De maau.cbappij krijgt ~ per kist;
biervan 1>etaalt zU oca áa eo eeo b.lve kroon of
20 percent der overwiost. Alii dua het werk,
kaFHaaI eD rente wordeo afgetrokken, dan ui
do mutach.PPU niet ,""eloverhoudeo, waul <.le
staat kriigt ougeveer £107,000,

Naar roanl"iding van ecn "a"g un da beer
V.u Renaborg gaat de staatspresidellt nog eeoe
de advicsen kwestie na eo waarom alleen bet
,,(hies ... n deo staatsprokurenr voor deo raad M
gelegd.

D.. h4ler ?deiotjes verrelr:ert dat op de gQDver-
nemenlsgrond in bet Lageveltl meer salpeter
!(eyonden wordt daD do bbriek kilO verwe. ken,

Dit punt afgeha£deld zijode wordt overgegaan
tot de

Te Peroemde
Imerfbusc'.

Baking
Powder

Jew York, VereenigdeSlo .1merib

Publieke

Kaaimanskleof,
KOEBERG,

nabij Klipheuvel Station
OP
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DE Ondergeteekendon behoorlijk
gelast door Jen Execuu·ul' in

den Boedel van wijlen den heer
MARTHINL'S CORNELIUS VAN 8('1100&
zullen publiek verkoopen op boven-
gemelde plaats en datum de vol-
gende ;-

1. Levende Havtl:
10 Lerste-klas Ezels, in goede con-

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

200 Aanteel Schapon (Merinos)
spek vet

30 Varkens.

lI. Boerderijgereedschap:
2 Bokwagens in goede orde
1Kapkar .
lOpen Kar op veeren
1Water Kar·
1 Drie-voor Ploeg, Ran£~mes
3 Dub~el-voor Ploegen do.
2 Enkele do. do.
2 Zelfbinders (Massey), een .zoo

goed als nieuw.
2 Span Wagen Tuigen (( in eerste-

klas orde)
3 Span Ploeg Tuigen (in eerste-klas

orde.) .
4 'frek Zwingels met Kettings
1 Paar Acbter Tuigen
1 do. Voor do.
1 Land Roller
2 Braak en Zaailand" Eggen
4 Wijn Vaten
.~ Balies, Graven, Pikhn, Vorken,

cm:" en wat vunier tot eone
Koornbool'derij behoort.

III Granen:
20 V rachtcn Haverhooi
50 M'IJdt'n Gemengd Voer.

IV. lIuisraad :
Het gewono assortiment Huisraad

GJI\S- en .Aardewerk en Keuken-
gereedschap.

ZONDER RESERVE.
J, VAN SCHoon,

Executeur.

Yan der Spuy, Immelmaa a Co., Afslagers.
Vendu· kantoor, Malmelbury,

Amerikanscbe Tandbeelknnde,
Drs. PRICE en BRIDGIIAN.

ONLA.NG~v&Q Amerika, hebben een kantoor
~~I'eod op Kerkpl~in. KII&l"ltad, en brengeo

&aD bet volk nn Zuid Afr.ka. Amerika'. Gift nn
de moderne tandheelkunde, met <Ic laal.'e ye·
betenie !na' rumen ten,

Gou,l.al1!n~en, Kroot! en B:raperk,oC tanden
&OMer IIIRten zijn hllnne lC.ootc 'iJeCialitcitPn..

}'> iemnnd behoort afstan<l te d""n V&Qzijne
natuurlijke taDden, zoorIer heDTooraf te rnadplegen

,I. R PRICE Il,D.S,
H, M, BRIDGM;\N, D,D,!>.

Qlrdi~n Kamera,
Kerkplein. Kaapstad,

DAJY.I:ES

ZENDT ll.W Losse Haren om op-
gemaakt w worden in al de

vormen naar den nieuwsten smaak,
naar

A.. T. A.1W:VOT~
BARBIER E~ PERFVlIEERDER,

Houtstraat, Kaapsttlu,
Eene ~groote hoeveelheid men

sehen haar in voorraad gehouden .

TE KOOP
~Et:E:~

Doe aanzoek bij
DE CAP& FORAGE

Newlan(J~

S1el~en.
Het burgp.rmucht~ongre.~. boudt thal1ll

zitting te Heidelberg ..n werd door den pro-
sident bijgewoond, De voorr.itter, de beer
.Janso van Rensburg, zei iD zijn opeuingsrede,
dat de macht 'rooi vijanden .beeft, doch hij
kan niet 'rIlB disloyaliteit beschuldigd worden,
en dat de macbt met het ..olksge ..oel aan het
groeien is. :

Dp kerkelijk gebied gaat ~t ook goed. De
.!!:emeente Johannesburg Oost, beeft. iD de vo-
riga week oon bazaar gehonden, dat, tezamen
met gekollekteerde gelden ~r een paar zaa;-
ters, en na aftrek van kosten, de BOm 'V&D

!:GU2 heeft opgebl'llcht, .
Ds lleiring beeft den vorigén Zondag van de

geme<'nte afscheid gcnom~o, daar hij tA!za.men
mot ds, Bosmau, van Preto,iI, afgevaardigd
werd door de ""node om oJJze kerk te 'rer-
t('gen woordip; - op . bet 'concilie der
Presb~riaan.,cbll allaant", 1)i! WIll,hington m
8cptembl't aanstaaode, e~ .prak bij dle ge-
le~enheid ecn' zeer ertl8tigei preek Uit, De
kerk was propvol. Na ~en leg"Dwemcb
werd aan zijn weleerwaarde, namens kerke-
raad en gem£>e1ltc, een adrlll! door onderling
C, .L, Neotbling' aangeboden: en ..oorgêlezen,
,"ergezeld m"t ee.n beDnl 'VlUl:£1~. Ds. Mei-

De ,tu.~pre5ident wijst or op dat do.eerate ring bedankte op gevoolvollQ W1JZO zeer har-
raad de r..geering opgcdragen !lad de be"aar· tdijk, Daarop zong de geaII!mlte hem staan-
plaat.ae, kwostie in bet OpeDbaar te doen ver- de toe: "Dat 's Heeren Z4!gen op U daai,"
koopen, Spreker wil echter deze plaat.eu laten Hpt zangkoor zong toen eén afliCheicblied:
tax~ren en aan die mjjnen ...uraan zij gelegen "God behoede u," aan ds, ~eiriug ea echt-
ziJn en die oppenlakt:e bondera J;jju Toorkeor· genoote bij bUD vertrek Europa. Bet
recbt senn, want hij ..-reat dat de a.peculaow>n was een prachtig lied ea __ goed ge-
de prij_ .lllleo opjlgen ea dan &lillen de ZODgen. De geheele. - ~
mijnen wuraan se pl~ .yn 61' ... 1 1Chad. doenlijk eo plechti&. Da. ._ getIlD

BO aal ctit ~~ CleG ma-. sijn reed. ~.

•

nEWAARPUATSE!i KWESTIE,

,~IijIiiiij;.~i· w;' _~eet aijD reis,
port ~, dat er .,eIe .

~~~~. aija, _ .,._. _......... liet CiIOItPIe 'lUl ei.. ~
:: . .,.. ..... PW ·1MrroaId. :De __ tieb Ye~ Terpdereade 'lClDt1llid •

.... , tat. 6. zij ~a Zaterdag, te eideIlierg, Z.•. Il.
, tijd in den tnIia, modat "Voibst.elll" geeft w...YOlgende nnIag'

di.t ai'..-cl .. .... de TerricJat.iDgea: - ~
elia ..... ', N~ ,...J' eJbnderIIJIIlbuia ~ de ~e "erd beSIIJt.a
___ . 118"'-, .:.:t.- aij ~ te mo'_ DAaI' deo ..OIbraad te ~-t.., Dut Wordt _ 'rierkut· plukje, gende - o~ iD til! steil.. .....
.... OJIfSeYeer lJ ChUm in rierbat, te Y'OOI'- ~tBgeleerd rapport, eD indift YOJC-
8CIIijn .PhUId, eD _t _ woIacbt- kleed adYieaeO eaDcelIatié mogelijk is, atappea
~ _Du plaat.n .. daarOJ, CÏrie hal", nemea om die aancellatie te verkrijgea ..
okkeJ'DO!l)tdoppea ea _ k?: w, _ poot dyDamiet-kwestie lIOO t~ regelelI, dat het·
ab _: lauelDoot. 0- ldeiDe báJ .ordt laad iD bet algemeen er YOOrdeeI bij sel heb-
dan OaCIer _. vaa de .okkernootdoppea ge- boa. .
plaata.t,; en de okbmootdo.,pea woid~ dan In ake de Z,A,8,~f,-DaaIItiJag wordt ..._
herhaaldlijk verplaatat, ea dë bal is nil OIIder eens bealotea memof'ic" naar doo 90IbrUd
den _: ea daD .. eder onder deo ander .. Na te r.endCll, \-ragende de Z,A,8.M. te --. •.oor ~r _ halTe minuut 1.00 aaoge- o..eroeakomstig de Concessie zooala ftdedea
gaan te; 1Iebboa, Iatea sij de okbrnootclop- jaar reeds ge~d iD de memories ewer dit
pen ligen op bet plukje, ea TI'IIPD dan ondenretp, die wet in bobaadeliug sijn ge-
UIl _ .... de Jl&lM8Ïén iD bet rijtuifJ onder ..-eest, ,
welkilll dop de bal M. Voor een tijdlang I Bcslott-n wenl verder d... eet"BU,a l'aIId te .
houden sij a.boo aan en .urgen dat Mnigeen verzoek.u, den landbouw I.OOveellIloplijk te
kan ~Il onder .elken dop de bal ja, Na beschermen. '. " •
eene Wijle biedt de man die *,rme1<o werkt J?'e onderwlJS-k .. estie liet men ter lIeIWt-
£1 oan __ helll dio kan &eggen onder .,....J- delinjz; 0..':1' aan bet onde~ te
ken .dop de bal un M; een Y'ID .ojDe vri_den F.J.aad8fostem te bouden ; terwijl rijf ledea.
nllf'm~ bet UIl t'n wint bet pond. Bij ber- daarbpen Eunen .. orden ge.ollden.
baalt TervolgPIl' sijn apel en YJ'BIgt daa aan Plakkenwet,-Besloten wOl'd meJllOl'ie. te
OOR andei'f!l\ reisiger, die áieot tot hen ide tenden, nagende de wet &00 te wijsigea:-
moven) 'beh')()l't, met hem een wed~p (1) Dat _t'GrePen wonend? op geprakJa,.
aan te gaan Toor £1,' 811 hij die de w~- moerde o~ afl{ebakeade lonties of statioal·
liChap ~ ba .._kerd __ D dat bij een JaachJkscbe extJ'~ Ix>lastiug &ullea betfo,. ".
£1 &al verliesen i waai bet geolulrt. niemaDd leo van ten minste £7 lOs. .
OOR d.n rechten dop a_ te wij&om, Ik bllb (2). Dat alle naturelleJl wOD8Jld9 op plaat-
gezien dat Mn man bimaen _ half uur op ,.'n dae wet bewoond ZIJD door den gerep.
du. wijl!ie £3 en een ander £10 verloren 8t~en rug_r Df. bona fide pachter, of
beeft. W_r 4ie rooYen bu.n werk iD met m gobnUk ab W'UltA>rveld Toor bet '"'lo'
een rijtui& Tolbracht heblx>n, gaan aij in een eveneens een extra, jRlU';ijksehe belaa&i.g
aDder, riituig el! IetteD 4an weder daar bUIl wien betalen van miDst.ena £7 lOs.
mapd wérk Toort. (3) , Dat alle ~tureUen wonende JIltIt _,. ,

Mede-iandgenooteD eD reWgen, weeat dos ~eregJ8trPerden ~l&enaar of pachter ~ alechta
gewaanchuwd en &Orgt dat gij met deze e gewoue bOIaS~ zullen betalen die de wet
mannen niets' te doeu krijgt. opillftt, docb &Is &IJ bUIl jaarlijbch. ~

BENONI. betaleo &an den ~ beYoegdea. .. bte-
naar, Terplicbt znJlen mjn een cert.iibd .....
h~n meester o'rer te leggen, aaat.OO-.Ie ~~
ra,l gt>d~nde bet ~e1oopeo jail' in sijn
di ..llJit .IJD geweest, biJ gebreke "&an'IIII lij
ook de extra bf..lasbug van £7 lOs. lAIlIea
moeten opbrengeo,

Een voorstel S, BuY'J-C'loete word ......
nomen, om den raad te .-ragen eell wet te
mlLkon w&arbij bet toegelaten &al sijn Iaade-
rijen af te rasteren al. sulka door tw_
derden 1'&0 00Il wijk of distrikt wordt aange-
'f'TaIlgd.

Op l'en 'l'"1'BajI; 'l'"JlOde.o Toorzitter vel'MDlg-
de de v..rgadering zich ..olkomen met bet
voorstel om de dranlnret nog strenger te • ,.,
maken.

EeD voorstel om den .volksraad te nagea "
do eigendommen 'l'"lUI al de Protestanteolle·
kerken vrij te stellen ..an belasting, ...enl .,., •
worpen,' ,
OOI. wpn! boslown deo rnlksraad _ memo-

rie to ,...nd"n 'rl'lIgende !rt ""ago bePUiUgea .
te maken in. de wet voor de be~ d;er'
juri ijk..-.cbe belasting door gekleurds Bri....
onderdun{'D, hetzij "ij Ka3.Jl"Che jo~,
Az~t ...o ol ~del'1l p;ekleunle pen_ ajn.

!'ada.t een oommL'.sie 11'11.8oonoemd 0IIl al
de~ memorieo; op te stellen, lVerd de .,.,..., .
derilljt . gesloten met de gebruikelijke dUk-
betuigingen. 1

J'an een corrt8pondel,t.:

DE GETUIGENIS
VAN ~MN BMKR K. J. COET8~E, VAN
BUIG1'E'ONTKIN,8TIl:YNIlBURG, voo.
HKT tlKLECl'·COMITg OP DE WKRfUNG
VAN DE JmANO»IEKTEW.I:!:T \,U 189-&.

.ta.. detl EdiUvr.
Mijnheer, - Vergun mij deze regelen in

uw uottig blad te plaatsen,
Een kopie .... bet rapport 'V&D 't oel~

oomitf3 op de b~daiektew.t kwam mj eeni-
gen tIjd geleden ID baudeD, en werd door mij
met belaugateJling gel_no OYer bet aIg~
meen luw ik· mij goed Tereenigell ml!'t de
konklusies ...aartoe bet 1181ect-comit.é kWam.
~&e knlrloaieta sijn gegrond op de getuige-
IIl88en afgelegd door een goed aantal gtitui-
gen. Jk Deem aan dat deze getaigeJlÏ8a;en
over 't algemeen oyereenkqmatig waarheid en
feiten siJn, En natuorli.jk dit .. urdt door
bet belangbebbend publiek alsoo ver .. acht
e~ verondersteld. Immers' bt't ia een belang-
rIJk I'Ilpport, dat op getuigenis8en is gegrond
waal"1'OOr betaald i. uit '. lands ku, en &00
ooit, dan moet tocb ook door deze getuigen
d,! zuivere ...aarheid verklaard. sijn.
:aet IIpijt mij daarom dat dé getuigenis 'rin

den, beer M, J. Coetsee, mij dwingt het vol-
gende publiek te maken, lit beschouw &ulb
een .plicbt jegens de leden ....n 't comité, bet
pubhek en mijzelven. .

Die getuigenis luw ik bewijzeo misleidend
en oujuist te sijn op vPl'l!ClnlleDdo pu.nten,
Ik bepaal mij ec:b~r alleen bij beli!:een door
den beer coetsee verhaald M 'VIn eene zekere
wedu .. e, die op een mijner inspektietooren
mij met 1tlippell .... baar p1aata ..~rdr._.ef,
Dezé storie _rd opgehaald door den beer
~ ala bewijl .... gebrek bi) liIij aan de
aoodige takt ala inspekteur. '\\ el, ik geloof
dat rut ..erbaaI bedoeld was om mijn goeden
lI&IlIIl .. erd e I' te benadeelen dan ill mijn
ambt alii inapelrt~ur. Bierbij echter heeft
bet publiek geen belang. Waar het pubbek
wel terdege belang bij beeft, is op de ver-
troowbaarbeid TID dea heer M. J. Coetsee,
ala één der getuigen ..oor gemeld comité,
tem!ler waar ik op goede antoriteit woot dat
de getuigenM ftD den beer Coet_ groaten
in.,loed beelt uitg_fend op bet comité iD
bet vormeD ... n &ljn koakluaiea.

En nu, bet aanaehaalde ia niets uden dan
een •bloot nrziaIel, dat zelf. niet DP den
minateu IiCbijn .,an waarheid berust, omdat
er nimmer ietAI 'VlD diea aard a 'R)O'1 • ...neD.
Dit erkent de beer eoetaee ..olmondig TOOr
~etuigeD, en gaf mij, toen ik bij bem aan-
drong dit openlijk te herroepen, verlof dit,
I.OOIbi bet mij 't beet yoorkwrun, publiek be-
kend te maken., daar hij sicb Iiefa.t daarover
dtiJ &ou houdeD.

Wat dit nu Dog vreemder maakt .n bij bet
Jlelect-oomjté Di.t ongemerkt kao JNUIII4lereo
is, dat <le heer Coetsee verder ..erlrJiiarde
voor getuigen, dat .ulks Dooit door bem ge-
segd wenl voor bet comité, en hi) weigerde
te gelooveD dat zulk een ..erhaal ID sijn go-
tuigenia ~ zijn gerapporteerd tot bet heDl
aangetoond werd.

Nu i8 de vrug: W... r ligt de 'out P
Verklaart de beer l.Vet_ n u de waarbeid,
dan meent het dat bet comité iD sijn rapport
den beer CoetMle beeft laten zeggen wat hij
nooit gezegd heeft,

ZnJke eone Yertda~ door een dcr getui·
gen is 1'&11 belang, en Ik meen dat 't aelecl--
coDlité en allen die iD dat rapport belang-
Htellpn, DIet ~j het plicbtelijk "-'houwen
&UUen dat de heer Coe~ ter ..erantwoot-
ding hieromtrent .... wonlen opgeroepen,

.\tet die verwachting lICbrijf ik thal1ll hier·
over Diet ..crder, en laat de beaadeeling vlln
mijn nlllUll vooreel'llt in bAt midden.

De nwe,
H, V, VAN ROOY,

P,S, Wp.gellJl o~esteldheid 1'&n den heer
Coet.Hce heb ik ultge8te1d bovenataande te
doen public(!eJ'en totdat ik veruoJl)cn bob 1'8n
zijn bet4l1"lIChap.

20 M.rt 1899,
Deze 'groote s!.ad Val) veran<.le~en, beeft

in den t..at,teu tijd qpniS.uw getooild, dat bet
zulk eell. naam wel waardig IS: ltiunel'll, men
~bpeurt maar altijd veranderiDgen, dan TID
voorautgang, dlln "'eder van aellteruitgang,
en "'IC ~iIt.'ett OOit gedroomd teg.,q. bet eintJe
van het vorige jaar, van een ~lijke ver-
andoring, die spoedig iD het begin TID het
nieuw., Jaar zou plaats vindeo i' 'Toen Yer-
koerde, zoo te. zeggen, elkeen Sn _drnk en
mOedeioOlSheld, k1aagtoonen ...Ol'd.n aell gan-
.cben dag (("boord, Vroeg meD ij!mand, boe
I:JIat bet mel den ~I, 'dan kreiq; .en ge-
woonliJk Um antwoord ~ ellendig,: geeu
voor de toekoDllit i alles gaat met
scbreden acbteruit, Maar wat * tocb de
reuen zijD van z.ulk eeD toestand !Van zaken f
Ja, oommigen zeggen. bet gountrnement i.
DIet good, en werkt tegen den uitiander, van-
daar dat kapitaal UIt het land getrokken
"'9rdt en IIll"s lijdt er onder, eq de- bandel
staat .til. Doch de oog.n van IOmmigen
werd"n spoedig geopend, en lIij zag.n iD T&Jl-
waal' het kwaa.<! ZIJD ooTHprong ~d, nam.:
vali de Kapitalli!~a, En zij begonDen te
stpjd.,p, ca "'at voel er toe bllgeaiatl:en bee(t
om de oogon verder to oJlenen, was liet OpeD-
hartigo IiChrijvcn VIlO de "Standard en
Vigger. Ne",." tegeo bet kapitalisme, en ook
do maDOloedige uaospraken nB deo heer
Albu, bebbeu \'(*>I er toe bijg!!drageo om
zakel' in bet wuro licht te stellen. ZOO ging
het; voort, totdat eiudeuJk t.D midden-
Januari y.icb ('('n spoedige omme~r va.ll ra-
ken openLaurde, co een nieuwe ,;boom" Will
• nageDroken, "
li..t kon ook niet Iang!'r zoo !Voortgegaan

zián, WRut do mijn-indwstrie ",lUl onw.r al
dlcn tijd vun druk steed. aall bet bloeién, en
groot.. ",('rken ",('rden uitge6reidl vooral met
dOjl "de,'p levols," nieu .. e ".ha~""" w~rdeD'
g.r1.onk"l1 en UO opbreng.t VIW gOlld DlDJ olke
rnlWud toe, eu het blijkt nu alMaf Ben meuwe
tiJd van voor,pocod i. aange brokeil , en won,
..'" het ware, v..IlY.elvlln verbeterlID. De' han-
d..1 florel'rt, bezigheid neemt toe, a110K is
lovendi!> en men gelooft dat do i, spekboom"
nu 0)" een ""su'n bodem .taa" nadat bet
zich Villi alle .Iechte \'ruchten ol$tdaan booft,
eli dill rucn nu op fl('n m~>cr geregelde en
\'Iwrdeeligc toekomst kan rekenen, Moge
het maar zoo Wijven,

Do goud"c1den ..'orden ook grbotelijks uit-
!ld>ft'ld, ""II nieo", .. compagIlle :is rcedH teD
zmd"n ",lil ol" .tud geflot ..erd, m teu oosten
\'nll Hosettcnvill", nam, K1ipriyiel'llberg, en
nu gaal hel guu,'emeroeDt eok :drio aDdere
plaat.t'lI ui. gDudvelden bin!lenkort per
cllum. uitloten, num,: lJooysell8, ten zuid-
westen ,'an de stlld, Dieprivler$ ten wOliten
'.1Ul 1>ooyll<'uo en zuid-we.t van
·"u V.ierfou~iu, ten westen va'l 'l'..,rf_fn.,t"liil
West, l-:lkeen die de kans wil bebben om te
loten, moet ~ijn hoofd belasting 'eent betaald
hebhPll, ISs, !Jd, per boofd. uljt het gouver'
nemeut bierdoor eeD aa dig roolhmetje iD ka.
zal krijgoo, is Diet te betwijfuIen. Immen
duiwnden bctaaWen nu op, en, de oola.stina-
gaarder heeft bot maar npt hot 'achter. Deze
grooto claim-uitloting zal albier! nog oon aar-
dJe; spektakel afgeven, . .

J<.:ell grooto en zeer rijke koolmijn werl!
voor ('eo maand of wat geledljo te "Zyver-
fontein" ontdekt. Deze mijn is gelegen zoo-
wut. 12 mijlelI VIlli de .tad, ten westen van
!\oord Kliprivier eo niet vcr VIn Doornkop.
Kool werd zoo to Z<'ggen aan de oppenlakte
oDtdekt, :\1..0 is nu zoow ..t 50 yoot diep in
....·n prachtige blok steenkool, en zij bebbea
geboord tot :lOO voet diepte o~ door de laag
t<Ykomen, VI) mijn is OOk ~ groot iD om-
vang en de steenkool bij ui~k goed. Nog
DOoit in de J;llll8Cbe wereld ill; zulk een rijke
koolmijll ontdekt gOlVorden of van geboord,
\\,,,lk een prachtig rijk la.nll ii Transvaal I
Op politiek gobied is bet ntI tamelijk ma-

tig, lïtlanders zijn zeer t~'l'"I'eden, omdat
de raad lW!t aanbod van de 'dynamiet-maat-
schappij verworpen beeft, en beschouwen bet
al, een groote overwinning van de progres-

H, C. 'r, R,

KIJK VOOR .JE UIT!
Een dude en welbekende Iokomotief-machi·

niat, die nimmer _ ongeluk· had gehad en
dien nooit Mn ramp "III O'Yerkomen, werd,,~
vrugd .. bet kwam. dat bij zoo gelukkig
Will g_eest. Hij Antwoordde: "At. ik op
mIjn paat ben, de stoomklep open ja,. en ik
vijftig mijlen per UIP' afteg, dan weet ik dat
het geVIM aleeht. TID ééne zi:i!le bn kome~,
en dat M Villi .. oren. De re(f"n waarom ik
nooit _ o~elnlr; gehad heb, M om,dat ik
steeds vóór mij nitkijk." D~ machilU8t was
eeD 1!'ijs mllll en een denker. Bijaa alle el-
lende, moeielijkheid en .oekte zouden kunnen
.... rmoden worden al. trij _r voor OUS uit
riden kijken. Maar neen, wi~ Eien om,
Waarom zullen wij door oadervmding wet
leeren, de positie begrijpen, en ons gereed
maken ..oor betgeen nog komt, in ptaats van
onsr..eWe te k:wellen over. belf;een voorbij cn
klaar ill P Boe ..eel tijd zou er dan niet be-
spaard worden, en hoe ..eel leed en r;ickte zon"
den wij Diet ODtioopen, ah wij notitie namen
nn de teekeneD eener aankomende ziekte ~
W~ op nwe hoede voor d~ onderkruipende
vijand, die anr gNtel aan &!Cb zal onderwer·
pen, als gij de eeste teekena verontachtraamt.
Bedenkt dat de le ..easreis met een groot aan·
tal ziekten bezet a, die uwe gezowlheid en
gelnk. zullen Ternietigen, , Bedenkt dat do
molen nooit maalt met bet .ater dat reodal
..oorbijg8litroomd is, eu dat DitMtel uiet alleen
op reebtv&al"dige wijse zijne ge ..oIgen zal doen
gevoelen, IIUIIr OOIt den dood kan brengen.
.Men \leboort iD tijd rijn toevlucbt te nemen
tot eéA groot versterkend middel als l.1ements
Tonic, om bet bloed te EUÏTeren, alle 81ecbte
.toffen nit bet ~ te verwijderen, de nie-
ren de behoorlijke k:rac:ht te genD, eli de
level' op te ...ekkell om ~ tuesewezen ar-
beid behoorlijk . te Terricbten, (.1emenUi
Tonic M be ...ezen geworden grouters 11'-
knndige eigell8ChappeD te beutten, dan eenige
andeN medicijn OOIt aanspraak OJI kon maken
en dat M het best bekt'llde be .. IJ8, want C1e-
menta Tonic is _ral met goed gevolg toege-
put en is het meest populaire ge_id<lel
tn de wereld. Mn, Moaa Wat8on, 48, Epsom
Road, J(ensington, Victoria, liChreef op 8 Mei,
1896 ; -"Y..en paal' lijnen om n t~ doen weten
dat ik niet genoeg de uitwerkini .... Clemente
Touio kan priJ-, die ik onlangs ,ereeom-
mendeerd werd te nemea, Ik drie maan-
dell lang r.iek g.... eeet met eIling der ade-
reu, ,die gevaarlijke en pijnlijke ziekte Ter-
oorz.8akt door het ""nlibeu .... mijn bloed
iD de llIier.en van mijn been door Ben OI1tij-
dige benlling, eD welb dt'n omloop "ID het
blOed hindert, totdat het hart sta.taat.
Dear &I1Jke genlleD dikwerf een doodelijken
&lloop hebbeA, moet ik n mijn diepatea dank
toe~ Toor u .. e. ,"'onde~ , ~;:a.
...~ ik, mJp8 ~JJIQDe~z==-: ftl'IICJnddi&d beD. .. lIebtte reaIat ter ..... tijIlllienao-.r_ .........

...... Ir i .,...V~

.;

AFRIKAANDER BOND.
8TRIJDE!'iBrnG.

'.
Publieke Bonrlsvergadenng van tak DO. 8h "

gebouden te 8trijdenbarg, op 18 Febr., iD
bet echoolgebou ... , _

Tl!&eowoordig: /) coait.éleden..
De voorzitter beette de ..ergadering .el-

kom en ver&oCht den heer J, l>retorius Jar.
de vergadering te epenen met gebed.

De notulllll VIUl de vorige vergllderiag ....
d~ gele&en, goedgekeurd en get-keoa. .

Hpt eerste werk dat gedaan .oeat wordea'
wa.s om een voorzitter te ki_.

De b........W. (_', van Wijk werd een~ ge-
kozen iD plaats nn den beer D. J. l1iga,
die bedankt bad, omdat hij naar de Truut-
vaal ..ertrekkt'n moest, en bedanIrte deledea
der yel"ll:adering Toor hUD ..ertrou ...ell ....
hem bewezen, maar het speet hem VIlA báne,
dat bij Diet in bllD midden kon blijven, e.
vertrouwde dat mij aJ.H.n aan bem gedeabIa
sullen alii bij uit hnn midden is.

Venolgens werd t'eII I18CUndus 1Z'lkO- met
S8liloten -briefjes in plaat.. 1'8n den heer D.
J, HljQ;s, "

De he.-r W, C, 1'O.n'Wijk werd gek __
meerderheid vlln ..temmen,

Toon werd de heer 8, Pretorius g__
als afge ....ardiade, met oen meenlerbeid VUl ,
:3 stemmen, llal dankte ook do ledea voor
d" oor bem aangedaan, en &al zijD ~ CIOeii
om mjn plieht te vervullen. ..

De lI;(lkw.eD voorzitter moest ook lijn da_·
hPtuigen, "n dankte de ledt'n dtlr v8rpde- .
rinll; in gepwite bewoordingelI voor de _'
hero &alljtedaan, en vortrou "de dat do Afri-
kaander Hak zal vooroi~, en dat wij met
al onze be.te ..oomelJ1eSlll !lullen te 'werk
gaan, lIij dankt.e d..n boer D, J. Hiaa-
do trouwo bull' en ondeTl!teuniug geër.ireade
don t.ijd die~ hij w"ru_m gew_t ."1 111
,.ao het niet [ala ..oorzitter dan tocb in andere
publioke -fil, di" "trckteo ter bevorcleriar;
der Afrikaaaller !!lak,

TOt'n "I:'ralIJen de Ied@n om den tak ua te
sluiten bij !M't dï..triktebestuur, en de UaIt
w"rd good tw-.prokeo 1'0 goedgekeurd.
TOI'n "praken de loden om do, lijn te be-

palen, De oon>itéleden werden tOen boaoemd
om do lijn te bepalen ala ..olgt: Brakpan' DO.
2, Wit-poort, Kareedam, KalkpuDt, Smite-
dam, Karreekloof, Blanwboeebput" .A.IIe'K
Shogpr'OIpan, Laagdam, Modderpan, Bn-
kop, Klipkoppioa, Wonct.nlraAi, 8chaaapkop,
Kalkwal no. 2, Kortkop, Komkommerdam
PO Vlak'ontt-ill,

ne voorzitter "prak eenige woorden tot, be-
.Iuit; hij vertrouwde dat de Strijdeabtlrg !
tak en Bee"I, tak zullen aamenwerken, in .
oanmerking nemende dat tak no, 8 Dog jODg
j" eo reel hulp noodig hee't Tan don Deem,.
tak, .

DI' TOOrzitter eo oecf<'ta.riH van den 0-.
vly telr. wafOO ook tegenwoordig en beloofden
ons te ondersteunen als ...ij hulp ooodig had-
den, waarop de voonitter hen ook vriende-
lijk bedankte.

Sa de gewone bedanlring veDOCht de "OOI'-
zitter den beer B, Pretorill8 de v~
II' .Iuiten tOf't gebed, en ..Ikoon ging "alge-
moed naar huis,

F, G. SCHOON,
8ecretaria ..

b do K.londyk''"titrcek, het "oolbesproken
!ueu ..·" AmerikaallllChe goudland U.: "Eet
geeD hDoeU'lr !" de eer.te waal"BCbuwing, welke
DlI"D den ni<1u'll' aangekomoucD geeft,8_ ..
et.en iH daar \"(~I ~rger dan misbruik ,mUea
vali sterken drank, Bij de Iago temperatUl1l'
welk .. er hPel'!lCht, roorr.aakt een mond .,01
sneeuw onl.lltel<ing n den mond en het ge-
hemelte. ..n een oole8haren dorst. Dat moet
te wijten zijn aan de grooto boe ....elheid mi-
neral" titolfen in de meeuw. Een gond&oe-
keI', di" eeo drink"broer '11''''' gew_t, begon,
toen hij geeu drank m.... r bad, __ te
..ten, Z'jn trek naar drank ..erdweea ~ i
maar hij geraakte 'rérrdaafd aan ~.
waa"aP hij verbazende boPveelllechrn. iD-
r;wolg. Zijne mallin tracbtten hem ftD die
gewoonte af te brengen, maar van het eente
het belltc onbewaakte oogrnblik maUte hij
6_rbruik om moenw te eten, bij baadenyol.
I'jIndelijk gaven zij hunne ~ __ bem
'b. w.,..rbouden op, en bet. duurde met. lang,
of men ..ond hem dood liggen.

\' EallCKIUD8:<Bleden vau den Zweedachea
rij~ hebbeo zich tot den RWIIIiscben
oebrijver Tolstoi gericbt met de 'f'1'aag .Bijne
met!Diog te mogen weten OYer het YOIgeDde
punt :-"Zou Diet op de aalllltaande ~
eoruel'Pntie de vrug """proken IruJlDell .or-
den, of de regeeringoeD wet aan hen, die g~
wetensb6waren tegen den kri,ig..ne.--t bad-
dm, konden toestaan, aoder werk ill '6 latUL.
dienst daarvoor iD plaaUl te venichten!'''
ToI..toi heeft nu gcaJltwoord, Hij betreert,
dat bet g~lijksle pn ukt"Rte middel
ODI aan den oorlog.,.,n einde tt> makeD is, dat
ieder 1I'eigert dieDst te nelneO, M... r hij ge-
looft ook, dat het boJM'loos zou zijn, de~
op de vrede..-coafefPntie te bPapr"keo. iliJ
venracht van die bijef'nkomllt niet -reel TOOI'
den vrede. De ~taten knnn"'l hun ._"..
tingen 'uiet Tenninderpll., want ze ujll -at
uk ..r, dat niet na et'nJgl!n tijd een BismardI;
of Napoleon zal """taan, di .. , lIOOder ep tne--
taten acht te ~,.' n~1t ~at kij bij..
ba., "Eel"lrt dan - ~Iult lo1atoi-,,-s""
legel; alge.chaf\ .... rdeo, al.. de 'RAIlIl wei-
gerep de redrtJooze .Iano \"lUl ..deren te
.ja;.. aWh aan do .n-..-_IlUl' t.. oaduwerpen,
die ..... ~ CliMifIiDe _t."

ZIE BllVO£G8EL
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'Kaap de
I VAN ALLERLEI 'SOORTEN.',YENSTERG

OHUBB MAXWELL,&

JAIIES WILEY dLCo H. RIES & CO.,VERBETERDE
• I

Amerikaanoohe :Ghilloo Ploegen
Hebben thans ontvangen hun seizoens

'voorraad van GRIA.1f
III

Zaad Handeloon.
OOST LON'DEN.·

KoBIe. Kome. KOml "
:GlEILD

BlSPliR'D DOOi lIlT lOOPD'
VAN '

Gebrande Boonen.
"""" _ lIb. Pilt!"

"Ml8SI'" GOrandeIole Be-.

Enkele-voor Ploegen met
Ook Kleine Ploegen
Paarden.
an :Illu.iiraiila •.

Druiven Molens, in twee grootten, Oven Ploegen voor Heuvels,
Deuren en Fornuis Haarden, Omheinlug Dubbele en Enkelevoor een en
Staanders (" rail" patroon), Steekdraad, Schrijf OD1PrtJ--,.....
Gladde Galvanische en Zwart Draad, Hoek-
polen, Opwind Bouten, Net Draad, 2 voet
tot' 7 voet, Kemphekken.

OOK.

Bijzonder Sterke Netdraad V00r Varkens-

"WEGGELOOPEN
VAN ide PINts Zontfdbtein,

MQorreesbufg, op 4 Maart, en
laatst ~~n bij De Best, een Iwart
bruin ~k Merrie Ezel met ge.
knipte ~en en staart, brand.
merk opjlinker bout, omtrent 2 jaar
oud. .!.Uen bij wien gezegde Ezel
mooht k~men gelieven kennis te ~
ven aan;C. J. ~Ml'rH, Zoutfontem,
P.O. MobrreesLu;'(;" door wien alle
billijke kosten zullen betaal worden.

Hokken.

Komgha Eerste Klasse ~ehool.
Benoodigd, l

EBN ABsistent (GecertJ.fioeerd)
Bekwaamheid om Ho1landsch

te onderwijzen noodzakelijk!;
Kennis van '.r onio Bolfa eeue aan-
beveling. Balaris £140 rier jaar.

Plichten .te beginnen lin aan-
staande Juli of vroeger, it¥iien het
den applikant schikt. APPlicaties
met copiën van gstuigsc~ften te
worden gezonden aan den onderga.
~.kend6, niet later dan ~ April, AAN

A. D. CAMPBBtL, '
Ten gevolge van de door ons gemaakte speciale schikkingen met Sec~taris,

de heeren BOLINDEB zijn wij in lltaat om tegen de laagste prijzen in de Komgha ~h. Com WIJ hebben veel genoegen be- .lONmKLUD 'IAThDIDBT
Kolonie te verkoopen. I Komgha, . ,kend te maken dat wij eeu De tI CASTLEMAiL- M.atanppt

27 FebruarI, 1899. grooten 'Voorraad van onze welbe- ; - ~
; Le d n" I h boo te DB Stoomboot.eD daer Lijn ftl'ink. jVredenburg 3rde iXlasse II n e .,nllvenmo ens e n gen, bn 'ftDh~ DaarLonde_ ,~

Publieke School. 'lage pnjzen. .. uadtnn WoenDg, te 4 lU1J'1UD',_
; ,. ) NadelIa en PIJ1lloatb, te SiDt Beltma •
;' ~tIC8DIioll MDlegencJ. op de bepulde_

BENOODIGD in boveng!enoemde Geo jFm' dlay & Go ~NOTTAa(lA.8tU,Kapt.Hamcr. I

School een Eerste ¥aistent • i, ., ",.....80.:- .•18. BROOI. OASfLE, Kapt. J. a
die de .bekwaamheid bezi~ om de "r , U-NOIULU( OA8TLB,E.pt. huw.
scholieren te kunnen opw.rken tot Grave-Siil'aaii ' _DUNv&GAll CAfiTL&, Kapt.",lUr
School Hooger ExameD.; Salaris' 'lO-TANJAI.LOJ CAB'fL&,J.apt DImu.

K M-DUNOITAB CA8TI&,Ka!". e"'lILIlOI
£120 : per jaar. Getuigtfchriften,aap.i;ad.
enz., bewijs van lidmaatac.p eener
Protestansohe Kerk te wo~en ver.
schaft., lndien mogelijt zullen
pliohtep begit~nen in Ap~ na de
vacantie zoo met later. l

TBVuouaD BU j
lOt IrtI4WIlI II 1ICtH.1 Bof. 1

BIlDI &B.OOTI Illr SLJCm, I
BIJ !

WHITE, RYAN & Co. J,
I

Invoerders van Land Macbinerie Kaapstad.

BOLINDER'S'~ BEROEMDE

KACHELS.ZWEED'SCHE~ Schrijf om onze Prijslijsten.

WIJNBOEREN.10 en 12 Darlingstraat,
KAAPSTAD.

BESTE KOOKKACHiEL IN DE MARK'r.
,ZUID-AFRII\AAN8CHB

Van
.£4 ros.SOUTHERN, Van

£4 lOs.
.~-----.- _.'._~ ..--- - - - en meer. en meer.

Levens Associatie. Schrijf om onze Katalogus--; "
--,_.=='. VJOODHEAD, PLANT-& CO.,

kaa:t~~:~:h~i:~ee~I;:~:e:~ :~~~~t:~I~ 8t, George's Straat, Kcaostad.
op het Onderlinge beginsel als een zuivere

basis, biedt volkomene zekerheid a an

GEII.T·USTREERDE OATALOGUS ,?)3T VRIJ.

Baten zijn
thans meer dan
,£100,000.

Levenspolissen
van kracht
,£1,200,000.

.... ,. BJ&tIu4 111Lu PIlI.AOV ERTENTI E BJU~)(~In.B,J;apt.C"'GB~ w_ ...
'____'__ IUBLlIÓII CHTLJI, Kap'- Cr.IB'OOK, omtmll 17

LOOP~NDE .op de~ plaats PII:.~ CA8~B, Kapt. HuAIULL,OIatMl
Palmietfonteltl, 2 Rwn Donkies 10 II~

A. E• .ANDRRSQN. 1 ree-v41e rechteroor halfmaan _ft J.BUND.BL CA'JTLlIl, Kapt. WmDEI., OIIIiI'eIIt IS

I Hon. Secretfms, voor, 1 pb.uwvale, reehteroor h~ LI8~ CASTLB. Kapt. LE saw., omtnmll'
Pub. School, Vred,enburg. h' I Aprilmaan ~ BC tE:r., n~en de eige- BQlLIlHl.ASTL" Kapt. DB LA C?tTaTu .......

Adres, P.O. Heetjes Baai,l naar, gepl81de dieren DIet bin,nen 4 ClIábmt.l April
Malmeabury. ; wek halen iT8Il af d~um dezer komt ......!oor T~ ~ TIII'TOIfIdC'~ -

_-;-__;'~ __,\.\ weg en, met betaling van &11e - bIJ de tem 'ftIl de CI.B'l'LI

Yredea'buJld •• i.IAI HOOo".,'O"O. :al. kosten, ~llen zij ~houwd worden KAILBOOT ~PIJ. (Bpt&~
1& ~VIl "IJ II II als mij_q eigendom,' Zij loopen van

14 J~ 1898 hier, l}1Il
Palm' ~ . 1).8. J. TOUA. ), ',;,.'le"fontein,
dist. fn8erburg.

181~rt, 1899.
i f

. ,

zonder. p,ersoonlljke verantwoordelijk-

heid. terwijl het --,,,ehee le. sUr'p~us._zo.nder
eenig" korting. behoort aan en verdeeld

wor~_t onder. de le_dell of voor hun voor-

dee~_ge~ouden wordt. _~lle .laatste en
meest llberale termen die door praktijk

en ond~l'vlndlnll ontstaan zijn,._ z_IJn___ln

h~r~~e~".e_n'~,,-r.k ~ge~~~~n, ~11". ~..A.. "'JlVES~~EJ,
KAAPSTAD,

LJ EEFT pu het beroemde Hauaer eD Sporting Magazijn Geweer
1..1 .ontvangen. Het laatste en beste wapen voor het schieten van
allerlelllOOrten Bokken, Tooral Springbokken. Prijs £1 lOs. nett.

lJagel Ginreren, &idee, .RevolTers, en Patronen van de beste kwaliteit. - ,

OPGERIOHT 1886. j

B_nd.alu-d .... (... IO.. )
Matricmlatie ;. , "

UniTersiteits School H~r, ,
" "Eleqaentair,
JJ Muziek E....,in ..

.~daaJ.-da.-(Ja*,IG"
.S~daarda V, IV, Ill, jU, I en

Kmdergarten S.hool Toor kleine
Kinderen tu8scD" 4 !3n 8 ~ oud.

"'~IU_'\'I Klassen m dei Kuua :
8liU!lr-lIfl1lrtltT... 8nelaohrift fm Drea-

,

DIOI SIOODOOTIUTSCWPl1
~ __ K"1").

Leven, Ongeluk, Ziekte,
Verzekering Aangen.oD1e:n,

Hoofdkantoor: Beneden St. Georg8Strll4t, Kaapstad. OVEUBU m. XAlPsTAD

~:h.C:»1I'" ~ ~ eI-s"t;eI-
RIJTUIG MAKERS (HANDEN WERK),

PAARL e.c.

Dynamiet, Detonators, en Lont.
Bicycles, Bicycles, Bicycles!

SOHlUJJ' OK PRIJS LIJST •••

U_ZO_ LXJN

IONINXWKE JlAlLDIENffi

-----_. __._-_._- ~--

D1RECTE Invoerders van Rijtuig-materieël, dat wij tegen LAGER
dan Kaapsche prijzen verkoopen.

Met een grooten voorraad UITGl!:ZOCHT DROOG hout zijn wij
instaat I KDEH. Rijtuig, door ons gemaakt te waarborgen. '

TUJ'1EN van eemg soort met of zonder Rijtuigen geleverd.

KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN.
.

BEZOEKT ons en inspecteert ons Huisraad, ,~kwaar, en Glas.
waar Vertoonkamel'8. . '

•••• A.~t
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.:

THE LITTLE DUSTPAN (I Mevr. W.B.PE~AL,

" ptmoipaJePLEIN STRAAT. '-~----~.:__

•..=:r=.!=:'::''':!,~d.pl-.IiikeW.rkwinkela eOATON & lO,W,
Eenige Vervaardigers van Bamboezen cioederen in de Kolonie.

WELLINGTON STa-TIE
,I "

BledeD te koop au 1 Mnr.

Snperpbospbat YID I'IaIk, Q.
of Witte Gnu« .., at~ i4....... II_r••

Dubbel Gezifte en Ka$psche
Zaadhaver.

BarleYWheat, Rogge, kJerSt,
Haverhooi, Ka(

~pzaad, OOClurqot

""ortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
~ederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatseo in de Transvaal.

Dagelijksch'e . personendienst van Lourenco...
Marques (Delagobaat) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

J. C. SMITH & CO.,
Hont, Kool en hont Magazijnen

KOLONIAAL- EN 'AMER WAGENHOUT,
STOOM

88, Breastraat

Tarid foor Reizigers BW Johannesburg £4 17s.-(D £3 175
n " " "l'ntor:a £4 es. 6d.- -tn.£3 4s

Daueuikscbe pen:;oncndienst van Durban (Na ls l)
.Iohanneabur'g, Pretoria en andere plaatsen in
-ansvaal en Or anie Vrij!lt~~l. '



(V_ tW H_ &li. Co.)

KaapRld, 24 )(aart 1899.
STlIrIS\'EDEUl(.-OnH .. kt".. deu __

..rn goed voorc~n l1li 654 lb. behaJdea £1,148.
(her bet aljemeen aun de FiI- on ... raadonl
.0 van "ege de Pauch·Yakantïe lUllen '_e
,a~"n lfNiaan .. orden tot op 6 April.

L',t\'O"r Toor de .. eek 1239 Ib" ge .. aardeerd
t~geo i:!~'8ï,

Wil noteeeen :
Wme ordinaire prima.£8 10. od kIi .£9 lO. od'

e<>rne £7 oe od tot.£8 0. Odi t.. eede .tb 0. od
tot io lO. Od; derde £8 15a od lot ,£4 lO. Odj
inferieure tot hard .£2 61 od tot fa 0. od •
"'l' fJee witte, aerate toi IUperieure £6 llie od toi
.to I080di t-.-le .£461Od lot £60.tid; derd.
LJ ISs Od tot £40.Odi ÏDferienr tohl.chie.tl
l óeOd tot £3 o..od; donker.£4 16aOd toU6lo.;
blley byoclu £b be od to. £6 lO. 04 i lIieari .. itte
£2 o. od tot .£25, Od; lichte £1 141 od &ot .£2
0, Od;donier£O 181 od toi.£022.iOdj lichie~o.
tot iu oe Od.: I1Ivtlanp£4 l5aOd &ott5 6sOdi
!&n~ auddelmatig £4 0. od toi £4 121 Sdi mid.
~elmatlg £:.1 Da ud 'to. £2 161 od i kort middel.
m&t1g £1 OS od tot £1 10.Od; .nrarte mid.
d.llUtig en kart £0 U. od toi AO 20t od ; Jauc
.. lo! il ISs od tot £00. od i kon ,.loa £0 lO.
Od !.Ot £0 oe od; nie, 1aug.£4 0. od tot £, lO.
oa , !ani middelmatig £2 lO. od toi .£a
1,). od; middlllllD&tig il lO. od tot ,£2 0. od j
kort r:niddelmatig £0, 161 od tot,£ I 51 od:
korte 1'1001£c 71 sd tot ,£0 lO. Od; kdrt , .. "oon
£0 SS ()Q 7. Sdi laaa. ,.101 £1 181 od tot .£2
60s Od: kort viOl ti) lO. od tot ti 6s Odi
.padonu ...itte .£2 61 od tot £3 b. Odj
dorker £0 17, sd toi ti 61 Od: .padoou,
lich te £:.1 Od od tot .£2 ÓI od i donier
c!:llcb:la 6d tot be od i nie £0 oot od tot .£0
0. od; lange viOl £0 0. od tot .£0 'oe Od.
W'JL,-OnH marki blUf. _ fdrlll, en all.

10,)ct8n ..onden koopen tese" yoU. prijaeo.
W,j noteeren_
Super wz, karoo Mte 6td tot Sd; middel·

IlIatIg Hd tot 6td; OrdiUaiN 'td tos Mj ......
aD inferienre d?l 3fd tot 4d.
'nUs, - :.l&rkt ferm.
Wu aoeeeren :-
Bolrvellen, at Ib, 13fd per lb; lichte dito,

o~der 31 lb, II td dito i IOndrore od tot od dito I
JIliOl'U ~; KMpecb. la. 1d. tot il. id. elk i
lanrol tt<! toi Mj korte wol 44 &ot Odi be-
tchadigde 'd toi od i llUaarda 4td i pel" Od.

BeschadiBd' vellGli uur Inralh.it.

Fhv",boo!

\ IJpe..dJI •••

l"dll
.\ :trd.ypewn
I\. weeperen
I1 ~ '1. • e r;
Bo-men W""nd)
\I'~t( ,. "oenen ..•
B'lter
KHreD ...
H,~nder8 .••
TJ.!Dath."li

A;' ;>clan
fl.","r
Kt:D,len ...
Jj; ,,.,,,, ...
Hwnderw
ZO:l1'l11I1~eDeu
Uien
AAr appelen
P.tAtAd ...
Perupoenen
Peren
K .. eeperen
Tr.matie.
KalkOf'De1t ._
WaterlimoeneJl ._

'DOH. 1U.B7.
s5 Kaart 1•

o a 7
o 0 9
o 0 6
o t 0o , •
o 0 6o 1 1
o • 0o 0 ,
o 1 •
o 1••
o 1 I
o 0 10

• I.•
o C 11
o 1 7o , ti
o 6 u
o • tu
o 1 1o 1 8
o 0 0
o 0 'to 1 10
1 II 0
o 0 0
o 1 I

.qun IlA&IET.

16 Kaan 1....
_ 0 0 ,

o 1 ,
o I 41
o 8 8
o 1 9
o 4 6
o a 8o , 0
o , 0
o 0 I
o 1 a
o 1 I
o 0 lito , 0
o 0 I

A .. ol.o I •
o 1 •
o a 0
017 9
OS.
o 0 0
o , "o 8 0o , I
o 0 'Io , I
o • 0
o 1 8o • 0
o 0 't

.peaT E1JZABETIt.

, I.
W"ll! IUpeMeur prtma._ 9 0

T 0
6 0
a 10
I 0
8 0
, 6
a 0
1 10
6 10
a Q
I 10
o 16o ,
OU
a u
1 6
o e
o a
ou
a 10
1 10
II 1
I S
I 18
o 17
1 1'IIi* ID

T ...t'!ed.e 11

:o.r.lAi "
WJjtjei IUperiea:

" goed lOt pwoon
" tweede .
" derde '"

1lr:'C'. (fancy) .•'..-.ru: iced loot lOper ....
" mlddelm
"kort •••

Zntte Inlmeur kort .••
" ,1')1

VLa. goed tot IUp<Il laai
m«iJUJII

.. " llart •••
,. Inlerlca: ,..
, .101 ".

lpedocuu (Jonge Tagell) ...
" llIIAi en bard
It cnicu

Bt&&rt .. it
" gekleurd .
" douw .
" BB .
bt1& IU peMeurw

tl",)JeD,
\'r.,-cr ~,-Oo TerlDderd,
W U noteeren ,-

IIen nooi, III !ldJI. on~
(_hOle!! ,"
Kaap.cbe ~ lItalt

" tamaMll' l!II ~hadlide
Bol .dJen. g~ ...

" beochadl«d •••
A.Zlil\)fM~ of.

An"JraveLcD, ~
" beechAdlid

H,JdU iroge '" ...
iruol( g~uten .••

" UIte .•.
" jr' "~ be&cuadJgd

~pn~~boitv.llen '" .• ,
t)~",·nnuorns. LC'I"t~r

(i,", rU ""'"" Hi,.d,Lor.b.r " (jo,)

23 Maart 1899.
\'.)(;H"TRt:I6\'SDEll&!f.-De ID&Tki 'II'U den

,",.,~ i.rm en dil prij.en ,..n de Juiete week
"'c' i~c behoudeu. en f.:ninaa ",aren aelfa hoorer
in ,', 3.

W J noteeren :-

:aBZO.~

Ala.emeene Jaarlijksohe Ver- HOLLUDSCHB BOBIHAIDBL
QallerinQ van Aanileelhouders. JACQUES DUSSEAU & CO.,

e, K•• IIan•••••
K· ........

CL ... CL
0-11100'
o • ie 0'
o • 10 0
o 4 10 0o a 0 0
atG 0'
o I 10 0'
o • 0 0'
0' I 10 •
o '111 0'o I U 0
o 4 0 0
o 1 I 0
o 0 I 0
o I 0 0
o '10 0o I 10 0
• 0 16 0
o O' 0o I 0 0
o '10 0
o I 10 0
0' 0 I 0-
o 110 0
o I a 0
• 1 8 0
o 1 1 0'
w1j1je1 M IUOJ "

,. J\.
•• ct, .. d.
o Ct - 0 cto ,,_ 0 0
I S _ 1 2.
o 8 - 0 ,
o 10. - e lOf
o 8 - 0 0
o H - 0 4f
o at - 0 8f
o lt - 0 C:
0' •• -0'*
o 6i - 0 6.o 8t - 0 ato 8, - 0 •
o 1 - 0' 8
o :I - 0 a

II' - )n. L0n,Jen~be kabel.iuut oDtT&llgen
"",k ",;I)e~u .. "'itten td. dunrder i "et .. ol
"'"f I,," .\"nleen in goede "raaa: De plaatte-
I::.~ ".rI' r ..... naar "etwol tblijft nog ferm, eD
• 'I. Vd .. ,>! wurdt dadeliJlt: bil R&nlrolD1!t "er·
• ,,'bt IIdell weruen op de markt 485 hIJen
u''. 'b-,ucn e', ,J!3 verkocht. D. comJlllti.tle
_.•., ". "W<i'g e" Je pril ,en "&nin Mll1gu1nl
h,.'v~e, !Jertt§ balen graa"eld ...... 01 w.rden
".:k,-" I, t "(en 6.-.1, tot Gld, ; en 19 baleD ter.D
~" :;~"' 'Q lichte 0, V,S. lammerwol .. eraeo
'er nc;.- t~~.n ó!d, tot Gld" en I) baleD .aper
I, n'e 1'. <r'''> 1&" (lIerwol tegen 6d" 16 hIJen
"'~'c U I' " ... er 4en verkocht tegen SM. tot
~,i on II balen I. 'GJmer .. ol ~n 6Id.; 26
~.,~nI,o,e () \',:5, "e. iea terugg.lIoaden tepa
:;,1 "~ot .'",j, on 8 balen ,oper lichte ko~e
'ct"" :.~.~ ,',;1 , lG bal~~ .aper lichte Maralll-
:lr~ """"11 werden \erugl' ~oadlll tegeu6;1.:
"'. holeo I..ug. Hanover .,,, ~",ol tepD 6td·,
" ~,..," l.n~" !le Wetedorl" ,..iwol w.nIen
, ..:~"':.: '."eu:xli en 3') ballD Jan•• O.V.8,
l.t~l'!::l ;,',.1. 1

.,' U u;J~ren;-

~ ............... (O'VA) •• I&
~ ~w lIIIIIIIIIft. _ 0 II
,,-- 010-t.t.~ U ....=~... 'M _ 011'-

aaIra Wba_ ... .0 10

lWIBERLET.

.A.llODmKINGEN.

Zaken ajjn leer lWak ea d. l&D,.oer ter
plutee1jjke markt aiterss ,erina, eo be.taat
YOO~Jjjk aii kaf ait d.n Vrijt ... t eo kl.iDe
beaendiaPD 't'ID baad.1ura. PrU- 'un alae-
meea _ .wak .0 er i. reen YOOI'lliUlchi op
"erb8ieriD, in de naute toeko"'. De ID&TIn
iloor o..erstroomd door Amerikaamcbe mielie-
meel, . ge"olplij~ il er Ifeen UD't'rUf "oor
koloaWe, III er 11MIl fI'OOt. ,.oorrud 't'ID dii
~el in Bolaw.yo, ~t hei niet wureohUn.
lUk 11dat er UIl,.,.., Uit het noordea al 'ijD
"oordat d... oolTUd a&IIIi:!ë!.;..,vminderd 11.
Bd .fwuiaheid Tall Am' he mieliel il
h~t koloniu:I artikel wat beter op prV,' en mag
bi~,nen .... Inige .. ek.n ..wer ItÓpo.. De
pruaen nn andere prodnttea lijn denI1de ala
dill "orige .... k.· U....rhooi, ha,.er, boermeel,
eDS, worden tepn lap prij_ uogeboden.
Kal, tenlj !roed eo IDiver Tall d.Ddonoh,.Ioer,
la onverkoopbaar. Aardappelea lija -.et beier
op prijs, hoe .. el DOf _r 1UIr. tJi.a lijD DOf
lleer goedkoop. De ,.oorrud boier il ,...1
arooter dan de IIIIIY1'Uf 1111 alleea a. belte
IIOOrSentaf.1 boter behal.n no roede prffHD.
Eieren be&lorop prUL Plaim,. .. pat !ro.a ,.an
de hani. Zout _ 't'Olop.

BeaeodiapD kaf worden alleen ,.oordldeJOk
"erkoop ontnD!ren.

JOJilA..NNEeBUBG.

De 't'Dlgude WIl'CI de prilaen dei ... Ir:
.. L d.

Voer) droog (per 100) 0 18 I) 1 15 0
l[l! per bul ol. 0 Il 6 0 la 6
Zemelen (per lak)... 0 7 6 0 9 0
Garat.u .u ... 0 lO 0 0 11 6
Kderkooru (per lik) 1 9 0 1 10 0
Hieli.,. p. I, (geel)... 0 21 0 0 22 6
Hieliee{gemoogd)... 0 20 0 0 21 6
Bog (per Ilk) 0 0 0 0 0 0
lIaver 0 14 0 0 17 6
Boerenmeel (gesift) 0 0 0 0 0 0
Eieren p. dozijn •.• 0 2 6 0 3 0
Zpnt p. uk 0 0 0 0 0 0
Uien (per .. k) 0 7 6 0 13 •
Aardappelen (gem.) 0 6 0 0 16 6
Hoenders (per .tak) 0 2 3 0 3 9
Eeadea ... 036 0110
oaaaa (per .tnk)... 0 4 6 0' 0
lCallroeoen (per .tak) 0 8 0 0 13 0

Drnkpers laatachappU JU de Sandt
de Yllliers en Co.J Beperkt

In termen Tan Sectie 14 van de
Akte van overeenkomst van deze
Maatschappij zal op Dinad&g, 28
K&&1't a.S., des n&middags tell
h&lf drie

DE Zevende Jaarlijksohe Verp
dering worden gehouden

aan het kantoor der Maatschappij,
hoek van Burg-en Waalstraat,
Kaapstad, ten einde Rapport te ont-
vangen van den staat der Bezigheid
va.n de Jdaat8chaf.pij, opgemaakt
tot 31 December,!.., en ter kie-.ling
Tan Direkteuren en een Auditeur in
plaats -van de aftredenden die allen
herkiesbaar zijn, en ter verriohting
van zoodanige andere bezigheid all
de Direkteuren mochteB voorbren-
gen.

C. P. SCHULTZ,
Secretaris.

Kantoor der Maatschappij,
Kaapstad, 23 Feb., 1899

---
Drutpm laatachappij JIB de Sandt

de VnUers en Co., Beperkt.
HBERMED~ wordt bekend If"m~,\lt

dat de heer G. V. HJlBBD" Wal·
plaabl, p.k. Vrieepoort, diet. Abertlt!6D.all
agent "oor 0", Land en 0", W_blad
la aaDpItlld.

HIERMEDE wordt bekend gemaakt
dat d6, heer :rt 'rO~!r8HBND te

Fruerbllrg, all tweede agent voor 0,,-,
Land en 0", Weekblad li aanprteld.

HIERMEDE wordt kenniI gese'1'ell
dat de heer W. P. B.uBD te

Honigklip. Vredenbul'f. Diet.Malm.burr,
al. t_eede Agent voor 0", Land eD
Weekhlad iJ bena.md.

HIERMEDE word. bekend gemaakt
dat de hM' J. P. LOKBABD,Karee·

bolCh, RI,beek OOM all .,ent "oor het
diltrlkt Albanie van 0", Land en Week-
blad iJ aan,..teld.

C. P. SCHULTZ,
Secretaris.

Kaapetad, 6 Feb. 1899.

SOBUPVUBTBDlOBTD.

~_Ollur.
Kaart ~Sandll.ky, .,011 ~c .. ·York

~e-G.al, "au Soath_ptoll
~6-0tago, "'118",.a_
ZI-liailboo\ c'ariebrook ~ QII lfatal

_'

lai' ·Jlriuil.._.... AAlmKJa·JIlO('UT.
K..U.P8TAD.

KO.LOlIUl&
~V .....

ColoDlal orphan IJbamber £170 0 0 AllO , •
Geoeral BItate and Opbu

Chaaber._ ••• .. 0 0 .. e I
!loath AbtOIII '-dattGa 100 0 0 .10 0 •
Boud ol keoaton (Split) 110 0 0 1. 0 •
Purl Boercl ol' h_tan 11 10 0 10 0 •
cyferpt oaal 0 U OOit •
.8ila~ ._ 1 lJ' • ~ 0.~aitabIerIN ... 11 OOit 0 0
~"ileud.arhae 1 0 0 I' 0

ol_ __ 0 II 0 0 1. •
.POaardiu"'--... • 0 0 • I 0
pon Bilabeih A__ 0 110 .1. 0
Boeebuk Ilatcbee 1 14' 1 IJ I
8 A llillI1II .. I lJ 0 I 11
JIlleDt;rIC Tnma 1 e. I 7 •
OnaIf·BeIae& Boercl ol

BZCIIUDn· I 0 0 • 10
BPGurdiM I 0 0 • 0
purl WlDa11; BIud, 00 1. 0 0 10 I

Jt~se!'l ftD 8tellenboeoh .
Heden la de .8tellenboecbe etemru.,-

mend en Ttjand erkennen dat de ul~
van due nrkieliDi grooten in,,1oed ,sal
uitoefenen. Oadenteunen no de ~.
bander politie,. ltaat ~ bij uwe Ide~ren
en IOrgt, dat "D enken, Rem 'YOOI' de
Afrlbander pa4iJ 'fWlol'eJl pat. H8Id8ll
bebt rU de geltpGheid o"'&i.Jl8n1IChf,Ue-
rende oY8rwhmiog te "baleD-uwe. bn-
.. Jl ltaan goed, blanke en ,..le~
kieael'll werken teamen nor de beE
no ODI land. Een leder doe &tJn p ebt
en lette lijn milje acb .. de 'namen.
de beereD JCrise. en Marala. Uwe be~og.
en &tJnook haDDe belangen, 8Il st &tJn
uw ".rtrouweD ten "olle waard. Stemt
"qor KtrAie. en Krip 1

DINSDAG, 2s MAART, 1899.

IN BELANG DER NATURELLEN.
Giltermiddq diende een bMI eipn-

aardige zaak voor den uaiatent-ma«lItrMt
no Kaapetad, en daar de zaak no hew.,
la, au11en wIJ d1I geechiedenil erftD kor·
telijkl mededeelen.
Men herlnnert zich dat de ~r r.

FILLIS geeteund door een lI,yndibat ("01.
nl de ~ TiTl'la) - WUl'YIln DUI' WIJ

nmemen dr. HARBIS en EARL GBBT
deelhebben zijn - het plan heeft ont·
worpen om een TOontelliog no "het
wilde Zuid·Afrika" in Londen te If"eo.
Onder "de wilden" waren begrepen Ter·
tegenwoordigen van de vel'lklhillende
naturellen atammen. Om Jeer gecronde
frJ,lenen namen de nweeriogeD der nr-
IIchillende Itaten en kolonien no Zuid.
Afrika de positie op, om dele weroertuS
der natu"llen, indien mogeliJk, te Ter-
bindenn. Men begreep dai ala dese
naturelleD in aanraking worden gebracht
mët het laapte deel'fall de LoDdeDlObe
.. menie ring, en in Zuid, Afrika Mal'

bun ....rachillende ltammen tel'1llkeerden,
&tJ bier eeD allervmlertliJDteIl iuloed
ten k~e 10uden komeD nitoefenen.
Toen due lUk door on.. ,-eperinl onder
de aandacbt der aDdere reperinpll werd
pbracht, namen de rep.bllebn .. dIdt-
lijk ~arm op, allOOkdie van Natal. De
Hooge Commllaril nardigde de noodip
proclamaties uit met betrekkiD, tQt de
lU'eken onder zijn geag.

Maar wat ,ebeurde? De beyordlllrUl'l
van het FIIILls·plaD. s1aasden en. 88Il
5O.tal Zulu. uit Natal aan boord de Oot"
te krijgen. Nu moeten wij duidelUk ma-
ken dat er in Natal Mn wet ~, dat
pen naturel den mat ..., ",..J&tea lOD-

der een pu. pteebnd doo..... be1oer-
den pel'llOOD. Daar de ~., er op
tegen waa. da. natareU.U: naar ~and
"er,,"rd lOuden worden, IIOUbet .oei.
lijk pweeet &tJn de ~ip PM ~ krU-
po. Hoe Jaet &tJ -.de bedoelde ,alo
.., de Ootlt. .. bbea MD pM·om " K_·
6wlq U gM" .... _. Oot bltlt .
dM &lj .. bakab .... '......
.c-W!9 ti· ......... ""'~.--:'." ,,' -'

XERJ[ EN SCHOOL.
, -

Ge~:-Eeae ,ou,.erDIDie iD bet dinrikt
8mi~ ....... .£48 per jaar 1111~;
.. Dd. OaderWjjHr .. ,
dIetriki"t;iUe, O.T.! .. aIaria 120 per au-
- de ~i MIll pa'f'efllUlte op _
boeNapIaaia.DtriktMal~; MD hoofd·
oacIerWiJ- ea ,_ 0Dd~J.""- baitea·
-.jj- iia W _kikt . Ibara, Z.•A.B.,
lIlariIttP ,..~ ~, ~ ell ,(150. IIUJI·UJfD ........

1 la. 1 ..
016 0 • lT
, 6' I'
o • 0 0''1" 'li<)11 0 OP
1110 Id
118. Il'
I I 0 • 4
I 0 0 I I
'lSO 'I'
1 1, 1 I
& • 0 .,
ot. 010
1 • 0 1.
e 14 0 • 111
• t 0 110
jl(. III
'811. • U

0.. __ 0U4ft'IIrJ,
.. blee-

Sen IJ N.tlouIe BIlt\, .. Ga; 1Gt
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Nieuws uit de Paar l.
III \ DiDJ:\l,.

Je Yillier s Jr

TWHl>I-: DOKTER""VO'O"U PORTERVILLE

25 M t, 189~

naam
S!Lt\\~ 1i::1\(lt\\I'

ll~t foadameot van de n ieu w e J ,n c u ,,',rlOl
wordL g d, al ok dit 10 ct" ebou w en \ ou
de h r Le nou II' lo 1l~IJo ebou w en
sulle 0 "ader d
racbtlgst ten eteld

worden.
ER'" r II

D r l hari de Ydllér" Dromer kraal
IJ rn ti oug" teld ou bet wordt 'e.",,<1 dat
or weinig hoop op Zlln b "Iel I

é

l' •

j
f I

I
,

~~- ,, .
I
I I

ft,

T eedc vergad~rln~ ID Lit! 1lSOl ven LCD

del n JohanueI! Chr is rian l 'r ins "or [,
van schulden eu ve rki zIng V:lG tr stees

De volgende schuld n wcr,len bewezen
Johan Durr rband, .lh,)l)
D H VIIJo a, schulden, .l Il) I;:'. II) I
J C Rabie, open, reko::IlIl)!, .lH 12. ; I
De be r J li urr werd al. eeni'; tr".llQ

aan este Id
VfI ever .(:1ctcr IDJ.{ IU dl il 1 ~f)1 ot n boe

del van Frans Ku tf'uer, hundelende aJ. Kuiïner
ea M,d.er

Da vol nde schulden ... or.Ien Le n-
Standard v e r band , .tB 11"<1

C"rI Lithrna , balans o ",tl, ~~Il ló >;d
David W rd pen rukeu

iIDDELBURG.

22 Maart, 11:!!J~1.

Gehe( 1 d'I uwen,
I , BH1SK\[\X

j~,iJ rll1;st;.t.LI,decJuln
bt.: J ,~n c 'lig' z inueu \;l'! l\L"rl

_ f

t
• f
.1

XO --·,
• •
-I
· r
:11

:i:f.\~E)EL E~ XIJVEx~L!D.
TWEEDE DAG

,I ')1)11\\ r" J~ I· \ '.11~ ri1:.j
... ) II v I .... PO! i ..)r Jo ..; ......k. ,l'

! i r t 1")1 -
tie I(r<tcre bet
p 277 runs

C In -t v n n _ lij ~ a

rltel8e •

"
E te in r,
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1\.\.\1'1'-01,1)'1 x
T",' e Ion np

h Troll
b Hal, h



r
i
I

. -, .

UIlVOBGStcL mT'

I ',"1" 'l~ \{ \AHr - (Rrol"r.)-. !l..["""
,~ :, lilthn,ll'r!ol l'icbrUVtmdt'. Le;' daL rit'

~ - \!1~ -l.al w~l~ert Je verand8: In ~ )I, h1:\r lllt~ .i

•.•. ll:';t' re!atle .... en de omkeenll'o! in h.,t lIpon'" 1
'.',' C:"'''c·leo '" FrankrJlk. eli ,P:llI.c1.Jan'i ~ J "".'~.~ ~~III' R". 27 :MuBT.-(Reuler. ~Een
·,,·.;)C,·h:J. ,'" Haa~t of pres,d~11 ,\.C"~,,r 7.111 ;"t,.mll~'f',·ht lte~B plaats gehad tosecben kaf.

I .' -, •. , ,'I de \Vlar...:buwlIl;; Itl Jun wind Ill- r~rs I\.'n d" :'oIourae Deep en H80ry Noorae
' ..\.1' " :·Iat het le laat... . ('.'tDp"un,l;_ De kailer. aao laat.tgenoemde

I'· . \111.'rJkanell ruiten g,~tcreu weel"r voort. 1'1 LaL-! lt .dd ..n bet beate ..ao hee ·ge..ecbt ea
. Ir, .ken ,aUIl" te :\IatoIOl!. I,~;;onll~n "en winkel te plunderen. De bere-

dell poli !.ie. dia Legenwoordig WIUIbU de krijg.·
dans te G.ldenhnis !Jeep werd begroet met
reTolver schoteo. Zij stormden op de kaffers
af en dre ..en hen in de oompounda waar &ij
ontwapend werden. Ue pogillgen nn de
blanke arbeiders om het ge ..echt te ..erbinderen
wueo vrochteloos.

TELEGRAMMEN
OVERZEESCH.

Ontwapen!ngs Conferentie.

YREOEI,IEVEND.

J,')'[)[~ '2:' ~u..\RT.-(Rn.Ier,)-Het bni. der
~olll .... n t en heeft de tweede leaiDg nn de Loa-
,I.'" re;.:, -e T1ng.blll aan!:,enomeo met 245 .n
: 14 ...t cnnnen.
E"JI wanhupl~ ge'l'echt heeft plaa!s rebad

IdI n ..",roen van Manila. Nadat de AaH,ri·
,,,,,'n .It' I\)()pgracblen .an de rebelleD achoon
':"""'<1(<1 en dell .poor .. e" in beait geDomen
h.,,1 [en , lllt'!:,en III de Pbihpijnen nUT den bnt
v \II 'I'.l.lb,,". liet Ameriwnsche Terlies wonU
1,'I,·h'nd op 100 en dat de' PbilippOoe ... op 300
11: 10

IJ.. / Jl), "f ',"",,'<lC meld, dat de N e...chang
.[1<." r .,·el; mueJi!lkheid tea lutm tot algt-beel ..
";'''''.\',Inl( no ~:nl!eland. biilrelegd isdoor Ro.·
l> ." I (le L'laar gaf doidelijk aljDe begeerte te
hnndl dat bil "en doidelijken blijk wilde geven
v HJ 1'11 vredelievende ee ..indbeid nn dat de
"Jt''''reIlIJlg< conferentie binoen kort &al
I': ,,'. 1lt'I,beo Hetzelfde blad meldt dat de
, '1' en I'" bepalende de .erschillend" sferen
"'OlIlvI )c·d IU Rusland, en Engeland in China,

11;"'" ~"rt ~cteekend ui worden.

Engeland en Rusland.

I" ,I:TC<;f:ESCHE KOLONIES. v

/

,I'!' '2:, )!A'RT. - lRtuur.) - De
1l1l1d"llngen russeben Engeland en Ro.-
,,!>,nJ. hunne I!escbillen in China. heb-

: I ,'ell prak t ischen vorm a.a.D',,{onomeD, eo
., ',,, '"t dat een schikking spoedig getroft'.n

.il \\"rlell
I"., t,·I"~ram UIt Li"""I"'D meldt dat <le
r , .. '.ID,I, c'he· numst er verklaard heeft dat dil
.,,' .. ·h 1"" rsch e overeenkomst niet aan

"I' ~:1I~,1 " rued .."edeeld, maar ..erzekeringen
.. ,. ; •• , ,'11 d lt du I'Orlu,I(oo.cbe koloDIes D1e~
;,.\ "., ,l.un no daarduor beuad..eld ~8 znl,

'\ \'f 'f,h··)

'AmerIkanen en Philippljners.

[1111 )DE~ EN l;EWONDE:'oI.

;.' \I,,, '2~ ~!URT - (Rmter)- Verdere
, "',,1, r he·dell omtrent hee geTecht tUMCben
.:- A·II"Clk.'"t'n ell de PhllipP!lnero t~o noorden
'. ,'0 II lIliI. "i' Zaterdag. toonen dat bet ver·
I.·.. 'Irl t't'r ...!genoemJe was 27 gedood en 111
L." :'ooI'" f ... • t~n ~ïlll laat..~tl!enoemden :!t)O gedood.
i' \ '.,. "kar.en rukten hffien .1..011( op ov~r

'c· ,,·!l1 k terrein "n de Pbilrpp!jn.,.
. h· , "'allhnr'~. ZI! "!In verborgen io de

,.. --, " ", .lul,·n en <ermuden het open ..eld.
\\ L"l.')o\:.l lol. IJII 111 vlammen, na fen bombarde-
"1' ,,' .~ "'f d;\.\rt()~ in~erlchte kanonneerbooten.
I'·· I'.,;, ;'1': ",'TS hebben de pl:u.ts vprlatcn.

"TI)!ES" PRAATJES

KAAPKOLO}.·IE
De Langkloofspoorweg.

"I '·,1. ~', ~[Kr (!imiN.) !)e beer Sauer
. \:.: ,'( rt'fl ,·t;'III)nderhoud mt:!tdenstad8raad eo
!, " I; il t'!' n~...r!laJ o,er de kwe.tle van U lt80hag6
, r.·I,,,,: . '1' te m~kell van de Langkloof spoor-

,.,; ." , , de ol '''''u"ie telde de heer &uer
:,: 'I fwrl ;"t'll houp k()n geven dat dit ~edll&n

"', " "le" ,,,,k k"" b!l been takl!ln \'Iin Fllcb's
',,,,·' .. r' lid underhou,l was over het allle·

POLITIE ZAKEN.

1"< l-:ii/\I'fTil. ~:»)r..ART.-(Rrol(r).-
\. I· ,', ,1·.I'f1~ell ~e<(lclen ztch oogerust met
"'f>,' .: toot de pulmek"·estie. TeDzij de

1,t'LI"!'W; gt~passe~rd wordt, uI de
Inti.' "l'! f'(!!lJen worden. Een re<luil,tie
" .:. _':'eckf'lIJ dell IJUrgemeester ..ra·
.' III,' "II t ...oede <ergaderiog in verband
1:,' . !.,Hk. ~l b:le,.:gen.

EE~E ONTKENNING.

'ol .. I "\\1 l', )IAART.-(R,·uler.)-Do
-.,' I" 'r: <1,.1 "otke"t dat hjl ooue OplOle uitge,
.. J,: : , .. It op de vergadeTlng' ...an den heer
; t·....,·: :t"l g'illJ. .. tt! l'"a.neen acqlOg die op den
", IJ ' ,,: l,d "lien maar brengt de afgezaagde
"!~\hk'nL; IK 1)I:~nteo gon8te van een .c~tina

,I .• 'r ,1.'fl 'h'rf/rUlker ui vallen" weder te
'" - i. n ·'.h bt aan t .. toonen dat deze eene
"r ., .,.' <:,·.,·,,1 I- <looier de .peclale omslaodil(-

'. r, ,J •• 'UI I. en .lc-l'bts 'iln pracbti5ch noi
• ". ,. " LOO" lIle II Ju productie kon beperken.

Een ~ieuwe Diamantmijn.

i-. '.' ":".\. ~~ ~h.'Rr.-(R'-ul,r.)- Te
:\1.'" ;., 1D'lk" "all Klmberley .. ordt

'. ",' ".·k ,..-la,,;, Twee st.oomwerklulgen
I ~ , " ";I"t·.!l~ III 'Vollen gang r;OD. eD een aantal
!\, ',' r l:!'!,llvtlln,·", ZiJl} aan het werk. De

,r "lllTl~t' pilt I" I)mt~el1t 15 of 'lO vo('t diep,
~,. !.' Ir: _""'" J I.let ('r veelbelovend uit, ler-
I r""lIit.ut \',UI het wa..'4.'4Cben ook UIt-

,. i ',' '.' Lr l':O hedwat garnets en kool.
/.~. ",k dat bet '(evondene veelbe·

,. ,',r· I I,' ~relile" van de mlln ~iln nog
'.' r ",r: k ,l.ln~t.·tiuld. maar ze z.al waar-

, ':' .. ,t '"I Leo rlaal.elilk syndikaat
" : ':'. Ik ""k IW-:lllncli te werken. lien

/.:' : ,: ",., Jr" I ...at lllaChlilerie beeft gekocbt,
~la.l( ..j ~lk:.v0orta:el.ct wordt.

PAARDENDIEVEN.

, 27 \!A\RI.-(Rroter).-Ver.
,\" K ','r,Jf'l] drie paarden gt> .. toJen Yan de

". " ,I·:· I...", ""O, limit, in het diatrikt
'" I lt, i'."flCn van deu eJ&enaar volg·

•. ', II r \~" dl' UIC'vPO tot over tie YaaJ
I'. 1,·,:: Z'I ""henoo rechtnit te

1. ',\ " 1'1": \'In een der dieven in de
. 1:,·:,' .. \\',·-t [I.. beeren Smit rap'

.!, T..I.' k le Papkuil. en troeper
1 \\ •. '1, ...1., ·,dt~ lllipoo"ol~er Tan vee-

.\ l' ",I', dl.! '1f' lJlJflfle hielen, en ving
" "t< ,.• " d!'o heer On Plooy. Khnis.

. \',., ,J., ,",w""'rde MChuldigen zUn Do
I',· '''r'',. Iwee welbekende karakters" 'p., \1pn zegt rlat zij onlangA ni'
',w:, L;:"\':\ngeni", !!IO ontsnapt. Du

. rt·,·.I. 'edert IK~', hebben op
I',\rol-Ddlef.tal en falSIteit.

!'t

Du Langkloof s~rweg.

~~ \1 'AI: r. - (RP'U"r.) - Ik
·1,:.,. ""ml-.an. Illst h,,~ft gege .."n
"" " ,. 'O", 1I.lIkey in bun llrbeid ..

''', ". ," dat bei zoor waarsclliin·
: " ,~, 1..ln'ikloof 'f'00rwe!{ door die

.\', II ::l;\r'

!',
~. ,\, ~! .. rp:l ..t voor t"ttenbage loont een

'\ 1 \ '1 ~ j ,l.]l' en f)l'"er 404/ namen Z!JD er
. ,

I' t .. I\lL·II. ~j ~"Allt.-(Rtuur).-
. '-'il": :l" fInt vaneen Tan den burge-

. ,,~'.' 'In I lt, .,ha!..i:t.·, meldende dat de con1'
'" Pllld,eke erken an de algemeene

,~ \ ,-1:1 "i'dorw ~en ten gouste .. aren
0"',1'''0 "an t ullt,iode .tatioo YaD den

:, ',,,,, rW"l 1"1 bpt p~n of andere punt
. \ ~ . I""!I ,.!! Biet In lït3Dhage.

EEi'i KLACRTE.

.'~ \1 <Aln. - (Und,".) - De
.:.,'l :",hlJi,alle ':tO pen klachle om

: ..... ·,qr 'lUl het l('anluJnmgen gesticbt
'·'''''.,d )-;,." h,'''r. te Kimberley woon-

'!.' \\, r ... >;'r HIlA.' In ~wl gesticht jR, beeft op
·t ~lL \ L!JV~l.l:.{ .;ef"O beyredu~'eDd antwoord

" :,., omtl.,t den toe.t ....odsuner
. '. II, " 1111 .. n pilln zelf naar
. ',! ". ~"o. b~lg""n hem Ilroot onlle-

.• ';, 'I f 7. d \"t'ronrlak:en-hli is eert arm
I::'''')~' l \ . !.. 1.lch tI" nve.rtni'l"€'n d"t er ugeftD

'''r r'nL!f-'rlJ!&thelrl J~" Oe Arlr,.rl~·.."r
Jl ", f]~ Il dat cr r,ooit de min"te moei.

: '\:. l '''' 'Ifnrlliltie te bekf1rnr>n omlreDt doo
"~-:.l'l,1 \"iI p~n p:ltieot te V..lkenborg. en d.
• .I·,r,,, :c,." dIenen toe te llien dal GrahalDl-
',ad 'n betlelfde voe~poor ..olgt:.

DH POLITIJl.KWJiSTl1
POaT ELIz.uftB, 27 JJI.uM. - (~.)-

Eeue .peaIale bjjeglm .. & ... dea .......
werd d_ morpe PIIOadea OlD _ rWnri-
liu.... belaatiacbetaJu. in n eciDi te
n_, wuriaTenoch' ,",,,lt n- ,.ubr..b
....... rina bijeen te J'08pet'. 'KIl "en 'i;.teljjb
beluWt, Toor politie to do-n ... ton-run, to
einde de mllDiai)lalitei* il. s&aU to Ih,lIen de
$efeDwootdiae poJ!ii_Lt te ~en. Un
werd unptooQd op de bij ..enlrOaaM dat als de
bela.tinlJb.dalera .. lw. _n .. t.ij~.nkoaaat hid·Jea.,
een ande ... pul!li.b .,er.,.<1eriaa 1100 u..... t...
gehouden worden YOGr de tJ..la..l-Ïnllron !leb..,eo
worden, maar al, d. raad ""lOM (.,~;"".,kOUll&
.. menriep, ill lUItwoord op dOl rook ... iaitie, daD
Iron de politiebe1aatiDt op die Terpdering _
pnomeD worden. Ea &&Dtal_aledeo 'pra.
ken tfogen bei bijeenroepen door deo ba~_-
t.r ..an de TerlladS3' , c!aar de belaaiin,beta·
Iers hadd.n ge..... om op d. lutate
nrgadering een Wtl te be.eo, eD 't werd
guegd dat &ijdit ...eer mOClbto doen. Ecbter
beeloot de raad tso laat.te de saak op te aemen.

Het bl'!Lnd-onderzoek.

MAt'EJtINO, 27 MAART. - (.Reuter.) - Uet
onderzoek in uke den brand werd hed.D ten
einde gebracht. De v.rklaringen ..an drie
verdere getuigen werden dfCenomen, maar bad·
den weinig betrekking op de &aak. D. Coben
werd teroglleroepen en st"'aa onderTraagd.
Beiden De Kock en M incbin .praken bet bof
toe, dat een onbealiste nitspraak gaf. De papie-
ren solleo opgezooden wONen naar deu publie-
ken aanklager.

NATAL.
OVERLEDEN.

PIETt:RMARITZnt'Bn, '/.7 HAABT.-(Reuler.)-
Een outie kolooiat, de heer .Jotepb Heoderson,
C.M.G, i. overleden. Hjj' ging nur Pretoria
met sir Tbeopbilos Shepstone, ala thesaorier·
generaal.

ORANJE VRIJSTAAT.
Pokken in BMutoland.

lfASERV. 2& HAART.-(R(uter).-nericbt ia
&00 even in Maaeru on hangen dat nog .iu
.t ..rlgevallen un de pokken hebben plaats Ire·
had te Letaie·. vroegere dorp. MatUenll. binneo
korten af.tand ..an de wonIDg 'Ian bet groot
opperhoofd. De sterfgenllen vonden allen in
hetzelfde bui. pJaab. en Linuen weini~ da,ren
Ila elkander. Mama beeft de uak io hanaen
I!enomen sameo m.t de andere opperhoofd"n en
de streng.te maatregelen worden genomen om
de zieken af te wnderen. Er is .Iechte een
'{enl te Korokra Hoek op bet oogenbJik. De
~evallen Ta" mcl.ll.tacbheid toonen geen nrbe·
tering.

Z.-A. REPUBLIEK.
EEN STAMGEVECHT.

Het verloren kind.

BREliEIlSOORI', '27 HURT. - (Reuler.)-Eeo
drie jaar oud blank kind werd nn oii de
.. inkei ..an sun Tader in de Lebombo op dlln
eerste dez.er maand weggenomen, Ills wraak,
oeming ten gevolge ..an een twiet dTer "ee.
Een onderzoek werd ingesteld, en een Swaaie
beeft erkllnd dat hij bet kind ..erworgd heeft.
De politie doet~ondenoek.

Nieuws uit Barberton.

BARHER10:oi. 27 MAART - (Reu/er.) -G. F.
Apel. lUistent vrederecbter te Steynsdorp, ver·
scbeeo beden morgen .oor landdro.' Vogel op
eene bellCllDldlging .an £112. beho3rende aan de
regeering soek Ifemaakt te bebben, en wer! op
bor~cbt Tan £400 aitgelaten.

Den anderen dag werd een tijger door een
trein gedood terwijl de treio Komaeiepoort bio·
nen .toomde. Het dier ging o ..er de lijo. en
~erd door de koennger ge.angen, .~ie bet hjina
10 t ...~n sneed en tocb toen de drjjTer afklom
om bet lichaam van de lijo te sleepen krapte het
dier nog Daar hem.

De umenlennlr no Barberton ...erd I[Ïateren
.. ood z.eer ..erschrikt te vernemen Tan het
schielijk afllterTt-n .."n del' beer Bonne ... , be·
stonrder nn de coneort geconeolideerde mijnen.
De overledene was een ..an de Toormannen
alhier, oedert het begin der gond ... lden, en
werd _r geecbt Toor .ijne Tele goede hoeda-
nigbeden. Zijn gezin was naar Kantoor gegaaD
..oor eene veranderinl en bern aan de mijo
acbter gelaten. Hij begon II. Zondajr &iek te
worden aan de moeraakOC'rte en zijne inboorling
bedienden dacbten er niet aan bnlp te .oeken
vóór giAteren, toen men ontde~e dat bjj reeda
.tef"ende ...as. Hij bliea den l'aatsten adeDl oit
op weg naar de .iad. De ..ad.r nn o ..erledene
11'118 een boer te Pietennaritzburlr en zijne Boster
ill getroowd met den l&Ddme~r·g8Deraal Tan
Natal.

Alweer Draad trekker1j.

JOHA:<"E.<III·RO, 27 :MA.ART.- (1leuu1-.)-
Heo meldt. dat eene petitie vaD oitlanders,
geteekend door '21.684. op II. Vrjjda( te Pretoria
aan deo Britachen agent ov.rhandiJd werd. De
petitie heeU jeselfde _trekking als de ..orige. en
vraa(t. de beachermiDg nn hare Majesteit, en de
berstelling van lekere misbruiken.

BRIEVENBUS.

Do onderwerpen. waaro ..er uRt-iziger" nn
Calvinia scbrijn behooren ooder de aanriacb&
nn 't dorpebatuor te worden !lebnt.bt .•en
daarna onder die ..an den magistraat. Toor de
krant i. lijn schrjjyen niet Ilellebikt. Hjj be·
Wef'rt ten .Iotte dat Calrinia oit een gezond·
h.id oogpunt beter er aan toe "18 wnder.
dan thans met een monicipaliteit.

"One done for a qoid" beboort de zuk ...aar·
OTer hjjl!Chrljft ooder de aandacht nn d.~. oom·
miaaan. nn spoorwegen te brengen. Wo knn-
nen ..jjo brief niet pobliceeren, ten-jj .. ij ge-
noegaame bewijzen bebben dat de be ...eerde
feiten joiat sijn.

I' Sa.amstf'mmpr," '\'aR omstreek lfaan-
.,('hiJn~krual" Hivroo ..le. meent ook dat .... Id-
kon\ ..t t.'n "Il" drie Jaren gekozen moeten
word.·I\. maar h"t iJ; uit zijn brief duidelijk
d"t hIj d" zaak niet ~oed heeft ovlordac'bt.
H,.t Hoodseongrl1" beeft dit pont afgestemd.
AI, ppn v..ldkomet met zijn plicht doet, dan
kan h"t publipk de reg ....riDg vragen Iemand
and"", Jljln te .t .. lleo-<lit kan bet best ge-
daan wordpn door d..n afdeelingsraad.

OuderlJlljl; van Swellendam" beveelt een
I..;;a.ar un al. nl'rdr profes.'iOr. Wij acbten
hrt ",oo",i('ht~f'r indi ..n thans geen namen
publi ..k ~pn()('md ...orden.

.. Lidmaat." .....11 St ..llenbo..ch, 'lChrijft ook
on'r <If' IUUl,tpllinl( ..an d..n V1<;rdeu .prof~
-M. doch wij achh'n het beter zIJn bnef nIet
lp public ....reo.

De brief no lien beer P. Vermeulen TIUI
Prieska. i. van te persoonIjjken aard om ge·
plaatst te konnen worden. f

BEDFOBD.

Ea•• peeiale ~I Tan den OOMRift·
ririer BoocLitaklwe,"',ellolld"" le Oli"ll W'oocb,

d.1l beer D. M. Bowlu,r, op Wu.:&adar. 8
ISW.
1_ en Iroedk_ren dor notulen ...erd

"'IIOI:.~ull,.itl 'tlIJIIven Toor ditlgunnn di. wildu
wordeD, OlD hunDe nam.eu op' te le" • ..,

..... rna de h_ J. M. Eta behoorljjk ..ourgeateJd

.n uegeaomen ...erd.
De yoor&iHer .prak toen de Targaderinr toe,

wiiaende TOOra.I op de belanll' iikb"ld TaU de ..
T~aal eo aehUe de", een d~r belanarjjk.
aten Terpclerinlren Toor _ lullen tiid ge-
houden. Daar d. nieowe regiatratieljjaten nn
moeten oppmukt wordu en er .,eel moeilifk-
heid aan verbonden ia, TO.,ral door de be-
ambten .,an d. nieowe .poorljjn di. no aan be~
• erkeu ajin in dit didrikt, iade 'i.id nog em.tiger
ge ...orden, en hjj spoorde allen aan OlD MlO
-til mogelijk .. men te '!werken, opdat wij
een geaui ..erde en recbhaardlge reptratieljjat
moren bebbeD, ea gof uo de' baad een commi.·
ai.faan te stellen om in da& wijk werk.&aam te
..jin. .

Daarop w'ld op .,oontel no den \'oouiUer
de .olgende commi .. ie algemeen 8Uo&co ..
n&mellik: de betoreD B. J. de Klerk en B. D.
Tan der Vjj.er.

De beer A. Vosloo pt Terslag ala kollektant
Tan het regia'ratie fODda en handil(de de aan·
aieDlii!J:e aom'.an £, 12t. Gd. over aan de Ter·
pdering ..... Ike met dank OIItnne<tD werd. D.
lieer B. T&D der Vijver, de andere kollektant,
na niet tegeDWOOrdi(.

De beer L. Vosloo YrOClg informatie met
betrelrking tot een recbtageleerda ol' den dag
..an objectiea.

De Tooraitter aeide dat !Jij in onderhandeling
il met prokureor Hendrikl, en Ireloofde stellig
:lat bjj Toor onl &al optreden. "

De yooraitter hracbt onder de undacht der
..ergadering dat de regening de toel .. " op
nitroeiiDJ ... n roofdieren ..erminderd heeft,
waarop de Toigende I'CIIOlutie 8tlnpanlr aangeno-
men werd:-
Voorstel L. Vosloo F. Tan der Vij.er: "Deze

TergaderiDl[ keurt 'e s"'rkate al dat de regee:ing
de toelaag op oitroeiing nn roofdieren ..ermin,
derd heeft."

Met eene bedanking aan den hr. Bowker ging
de Tergad~rinlr oiteen. \..

F. H. C. \'A.~ DER llJVER.
'Secretarill.

[De verJDÏnderinlr is niet door1egaan, en de
Pllll bljjfL on,eranderd.-RED.] '.

AAN DE KARREEROOMSPUT TAK,
PRIESKA.

G,achl~ vo()rziUl!r tu l,den.
Mijne heeren,-Het spijt mij hipnnede opeo·

Ijjk te bedaoken al. lid van deo Afrikáander
Bond, aoo lang ala de comrnisaie Tan toezicht
meer recbt heeft als d~ Itêmgerechtigd"n aehe,
en hon kandidaat kan ..er ...erpen en een tegen
de kie&ers hon .in kan opdringen, waarover aij
(de commissie) niets te &eggen beeft. Zooal.
só reed1 no met ons bier gedaan heeft.

(Get.) D. J. DU TOIT.
Rtunrman8poort. 22 Haart 1899.
[Mijobeer D. J. do Toit d .. aalt. Gecn

Bond.kandidaat voor Prioska werd op ecn al·
gemeene belloemingnerJl&derin8 gekozen, en
de commisaia' nn toelicht op elektiflS heeft
geeo kandidaat benoemd. Wel beeft het pro
• inciaal beetnor, het boopte lichaam van den
Bond, de kandidatuur van eerw. Bchroder IUIn
be'l'olen.-RED. ]

RIETMOXO.

Distrikt Fo'i Beaufort.
18 Maart IS!Y.1.

.Aan den Editeur.
Munheer,-In On, IVtl!kUa,1 no don !lden

de.er. \'erschijnt het verslag van "eli ..er~ade·
ring nn den Fort Beaufor~ tak no. I. gehon·
den op den 14den Februari II. lo gemeld .er·
slag wordt Ife&egd dat het regi.tratiefonds Tan
dezen tak £4 la bedroeg. Dit is een fout. Het
moet &ijn £40 (veertig ponden). en niet .. ier
ponden. Hierbij ",i) ik meteen ook zeggen, dat
het fond. sedert de .ergaderiolr nog aange-
groeid is, d.t het. n&ar ik meen na reeds over
de vijftig ponden bedraagt.

Mijnheer, hopende dallrii deze tereehtwijling
in owe eerst ..olgen:le uttgan een in het oog
vallend plaataje nrcnnnen zolt. len einde een
miaverstand te Toorkomen, heb ik de eer te "un,

Dien.tw. de o ...e
PHILIP J. NF.L. ?tl.zoo:".

Secrelaris Fort Beaufort Tak No. I.

BED FOR D.

Eene ,ergadering van bet distriktllbeatoor, ge·
hooden te Bedford op Woensdag den 22aten
Maart 18'9.

De ..ooraittar en \I leden waren te~enwoerdig.
Ook de ed. heer F. Wienaod,'L.W.V.

.e notul.n werden geleaen, ,oedgekeurd en
g.teekend.

De Toomtter heette de ledeD welkom en gaf
&ijae blijdllChap te kf'nnen 0..., de goede op.
kom.t. Ook maakte hij bet doel der yergade·
ring bekeDd, namelijk plannen te beramen tot
&oi..erinlr der regiatratlelijeten, en een wetap·
leerde ten gonate der Afrikaander partii &an te
ltellen om teren ...oordie te &ijn op den dag van
objectiea. .u gaf de wenscheliikheid te kennen
om in elke wijk een lob commiaie aan te stelleD
om te waken o.er de lijsten bij eiken ..eldkor-
net; en die subeommiasillli Tan tijd tot tijd
npport iD te AIIndeD aan eeDe centrale com·
lIllUie, die te Bedford aangesteld ui ...orden.
beetaande nit een lid nn elk wijk met een
wet.lleleerden SIlent. De Toor!itter I.. ook een
brif!f nn h.t beetntIr van 8omerll8t OOIt aaD·
IrUnde registratie; ook werd de leden door dien
briea &aDlreapoord tot waakzaamheid. Daarna
..raag de voorzitter de opinie' van den beer
Wienand unll'uDde de regirtratie.

De beer Wienand .prak de 'l'ergaderinlJ toe op
een leer erDllt~e wijze. lIij .beaamde allea
door den TOOrlllter gezegd. Hij spoorde de
ledeo aan om wakker te w.aeD, .... nt de elekties
wordeD niei altijd bij de stem bos gewoonen,
maar bij de retPltratie.

Toen ging de Terpderinll' over tot het be-
.preken ..an wobeommiMies io elk nldkornet,
achap. Het w.ard be •.onden dat de com,
miUletl aJreeda In elk wol!. behalf'e Kalra. aan-
g... teld sijn door den Bond om een wakend oog
te hooden onr d" relfÏltratieljj.ten.

De beer I. Z. de :K:lerk peloofde eeD Rpt'ciale
... rgaderiog te belenen m Kap om eene com·
missie aan te .tellen.

De edele beer WieDand ,eid. dat de centrale
commiuie mM d.n wetgeleerde alrent J>"hoort
.... lreliika te ..erpderen te Bedford. en de .ob
commiuiea. aa8lft-steld in ieder nldkomet.chap
moeten elke week een rapport naaf de cent"le
oommiatie zenden aangaaode de lijaten in elke
wijk.

Op voo ... tel nn de beeren B. T. d. Vy ..er-
W. Ronx w;erd den "oofzitter Tl'ijgelaten eene
ceatrale oommiaaie oit bet distrikt.be.toor te
benoemen. beetaande nit een lid Tan elke wjik,
en die te handelen naar bevind ..an wen; ook
te onderhaodelen DlI!t een ...otgeleerde, en die
aan te stellen ten behoeTe nn de Afrikaander
partij.

De volgende heeron werd.n toen benoemd:
W Lombard (Mucaa&na), I Ztde Klerk (K.ga) •
W Botha (Baviaansririer) eo B J do Klerk
(OOIt R. riner).

Toen werden de gelden door.de vel'llCbillende
takken gecollecteerd ..oor eeo registratiefoDds
ingele.erd: ~

OOIt Rietririer £8 fi 0
Bedford £5 ij 0
Manca&ana ... ... .. . .£6 11 6

De lijsten nn Baviaanari,.ier zjin nog niet in·
gele,.erd maar de edele beer Wienand en de
heer W' Botba ... rselt:erden de Terpdering nn
aiet minder dan £5. .

De TOOfzitter gal den beer I Z de i{lerk toeo
plegenbeid om Teralal te doen Tan het wer k
geiun op bet coogrw.

Daar de tjjd &eer beperkt w.. ""f de heer De
Klerlr een kort .. nlag, .dat met d ..nk aangllDO-
men w.rd. Zijne onkosten naar het congres
bedroegen d. aam nn £4 138.• die oJlI .. t der
nrgaderinr aan bem dOOI den recretana be~
werd.

De heer I Z if" Klerk gaf toen IIi•. ~rug
..oor bei regiatratiefonds. ~
Daar allea afgedaan 11'&8 nrdaagde de Ter·

pderina·
B. D. 'I'. D. VYVER.

; HYPOO'IIZDN.
B~, F J~ ~l NoWe, K.aapec_' ~.-:.

Bmer~ J,'M .Plaridge, ~ a(~.
~, J, L ~~Dl Lbiad,. .,.
Moore, J R, M Ba~~ ar_ling.
M,,~d, J J en Mc W, J: Wicht

Britatown. ' ,
Mailer, T W, M.Arm.troDg, P. ~th.
8t.dler, C, J Wicht, ~ af~,
8ehoemu, E E, Midld. Agenten, G......

Reinet. ,;' .
Loff, W P, Atkineon Oldham, P. EUabeth.
Veuter, W J, T Pelaer, Albert.
8arfodien, .J, W Andenon, Kaaps~ ..
&rfodjeD, J (Rolmodien, A, 811 0.600", A,
~rgeD); J Hofmeyr, Kaapstad. •
Grade, J H E, H Bablotael, Kaapatad.,

er, J, boedel Barry, K4aPstad.
te,.J boedel stone, Port 'Elisabetb .:
te, J, Atkin80ll Oldbam, Port ElUbeth.
scher, 0 ,J, J Lou ..., CI&owi11iam.

ptetorioa, W S, S Martin, Kaaptiebe afdeel.
Wi.ldachot, P, B Hudson, KaaJMICbe afdeel.
Atdeme, D, ~eytc,e, KaaJMICbe afdeeliDg.
B~k J, (Wilson, J, borg), J Wicbt Kaap-
~ i acbe afdeeling. '
J11Iber1aon, H, Standard bank, Victoria West
J nes, A J, J HanWi, 8teJJenboacb.
H 0, ::tad~' en Higgo, J T~'Kl)rk' Z.A,

G dgeon, V, C Smith, Kaapstad.
M naar, P, J van Heerden, Mu y.borg.
H ma, W E, Standard bank, Cart' rt.
• hnes." M J, Gardiner .t Co, P. beth
Nb,. J C, Mid. A~ency Co., Graaff-Reinet.
. D nn~, .I, W Blenkllu, Cradock .
SC wijk, C .lt' van, C BoeIr.el, Victoria. Wt.
M Ill, W, R Hill, l\.aaOOJCbe afdeeHng. :
H skissou, H, boedel Jirister, Pt. Eelizatbeth
lt borg, C J J van, D Rodgora, MOS8el-

, baai. '
Bruin, ede, L Zietsman, Kakatad ..
Roux, .1 P le T Hopkin..., Kaapsche afdee.
Roux, .1 P lp, M le Roux, KM:l:be afdeel.
Heyn. N G, Stephan brod., esboTYI.
Wbite, A, J Norton, Albany.
.ChristiaaDJl, J. S lanes, Laingsburg.
Esterhuysen, J C, W Macleod. Laing.bllrg.
Hutters, R, Dyer .t Dyer, Qumbu.

KUSTINGB.
Kirsten. C P, .1 du Toit,.SteUenboliCh.
Hoornan, W. J du Toit. 'Stellenbosch.
Venter, W J, H Bo108, Albert .
R"ed, H. L Wiener, Kaapscbe afdeeling.
Smit. D, L Wiener, Kaapsche afdeeling.

SECtTRITEIT.
Hotha, H C, A Bischoff, Middelborg.

GENERAAL .
He",al, A. G WlUtaker, Vmtata.
Jack!lOn, M08CDtbal .t Co., Prieska.

HUW. VOORWAARDEN.
Butll'r, H, en Moter, J, kaapsche afde.· .lg.
Stofberjol, .1, Botha. M..I, Worcester.
8mithen;, Jo:, en Klinck, W E, Kaaysta,'
Crouse, JJ, en Welgemoed, S E, t it.en'i. :;e.

16 MAART 1899

HYPOTHEKES.
W"nlZl.'l •• J •• 1 Londlldale, Qoeenstown.
Burberow, W R, bouw-vemg. Queenst,
Wheeler, T, boedel Bate, Kaapscbe afd.

KUSTlNGS .
Buoby, C, J Welch, KaaJl'iChe afdeelinl(
Ra_lins, P, K. goovernement, MJatatir·:I.

GENERAAL.
Dyrnes, G H, Dam .t Co:, Cradock.

HUW. VOORWAARDEN.
Trutx'r. J C, en Hopkins, Georg!'.
Spuy, H van der, po Zondagb, M, l'bio. !ale

li MAART 1899.

HYPOTHEKEN.
Ples>jis. C W du, J Durr, Paarl.
Rb04e, J, M du Toit, Paarl.
Bothlt, M J. H Moolman, Somerset 00":.
Hili,: W, P Timm, Peddie.
Brucken, L. Pniel F'tJnd, Kaapache afd, ·(:ing
Fi>th" E R, H Hablutzel, KaapllCbe nfd,"ung
HeerJI811. A H van, Midld agency, Aber,''>!!n.
Henqricka. R, Cbiappini bros., KaapRtaJ.
Heroort, J, J Brown, Kaap"tad.
Tiw;'~e, ,I, Lady Jota. c..ls.
WE'ClIs, E, HAndenon, Grahamstown.
.1BOOlps •• 1, .J Hablotz.el, K ....p"tad.
.\fat~o, F, en Feit, J, W Marsb, Pil' rL
BOfil,llan. Powis .t C.o., Spaarbank, K.... J,,~
GraYJ Jr. A, Kpaarhank, Kaapache afdel"iDg.
Goldoorg, .1 Wicht, Kaapstad.
Geld<fnhuYK, J .1, E Keleer , Ri\'ersdal".
ScoUr, M. J Cony, Port Elizabeth.
Aruo~.t, G, bouwvereeniging, Queensto,,·n.

i KVSTING8.
Gold~,"g A, A Kai..,r, Kaapschl' afdeel;ag.
flet'Il;~. T van der. R No"al, C.oI""berg .
Norvtl. It A, executeoJ'H kamer! Col ... berg.

I GEJI."ERAAL.
Hioh-torth ct Co., T H, Harmann ct Co., Port

~izalK'th .
Broo~'" K, Taboryski .. ('0. Kaap.tad.

HPW. VOORWAARDEN.
Krug er, .~, en KuYH, G C, Kaapstad.

i 18, 20 en 21 MAART 1800.
I
i HYPOTHEKEN.

Rob ii'SOli •• 1, W King_mill, Port Elizab ..th.
Robi son. W E, Standard bank, Seymour.
\Vrig t, E, J Rippon, Albany.
Si""" '. R, T Parker. Graha.mstown.
Mara R, D F, J Phillips, Paarl.
Ch.... ire, I, bou w-ver., Queel18towo .
Gold. hmidt, W, ..x.-kamer. Gr-.oaft'-R .. inet.
Hee en, .J \'an, J Moolman, Pearston.
Don r, F Thom ....hoff, J F Donn"r tt Co.,

. lutoal. Kaapstad.
T8yl r, F A, J WiJkje. Kaapsch" afd~ling.
Divi e, Jo' W, Guardian F'nd. Kaapstad.
Bt ..mann, F W, bow. kontr. Kaap_tad.
C..m bell en M",Donald, H Andel'5On, Pnrt

izabetb.
Attr~. ge, H. E ,de GreejJ. Kaapsche afdeel.
Blac • T, D .Iardin ... KaaJI"Che afd ....ling.
J)aw n. A, .1 BarimaJlll, C",rnarvon. .
Eltri gba.m, W R, 8on~ of tomperanoo, Ora-

. .town.
Fein ber, W. J Yard, Port Elizabeth.

"eldt uit
.. et Hoe.ten'

Elke hoest lIl3akt uwen keel rau'!'er
meer geprjkkeld. Elke hoest doet
bloed Daar het vlies der longen

noudt op met owen keel en.
op deze wijce te ""heuren.

de dooien In rust en geeft zo den
om te hoelen. Gij moet eenige

Jp hebben om dit te konnca doe.n, wa
zult ze vinden in

Ayer's
Kersen
Borstmiddel

Bij de eerste dosis beginnen Ir:aImte en
. de prik ling in de keel hood op ; de
, wordt minder beTig; de hoest

1\'acht niet totdat long-
en tering Tel'lChijnt, doch

een einda aan
hoe s t wader

TE worden 'Verkocht te st.njneburg op
den ~.ten April, 189!l, indien niet

te voren gelOlIt :- .:
1 Brain Merrie, omtrent 7 óf 8 jaren oud,

kol voor kop en tOS8chen ne*- gaten, wit H .
stippels op rug, ZW&I-t vleit op linker 0B eer S; A. PRINS, die zich
wratje op linker boot en eel! aan ;elders ter woon gaat begeven,
binnen kant van bout, stuit ri_ om ..... Iht...d heeft. de Heerelli> Van der tipuy,
voor voet tllSllCben lid eu ~l ..uw, atomp Immelman & Co., gelaat Op boven-

a~~~in Merrie Veulen, 8 óf 9 munden gem,1de Plaats eD datum Publiek:
ood, kol bles. . te 'Verkoopen, de onderTOlgende :.

1 Bruin HeD_pt Veulen, o~trent 1 jaar t. Levende Have.
ood, Btomp 8~. ;

1 Angora Bok Ooi, rechter por lOij voor 8 Extra Gedreueerde Ezels.
w. J. KRUGER, +.mutmeeater. • 5 do. do. Merries

2 ~bikte Karpaarden (ruin en
!Derrie)

120 V,.ette Aanteel Schapen
2 Koeien en 2 KaJ. yers
9 VarkeDI.

2. ;8oerderijqereedschap.
1~kwa,ren!
1Qf_ep Kar·op Veeren

1,DrieYOOr PJoeg
2 ~bbel-Toor Ploegen

\ ~er "Musey"
) Egge, 5 Zensen t

=1 Water Krib, 1 Zeil Krib HIBRBIJ wordt bekend gemaakt,
1 Span Wagea Tuigen ter algemeene kennisname,

2 Span Ploeg Tuigen dat .oP Goeden Vrijdag, 31stA"n
WiJnvaten, Pikken, Graven, Zak- dezer, er slechts eene aflevering

.krn,. ena., enz. van brieven door den hrie'V8D.be-

3 H 'sraad "'rorger in Kaapstad zal zijn, begiD-
H . • w .' H" nendé om 8.30. v.m., en ééne leeg-
et gewone Assortiment UIS- making van Pilaar-en muurbuaeD

raad, als Tafels, Stoelen, Kasten, tU88Chen 6 v.m. en 7 v.m. op elm
Bedden, en Keukengereedschap, tijd gemeld op de Kennisgeving

enz., enz. Plaat, die aan elke bus gehecht ia~
S. A. PRINS. Op Pa.asch Maandag, Men e.k.

Yu der SpIJ, luelaal a Co., Afslagers. zal er geene aflevering lijn doordtm
, . brie ven bezorger maar zal ~er een

Vendu-Kantoor, • Jeegmaking van de Pilaar-eu Kuar-
Malmesbury. bussen zijn op denzelfden tijd alt

op goeden Vrijdag.
De bezigheida uren op het al.

gemeft.Dfl Postkanf:.90r zullen op ge-
melde dagen zijn al. Tolgt:- _

liENN lSG EV ING ~geschiedt 1. ~oorkamer Meubelen, zooals-
. hiennede dat de Afdeelings- Voorkamer Zet, sofa. Lamp, Muziek

raad van Oalvinia, van vOornemens Stand, Vases, 3 Tafels. Vouwstoe.
is zijne Excellentie de~ len. eOl.
neur te zerzoeken, op ~zoek van 2. Eetkamer Meubelen. zooals-
den heer J. C. LocK, van Vrouwen&- Prachtige Sideboard, Eet Tafel,
kalk, Achter Bantam, lJalyinia, eene Sofa, 12 Stoelen, Hang Lamp, en
Proclamatie te doen ui~aardigen Boekra.k .
in tennen van Sectie ) 5~ van Wet 3. Slaapkamer Meubelen, zooals
40 van 1889 afwijkende) Tan een -Slaapkamer Set, IJaeren Ledi·
volgenden Weg, nam:- : kanten en Katels met Matrassen,

De Weg loopende van'''Dirbijn Kl~-.en Wasch Tafels (sommigtm
muur" naar "Vrouwenskolk," te ver· waarvan met marmeren bladen)

leggen van eene punt l~~t 4en €Mf~en Toilet Zeta, Rakken, &ijnde de meu-
Weg, van de onder LIJn :tan "Dll'k bels Tan 11 Slaapkamers.
zijn muur" recht van ide leegte 4.-DispeDS en Keuken Meube-
eene distantie van omtrent 3000 len, sooals-8chotels (klein en groot)
yards tot waar die weer in den' Meat Coyers," GJuen en Kelken,
Ouden Weg komt. . i Potten' en Pannen in groote hoe-
lf enig perzoon die obj~rt te~n 'Y88lheid. Voorts een Kook Kachel

de Terlegging van genoet8den Weg (new Dover) en Kachel.
moet zulke objectie sehtift,elijk in- En een menigte andere Goedereo,
inzenden bij den ondergttteekende, te ~eel om te melden.
binnen drie maanden .1':1:1; af datum
dezer kenniigeving. .

Op last. ,

N.. S. LOUW,

Seeretari.s.

OVERLEOEN te La Pa.rt4.. Purl. op
Zaterdag, 25 Maart. ~ een krank-

heid van zee maantJen -ui k~lb.:::t
den heer CORlIBLU8 DB LBlII!UWB.
stiefzoon un. den ond4!r~d3 iD deo
ouderdom 'Van 4l jaren en 1~máanden.

" ,
J.fJ. PITON.

LA PARIS,
Maart, 25, 1899 .

;8CHUTB~JIUCfITES'.
~

AFDKELINGSTEIJN~BURG.

MORSFeNTEIN ~quUT.
~, ~!

II.
:ing

---- ,
()PGESLOTEN in bet Soh.t t.Blaall.·
. boachdam, in deze Afdee)ing OYer den

~.rloofden tijd en te word" T8rkoch. ~P
StnJdenburg, op Zaterdag, aMen Apnl,
1899, om 10 unr '11 voorm~, inl!iell
niet te voren geloet, het volges)de 'Vee :-'
1 Bruin Rnin Paard, wit .,hter voeten,

kniehalter merken op linker bIlen, bejaard.

(Got.) J. H. WHIT,HRAD,
So~tmeeeter.

AFDEELING VAN HO~ TOWN.,

OPGESLOTEN in bet Soh$t te Vrou ... •
pan in <'Iele afdeeU. OVer den

geoorloofden tij.l en te ... o~eu verkocht
&ldaBr op Zaterdag, dl,!n lSdeo\April, 1899.
om 10 uur '8 voormiddag.,: indien Diet
tevon.n geloel, het volaende Y88:-

1 VCH MerriA met lItiPlJelA! op dM rul
kl .. iu kol, IilJker achter "oe' wit. 6 jaar
ou<1 met 1 llrulu hf'ng.t vetd a maanden
1 Donker bruin Merrie 3i jaar met 1

Donker broit IDl"rrie vul 3 lUaandeD ond.
I Mof Ooi I. rais ... Inke ha.k regter oor

halfmaan VIUl voor. i
I nalll ..rd Lam recbter odr 2 BnijtJes

van achter, linker oor ',"~Wltaart. eo
halfmaan van lichter. :

L Baatcrd hamel rechter oor stomp
half.maan Vltn acllter, IinkeJ! oor winkel-
haak van voor. .

J. O. ~OOS,
S4hutm~r.

AFDEELING VAN HOPB TOWN,

OPGESLOTEN in het S410t te Wel.
gevonden in dese afdeeling oyer

den geoorlOlIlden tijd "n te ,..orden yer-
kocht op WAlgeYond~n op ~terdag, den
15den April, 1899, om 10 unr. 'II voormid~
dage, iodien niet tevorlln ;gelost, het
volgeDde Veo :- :'

1 Bruine Hengat wit plek ,p het li1l8' 3
jaar oud.

J. J. SNIJKAN.
S<l\utmeelter .

KENNISG I~~VJNG.
Afdeelings HWi Calvinia.

VERLEGGING VAN'WEG.

Afdeelingsraad Kantoor,
Calvinia,

24 Maart, 1899.

DE ondergeteekende, bohoOrlij·t .
gelast door den heer WILL~ ,

Hmmr BISHOP, sal per Publieke -:
'Veili~ verkoopeo, de V(J~8
mooie 'er98D gelegen te He~
pietersfontein, namelijk :- .

t. De heIR (l) van Erf lo. &
. Blok J,

groat 103 vierkante roeden en 148
vierkante voeten, waarop staat _
goedgebouwd baksteenen W oonhuia
onder IJzeren Dak, bevattende S
Slaapkaners. VlOrkamer en Kom-
buis.

2. Erf No 59,
groot 54lvierkante roeden en 24
vierkante voeten, met 2 kleine hui-
zen er op, opbrengende eene huur-
som van £ 12 per laar, en ook een
stal v()l)r zes paarden. Andere
Erven zullen ook op denzelfden dag
te koop worden aangeboden. .

Het gebeurt weinig dát zulu
Erven aan het publiek worden aan-
geboden in deze welbekende en rij_
zende badplaats. Zoodra de spool'-
weg-komt, want komen zal hij, ~
Hermanus een der meest populaire
gezondheidaoorden in de W estelij~e
provintie zijn. :

Derhalve, Vrienden, luistert
naar goeden raad. en koopt
voor <leBOOIt ! •

Jïf~,:- .

Publieke Verkooping
, TE

N00 I TG EDACHT,
KOEBERG,

i III JU laIabastrul Stilte,
OP

DINSDAG, 11 AFRIL, 1899,

OO~.
Alle Losse Goederen die ter plaatae

ter verkoop mochten worden aan-
gebracht.

F. A. C. GUTHRIE, ,MsllgUi
Caledon, 15 Aiaart, 1899.
No.104-1899.]

Post en Tdegraar Departement.
Schikkingen voor Goede Vrij-
dag en PaailCh-Maandag.

STELLENBOSCH,
Pubiieke Verkooping

7..... 1 I soort van Bezigheid I
! '

----I -------------- --------------

I
W~I ij Post&egela J

: \ Tclegraa:meo ,

UI'81L
VAN

Eersteklas Huismeubelen· 8 •.m. tot 10'.m.
II D..m. lot 7 D.Dl.
8 'JD. tot 10 .....
6 n.m. lot '1 n.lll.De heer J. G. SUlTLU zijn wel.

bekende Boarding Ruis opgegeTen
hebbende, heeft den Ondergetee.
kende gelast publiek te verkoopen

OP.

Donderdaq, 6 April, t899,
Om 10 nnI' T.m., aan zijne woning,

No. 76, Dorp Straat,

de vola-ende Eersteklas HUIS-
MBUBRLRN, aan' het Boarding
Huis behoorende, en bestaande
uit:- .

,
--- .- -------

I

I r l'&kkcHcn ...
: P'JSlIeJle 1s ..
I) ro.tc J1e,.tlUllc

Ill'rI "'"" Bul!lOCD
, BerWralie .
!

I II v.m. tot 10 \'.1Il.
i 8 \'.m. tot JO ".01.
I 8 •.1ll. tot 10,....
. { 7 ".m. \os 1O.ao ".m
, 6.l1O n.m. tot 1 am..I 8 v.m. tot JO "...

poot

Toegang tot de private buasen
vóór 8 a m. en na 10 a.m. za1 slechte
verkregen kunnen worden door de
Kasteel Straat zijde van het ge-
bouw.

Geldorders, Spaarbank, Poet-
wissel en Postnoot bezigheid zullen
dien dag Diet gedaan worden op
één der kantoren van het departe.
IDellt.

Op de kantoren in de TOOrsteden
en provinciën zal er alleen ééne
aflevering van brieven plaata Tin-'
den (hetzij door brievenbesteller of
over d,n toonbank;) en deze kan•
toreD mln~n één uur lang open •

Too.r de~ verkoop van }lQ8tr.egeJ1,
regtStratle van brIeven, en aaDDlUDe
'Van pakketten.

De maila zullen naar plaatsen op
den hoofd SpoorweglijD, en naar
de kolonie en aangrenzende Staten
op de gewone nren worden Tenon-
den.

Naar Groenpunt, Z~punt, en
plaatsen tU88chen Kaapstad en
SimoDstad, zal er op elk der gemel-
de.dagen maar ééne Tcrzending zijD,
waarvoor do brievenbus op bet
hoofdkantoor om 6.!JO. a.m. UI
sluiten,

Het C6ntrale Telegraafbntoor
teKaapatad ende Telegraafkantoren
te Oost Londen, Kimberley, ~
William's Town, Moaselbaai, Port
Elizabeth eD Simoostad znllen op
gemelde dagen open zijn van 8 Lm.
tot 10 a.m. en van 6 p.m. tot 7 p.m.

De Telegraafkantoren aan de
Dokken, K Joo(stra&t en Killatraat
zullen gNlott·n_ zijn •

De bedien ning op alle andere
Telegraafkantoren f4} Z1ln 'RIl
9 a.m. tot 10 a.m'. op beide daPD,
behalve dat op Paaach 1faaD~ de
QntoreD &aD eie tipoonrer 8tatiODa
ZUlleD open zijn ~ge~jk.
. &~~.:~
Q~'~'''''~

PAUL 0, CLUVER,
Stellenbolch. .

27 Maart, 1699 ..

Afslager.
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Paarl, 2ó Maart, 1899.

LOOPENDE

AFDEELINGSRAAÓAN,DENVAN CALVINIA,

KID .trileuct rich orer <]" > ij", ...
_wel all cm:.r de lbultalt:n. ~,

opreebte en r c -Pl'6uke"ia.
ClI.IFOIUUJ. STROOP Y.lII

PD~ wordt I bel i>; Ra". enlaJll '-'II

..- de 1IIIIUk. en .. erkt a cut mUI
NIBa~, LEVER. 'li

_kt Let .,..teem. d..-;:cl,k ",·bOOD.

knudhedeu, boofdplJDM! I'D 1.'''l"8<:Il. ..
bardDckkige hardliJ'igbcl I. CAI1"Ollluv~ VUG •• 18 de ("'3'.' ru'_-d,c.)o", .
OOit ~t, II&n: ...... m \ 0" -n-n
DeeIIl~ 'f'OQr ttc 111&&;.::. :-d.! T Il

bepaald Buttig in zijnt "·.o,;"!.
'fall lleclata reer gc>.onJe en MO ;:",

ea mjo. Yele nitmnntcnne '1()"",n""' __ '
lII8Ildeenm zich ui Ven a.a.n ai .en en
meat popula.ire geneesm JJ.l ;:'!Ila4k1.

\'1&..&,£,';1 l\A..Ak.

CaI~?~..!.a..~~E'.~~!l'~~
ClLlfORllI STROOP VAJ mQli~

14. .u.. Ih HN·/Y,.,.,.g roo iet ~
, e. ec1t~ ""n.. T"""""'IIIII!I

Wei~ alle in de ~,I""IA!<I~;-n;"r pr ~
Vcrt<rijgbAar bij Á .. tt·'l,',·'t- en W,nld""i'
alle plaaI.-en, in twce gr 0' :C:. I tJ til 11'

~-32, SNOW HILL LOnEI, ~

30 Eersle- klas Top Ezels
20 do, RuiD Paarden
Op DONDERDAG, 6 April,

Voor het ~aar, geein~ 31 December, 1898. ,
GBllJlABDU8 1VISAOII,jun. 'Y8Dide

;TOWllt die 88D8,.,..
lldjer.ntteellteJl'c1e f!P gezsgd6 PltiO.U

APRIL. 1899,
Uornia Stroop YUBoófdwegeu. w:;::neu.Andere

Hoofdwegen. Wegen, eM. Totul.Totaal.ZAL de Ondergeteekende Publiek
doen verkoopen te Klapmuts

Sta.tion, gemelde getal Ezels en
Paarden. De ~fels zijn Top, waar-
onder egale span Don en paren zijn
van ;3 en .,t. jaren oud. De Paarden
zijn allen bruikbaar, groot,
sterk, egale paren in extra couditie,
en geschikt voor dadelijk gebruik;
de Ezels en Paarden ziju allen
gedresseerd.

! £, 8. d. £, I. d. . £,' I. d.
Per Salariuen van Bee-

ret&rili, Auditeuren
en alle andere Be- ,
am,bten ... ~.. 39 15 :l 59 15 5 119 la 10

" Betaling &aD Raada-
leden ... ... "9 15 0 9 15 0 19 10 0

" Maken, Onderhouden '
Repara.tie valJ Hoofd- .,
wegen en Dammen
daarop gewone Hoofd.
wegen .. , i.,. 179 18 0 0 0 0 179 18 0

"Maken. Onderhoud
en Reparatie en Ver.
betering van .A.fd8lll1-
ingswegen en .o.m.
men daarop .'.. 0 0 0 179 18 0 179 '18 0

" And~ Uitguen, t.w.:
RentllD op Leaning 25 la 0 25 10 0 51 0 0
P08tiegeiB .•. .,.. 1 7 6i 1., 6i 2 15 1
Drukwerk en Schcijf. __ <

behoeften .,. 11 40 4J 11 4 3 22 8 6 Ook gelaat mn~"'.· door den Executeur in dJn Boedel-van wijlenBIU'plu8 Schutver· _•• up ) __I d o ...._
koepiugen .~. 0 0 0 13 11 0 13 11 0 Mej. Elizabeth 8Ophi8 Pretorius (ge1>9ren Bade~?l'8t T.AI. e nuvJ:'-

Dorpsbestuur belas- geteekende publiek terkoopen te Strijdenburg bl] de womng,
tingen ... ... 0 0 0 17 4 7 17 4 7 , .; -I 1899

f' Balaul'jeu op Hoofd en Op Zaterda,ia, den Ssten .A:prl t •aude l'e Wegen .. , 215 5' 21 0 0 0 0 0 0 "'!"D
"Balans op : Om 10 uur 's voc)rmidch.gs:.

Rekening, . d
n.l. : In I. Erven Noe. 51, 52 en, 203 xnet het groo~ w~nhuis en an ~re
de KlUIt 848 :2 ~1" 0 0 0 0 0 0 848 2 11t bo daaro .........d I h t d St . den burg afdeeliDgZULLEN Id P rd I' ' • ge u."en p s....-, et ~ agen op e orp nJ ,1 opgeme e an en en I Ht T

Ezels publiek verkocht worden Totaal ... £502 15 :Jl 954 2 3f 14.J3 18 11i Totaal.£5O'..l 15 ~ 954 2 3i 1453 18 ru °Pjl. o~~mede Huisraad an andere Loue Goederen, enz.
!lan Klapmuts-Statie. - Onder de . ,
Paarden zijn verschillende paren Wij certiticeeren hierby (i) dat wij bovenstaande .Rekening van .Ontva?KSten en Uitbetalingen nll den Afd~lingaraad van
egale Karpaarden, allen in: goede Calvinia voor het hulf-jsar geëindigd 31 December 1898, hebben ~~16n i (u) dat (onderworpen aan paragraaf. 17 hl8l'Van) ~lve
conditie, on geschikt voor dadelijk door behoorlijke bewijsstukken gestaafd is; (iii) dat, in zoo v~.Is WIJ ku!lnen vorne~en, lde ontv&ngll~n daa.nn aangeteeke~ de

eenige sommen zijn gedurende gemelde tijdperk ontvangen; (iV) d~t de UItgaaf wettig en Itlv_ereenkomatig lltemmen, Resoluti811 ~n
gebruik. Zij zijn opgebracht door Contracten v&n den Raad is; (17) dat het balana nit £848 2&. l I]. ID handen van den Th~llr?-er ~taa.t.(het1Jellt aan Otll werlr;.~l,Ik
den heer G. E. SWART. voorgelegd was op den 31 December. 1898, zooa.la opgegeven ID den Vorm C.A. 45 A,) en KVL) WI] certificeeren verder dat wil de

opgaaf van Baten en Lasten van gemeld en Raad voor het lutate half.j~ hebben ondenCCh} dat de dezelve met het Groetboek OTe1'J. S. MARAIS ~ Co., .A fl5 Ill'} erw. eenkomt, en, voor zoo ver wij kunnen uitvinden, ten alle deele correct Ill.

• (Ge .) W. S. TRUTER, J Aud·tenren..
14 Februari, lS!)9, . J. .A.. 8. ABEL, 1

lnsoIYenl8D ~Boedel VlD Johannes Jacob Ik, NICOUA!l SOLOMON Louw, cerWiceer mita ~ezeD,oDder de voo~ienlnp nn ~Ue 2 y&1l W t 32 y&1l ~888, ~t. bo_tuDde HD"ur III

Theron. llAuW'keurigopgaaf i. van mijne rekeuing ala Tb_Drulr y&1l den Afdeelinprud nu ai~uia, voor h,t half·jaai geeiDdiCd 31 De.mber, 1898, BIl
dat de balana is &OO&la geepocifi<Merdop nevenapanden Vorm C.A.• 5 A. !'

I li. 8. LOUW, 1'beI&arier.
Geteekend voor mU, ala WWge, deleD llden dag VaD Februari, 18119. •L •

- ClfARLES MAWJETT.
Geeu.mineerd en goedaekeurd door den Baad op den ~en MJari, 1899.

e I. d. £ I. d. It, I. d.
51 0 4 450 16 7 498 12 2Aan BaJa.na :-:: ...

" Algemeene Belasting
-.A.chtel"lltallige ."
-Loopende ...

" Tollen op Hoofd en
Afdeelingswe~n •••

" Andere Bronaen van
Inkomsten:
Surplus Schutver-
kooping ••• _.

r' Dorpsbestuur belas-
tingen ••• ...

251 IS 9' 251 18 10 503 17 71
199 16 31 ~99 16 3! 399 12 9

o 0 0 17 10 0 17 10 0

18 12 0 18 12 0

Dvm

o 0 0

D. TROMP 15 14 7 15 14 7o 0 0

.A.. B. de Villiers & Co., alagera.

•

20 Gedresseerde Paarden, Ruins
en Herries.

a Gedresseerde Eze18 .

B~ IOOrt dat alles YWttf iOP DOIfDERDAG, 80 IAART,

,J.8. N. Mt/R/NG, Afslager.
Strydenburg, 22 ~, J 899.

Worcester Landbouw 'Genootschap I
Rozijnen Tentoonstelling. Brilliant I

Duurzaam I "
EconomisciPublieke Verkooping BOVENSTAANDE TENTOONSTELLING

open voor de Kolonie, zal: plaats vinden
te Worcester, op DONDERDAG, 27 APRILNI.:REBIC'S 80.1: aanst, .

----------1-------
PUBLIEKE vERx:oOPING

Ol' F. E. PB1LPOTT, VoordUer:

8 APRIL, 1899,
TE~ 10 liRE v.x, GOUYERHARTE BE~OODIGD.

OP DI PLAATS 1
0",,1 ",,/t,d t, 6'. ~,r"kjI. :

F. L. LINDEN BERG,DE Ondergeteekeude, behoorlijk
. gemachtigd door den Curator
ln gezegden Iasolventen Boedel, zal
Per publieke veiling verkoepen op
de plaats Fonteinberg "P "bovenge-
melden dag en tijd, het volgende :

I. De plaats FonteinLerg, gelegen
in de afdeeling Tulbagh, groot om-
trent 240 morgen. Goed bewaterd.
Heeft oen goede, uitgestrekte, win-
gerd in volle drach t, groeten om-
heinden tuingrond, groote verschei-
denheid van vruchtboornen, goede
zaailanden en veeweide.
II. De gewone Boerdorijgerood-

schappen zooals ploegen, eggen, # BENOODIGD
graven, vaatwerk, komplete brande- MOlJDERFONTEI1\11 D' ·k H
,njn stookketel (nieuw), bokwagen, (A.) Een Hoofdonderwit'zer in de . l'~ istn tay,
karren, tuigen, huisraad, ens., enz. G bsidi rd K k S 1 Mid

LEnNDE HAVE:-8 Gcdreeseerd eau SI 100 e er coo. - -
Paard T d k he delburg, Z. A.R. Salaris £300 per . ' <

en. e wor en verkoe t aan jaar. Vereischten certificaat 2de "'.;~ De Water en Drooge Erven beva~nde het nianwe dorp. .
den hoogsten bieder. op Klasse Onderwijzeres Examen ~De plaats "Modderfontein" zoo ar. wij allen weten, js een eerste
Zaterdag, 8 April, 1899, leD tO Dle ,.m. Tran8vaal of daaraan gelijkstaande klas plaats voor groot en klein vee. -

CHAS. ADA.MS, certificaten van elders. De verko-] Het is zeer goed voorzien van standhoudende water. Verder is er
Ar~Jager. zene zich te verbinden voor min-/ een prachtige Tuin m~t .omtrent 5()O Vruohtboomen, Wijngaard,

stens tW84tjaren. Kwee~r en Granaat laniE_gs, en de grond i. seer vruchtbaar. .
(B.) Twee Onderwijzers in de I Niekerk'.' Hope is gelegen jw.t to88ohen Prieska en

Buiten Wijken. Salaris minstens Griquastad, en heeft dus een groot bezigheid! distrikt. •
£150 en £200 's j8.8.l'8. Onder- In kort, het is juistJ de doeltreffendste plaa.ts voor een dorp in id.

, wijzers certifioaten noodsakelijk. omliggende' distrik:ten.TUL BAG H , Applicatien met getuigschriften van Eene gelegenheid zooals deze moet men niet laten pY8eren. ,,~i
bevoegdheid, lidmaatschap cener zij komt, ~ zel~?n voor, namelijk ~n. gele~id ~ een Water:of

LEE-ST HIER! LEEST HIER I Hol. ~roteetantsche Kerk, yan ~oed Drooge Erf:l~. het rIjzende dorp goedkoop te knJgen. DIt aal waarlijk
zedelijk gedrag en godad1ensttgen een lusthof ilJn. , _
wandel, worden ingewacht tot 23
April. Werk te beginnen zooDE Ondergetcekende Van plan spoedig mogelijk, niet later dan

zijnde om Tulbagh voor een begin Juli.
tijd te verlaten en zijn Woon hUlS

hrhuurd hebbende, heeft besloten - A. P. BURGER, V.D.l-f.1 Elke Man kan zijn fortuin daar gum maken.
al zijn Losse Goederen onder den Middelburg . .Alle aanvragen of communicaties kunnen aan de Eigenaars of den
hamer te brengen op 21 Maart' 1899. Ondergeteekende geaddresseerd worden, en :lullen spoedig beantwoord

, worden.Woensdag, 19 April 1899 ---------
, Rondgaande Onderwijzer Be-

noodigd ta Kitzi nger, Wijk
Vechtkop, Dist. Rouxville,
O.V.S.

OP eene Boerenschool nabij Mal.
mesbury. Salaris £3U per

jaar. Kost, inwoning en wasschen
vrij .

Plichten, indien mogelijk te wor-
den aanvaard in April, 1899.

Doe aanzoek met copien van ge-
tuigschriften op of voor 6 APRIL,
1899.

FRED. WERDMULLER,

SECRETARIS •.

·DIAMOND
VAN PUBLIEKE

. ~ VltRKOOPING
-OP-

8 ,4pril,: 1899,

.oor het ftl'WeB Yru Tr.bllertl, lal!
V ..... n, LiQten, & ven, T&pijtla,_
Bu. Wij waarborgen dat lij .... pI
il'8ll ~ .. Da pak lulleu kleU1'81l du ..
•aDder kl81U'hl ooit gemar.kt, BD ... ~

HaD.. till d1l1ll'lllLme kle1U'8D te .....

'l Is gemakkelijk met
DIAMOND DYES!

te ,ern.

Het nieuwe dorp, "Niekerk's Hope,' ,
Zate~dag,

nE ondergeteekende, gelast zijnde door de heeren Gebroeders
,_, NIEKERK, van Prieska, zal per publieke veiling aan,bieden op

, ,

WOENSDAG, 261 APRIL, 18fi9,
I

's morgens om 10 ure,

Te 12 ure, op de plaats

}~0NT EIN B 1ERG ,'Malmesbury,
24 Maart, l8!)9.

Malmesbury.

DE Ondergeteeke~de, behoorlijk ~ gelast ~ijnde. zal per
publieke ve~ te koop aanbeidep de wel~ende plaats

LEEUWRIVI·ER
; !' i ,

gelf\gen in het dia~ ~h,. groot o~géveer. ~ Morgen.
Dese plaats lS zepr geechikt VOOr!den Wlj~bouw en Vrtwhteboul.

tuur, en heeft ook ~ Wei. ea Z~nd8n I en een Ol"ery~
watervoorraad., i,

; . I

o,HARLE8 ~DAM$, Afslager.
Tulbagh, 24 Maart, 1~99.

t .

.. ~ ya1l en mooi kldn boek!e, III· ....,...,.&1 Bcae 1>JolnI" fraDOO 1ilII!; ••,~bij B. G. LENlfON lCD.

, P . .T.PETEBSIJ la.

HF.':NES, MATBlWU
~

'rulbagh,
21 Maart 18~!).

Boe~en voor de Scholen i
i de Zuid-Afrika.

mBi bekomen bij de VOO11IIIdII.
~ iBoekhandelaars in ZuidJI
rlka f.t de daarbij vermelde P~
D. lAitten.-Geschiedenia '": zma .Afrika met een iD~
! oV81jde AIgemeene Gesehiedlil
'voor de scholen in de Zai
~aanJOhe Republiek. ~
de druk met 7 kaartjes uilf
'gmn door de Ned. Zuid•.A!Jii
kaansche Vereeniging, 3/6. 1

Jl'c.Vermaa&- NieuweMeIiIIiIi
,voor het onderwijs in het reknlli
1 ten dienst der scholen iD
.Afrika Handleiding eerste

-- ,tweede gedeelte. Prijs 3/-
J., C. Vermaas.-:-;,,·iI:enOE!.teIa'!i
gen veor eel'ltbeginnenden,

. -hoorende bij het oorsw
der Nieuwe Methode voor
onderwijs in het rekenen, 9d.

J.:0. Vermaas.-Nieuwe
~k, ten dienste der scholen
Zuid- .Afrika.

·Eerste stukje
Tweede stukje

: O.Vermaaa.-Antwoorden
de yoorstellen en oefeningen
komende in het Nieuw'
boek, ten 'dieDate der scholen
ZDid-Afrika.

i11tnve van J. H. du B~
te :l.m8terdam en Pre t )rJJo

i .

TE ~OO,POF tE HUUR.~ . ., '

- Termijn Liberal. -
Komt, _yrienden, Komt.

. .

BEN ~rachtig Brf te Porterville met f~~ Woonbuis, ~tal-en Wagen-
hUlS, beplalLt met OJDtrent 2~OOO W~gerd Stokken e.n vmoheide~

vracbtenboomeu. Het ;Wocmllws ~vat 6 vertrekkeD,en is gelegen aan
de Hoofdstraat. Doe 'd~eliK aaJlQk bij .

I '

P: J. DU TOIT,
. Prooureur en Notaris,

Porterrille.

I. HUISRAAD:

Kjndet:Zending: HuL\
_.G. KESg.

Nog eens Vrienden, komt en verkrijgt een Erf •.
H~J. N. DEMPERS, Afs/agsr.

Prieska, 23 Maart, 1899.

TEi
1

Een groot assortiment eerste
klas wel uitgezochte Meubelen voor
Slaap- Eet- en Voor·Kamers. Alsook
Dispens en Keuken beJloodigdheden
De Meubelen zijn meestal nieuw en
.ande laatste mode, dus is ditis een
8choone kans voor hon die goede
meubelen wenschen te bezitten.

• ALSOOK;
1 .Prachtige Bolinder Stove met

boiler, Tui6en, Zadels, 1 Kapkar.
VFRDRl\ :

De huur van bet huis vroeger
bewoond door den heer Richter.

EENE PLAATS. ~t omtrent 2~' :M:OJiGEN. beplant met
~,OOO WIJBSTOKK)i:N._ ialiH extra order, en heeft een

prachtifIe Stroom Water voor bespro~,jDg: terwif verder water
volop IS. ,.. .

. Uitmuntend geachikt YOOr bebouwing\vao.benig ding en ook .oor
welde. 1 i

I

Bo iMYBURGH, Houtbaai.
I .

Yoor bijzonderheden zio hand-
biljetten: :

HEXRY FAGAN.
Tulbagh, Maart, l8!){l.

P. J. P. MARAIS, AfslaQer.
N.B.-Yergeet niet \rOBN8D~-\G,
den l~den April, te 10 ure v.w.

APPLICA TIES voor bovenge-
noemde betrekking, vergeseld Kaapsche Begeerings Spoorwegen

van de bij de wet Tereischte certifi-
caten TaIl bekwaamheid, goed-
gedrag van de laatste schooloom6
miuie en 'fan de predikant der
gemeente waar app~t laatst
werkzaam waa, alsmede 'an lid-
maatachap eener Protestan"a-he OP!?.~NDERD.AG 30 Kaart zal eeu treia Xaapitad v.rlat.D OlD 1.30 n.m. bur 8ir Lo..,,'.
K k ull d d OndloGU. 6.liO ..... ea WWe~n, loopeude "ja 8&eUoabo.clitU; ea terqPaDde V&D Sir Lo"r7" p.,. _er , z . en oor en erge. . p.m. eu elIintPon 6 p.ID. ,
teekende ontvangen worden tot op. Op PA..A.8CB ~ND.A.G ~ullon 8pec:iale ~D VaD KaaPItad Vf'rlrekba
den 15 APRIL e.k. i:'~ Weet eD sir LO'")'1 Pu om 7.!O ....m., 1.30u:m. eD 6.20 p.ID. &erugl::!:.tVaD sir

WerklSWDbeden te beginnen ZOO Ub"?ulu Dr::. Uh.aa. en 6.00 U.1D. i Struad Balt U7 I1.~. en 7.2 D.ID.ID w_
spoodig mogelijk C?ok ~ 8p.oiaJe PlIII&friantrein811 VaD ~qj ... Wellingtou ....~lIIr ~iG

~alaris £120 per annum en de Xraaifoa~ OlD7:40 v.~ ID ~aa Stelleabotoh om 1.30 eD ua D.JIl. IU ....D WllIist,&oa IIMr
S h 1.-1den. Kupit.d 1710 XraaitmateiD OlD2150 n.m. ID "ill SieUeabpeuh _ 6 LID. .

C <?O~- . I.urij. voor d. 7.30 v.m. trein D&&r Bom-t lVMt, 8kaad lIaIt, .a Sir 1Anrr7'l Pal
~illiJ~e reiakOlten gestaafd door l1llIen &qD late ~ o.b., 2d1 KIa.e 3a.b., &D 8i'c1eKlMH 2Ib. Xurtjel lijD Ilecha. YUOI' da.

kWitanties, zullen yergoed worden. ..wIlD dit seJdi&. .
N .B.-De geelaasde applicante J(.AITLAND" TRJJIDJf.

moet zich voorzien van een Onder. Op OO.EDEY VR~D~G en PAA~H )IAAND,AO lal de 11'''0118 trefad.ieDBt 'Illtaakt.. 2d kl-- S C~ e worden. ZIe voor .peaialo dienat de pDblwkl II&DplakbiJjottea. ,
WIJzers, e .UtII })09rweg "nw- WIJ'lnnn:!IIG "",..,
Cc'tat om t_.._ half.p....n.te reizen. '. ...~_.-. SIXON88TAD TAXLlJJf.

-a-- -Or PI8B18f1raartJIII ~,pwoa. s-ikoope prjjaa nJloá WWCIetI aitQenákt aur llllitenberv
QED. L. STBYTLER Sl.T ...... Kalkbui, V~ ea 8~&ad op DOaderCI.r ea TrficbI lo ID 81 clear, _t reali'i

Seers. der BchoolcoDllnislrie. ;:..~~ ~ 4:.ru 1899; ID op PIIICIb JIaIadiC voorda.J1de ...... ,
zie Publieke AupiakbiJjeHeD voor bij-.ierbeda.

SPECIALE TUpmN. .
- . Op GOBDEN VRIJDAG aIdl Tr.iadiealt cluelfde .~DIt.'"op Jondqa, ea MIl iPIO!aIe"""'.-:a. ~ tniD zal W1D~ .... la&ea. o. 7.30 "'.ID... ZoaWfrier· ..... dl UO v.m. (WeIJiactae)
....... ....., ~ - 1D1!.15vJL(~Lcnnill'llleD ~)~ I

TWEE STRAND HUIZEN voor 8i..!:t3':DU;.~,,: X:~- OlD 9020 Y.m. IIMI' 1!IiaaoaI!ItM, ....
~de Maand APRIL termen·. O~ P.A.A80B Jl.UlfDAG &al de PWGDe ., ....... wont., III IeIlI tPIIIiaI. .. .. • ,Iti..t JD eie plu .. II' ftII .....

billiJk. ! Toor "*"bijw _-"lpIIIlIIWiettI..
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