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Dt- plaats, die vroeger aan den heer DUMINY behoorde, en groote '

[,:ant<ll.."l':3van Blaauwgom en Port Jackeon bocmen heeft, is een der .r:
:"ac ht Igste in de Kaapsche Afdeeling. en heeft hechte gebouwen en alle '
~t'!!t'r!ljkheden. Het eigendom kan zonder moeite in drie plaatsen ver- "
,!et:l:! worden, elk waarvan gebouwen zou bezitten, en het is het plan'
,,::1 het eigendom eerst in drie perceeien opteveillen en daarop in zijn " ~================== ,
....e hee I. ' ,,-

Er zijn een aantal minerale bronnen op de plaats; de fferoemde Van -- VERKIEZING VOOR DE
Hlt'~ll'l,kBron IS op het 'aangrenzende eigendom gelegen. .,. Wetgevende Vergadering.

/

,;S'lEIiTvoor "UBUY
,

EENE PLAATS, groot omtrent 200 MORGEN, beplant met
~ 60,000 WIJSSTOKltEN ; is in extra order, en heeft een
prachtige Stroom Water voor besproeing, terwijl verder water
volop is.

\. Ervell ::'{os. ;jl, 52 en 203 met het groot woonhuis en andere' Uitmuntend geschikt voor bebouwing van eenig dÏJlg en ook voor
z II" :1\,'11 ([aaw\, staande, gelegen op het dorp Strijdenburg, afdeeling weide.
II '~(' l()\\ n.

! I. Abmelk lIui:iraad en andere Losse Goederen, enz.

PWDS18 .uslol YID
Beroept

ZOOYnL ALI jJU,TKIJU

Beulenst. w du IOlIEl-JllIDIl.
vu DD

HERR R. ~fiJLLER,
,(GrOot en Klelo Handen,

en 47STUID STillT, Kaapatu,
~ VOOR Dl! BB...~a

J1&nOI, ~l\J'Dloniuma, imer1kUD80he
Ot~ - ~trljk. en.Blau Instrumenten ,

~~L.:;.:li=!Ook h '~n en &11. IIOOrtan .wek- :
I: jf ITL LE 3. benOCh._ ,an, Rep&J'&t1ea, Siemmeu, enl I

j:1 Izal" O,~nLh •• BIImII1IJIIIIit hit..... ~...... ~
r·- ,., i.·, I~'"' Iii&.rib il"hIki.... I;~lLll\l\~tbL .

p.'st Bus 133 Prij.,,, JU" K"kor",/so, aUf1,a'K I

VEEL No. 7]~7331

Jf_ ..
Kostbare Plaats te Koop.

WELGEMOED. WELGEMOED.
Nabij Durban Weg.

DL ,,;Jlkrgetce kenden, behoorlij k geJast, zullen publiek doen opveilen
[lt' dl' plaats zelve, op

MAANDAG, 17 APRIL, 1899,
,

ten 10 ure 'S'voormiddags,
, Dt' Zt'rl' Kostb~e Koorn- en Wijn Plaats, be~end als WELGEMOED,gelegen •

~'l Ill1l1uten rijdens van Durban Weg Statie, en groot meer dan 300

J. J. Hofmeyr & Zoon, Afs/ager,
Onthoudt den datuD1

1.7 1899_

:; IL-Dadelijk na afloop der verkooping van het Vastgoed, zullen
J~ 'ul).{L'rlde Kostbare LEVENDE HAVE en LOSSE GOEDEREN
v-rkocht worden :-10 Muilen,4 Paarden, 5 Koeien, 2 Vaarzen, 1 Bul,
, Kalveren, 2 Wagens, 2 Karren, 7 Ploegen, ~ E~gen, Vaatwerk,
Hooipers, Tuigen (2 Stel wagen-, 1 Kar-, en Muil-tn~en), 14 Zensen,
~ llroei.machines, Brandewijs Ketels, Schapen, 60 Druiven), en Bushel
jlandjes, ;)0 Mud Vroege. Gerst, 75 Mud Zaad Haver I(K.psche), 60
jludden Zaad (Engelsche Haver), 14 Mudden Zaad Koorn (baard), 10
. ~1ud~[oeraardappelen, eene hoeveelheid prachtige Uien en Pompoenen,

1" Lf'ggers Wijn, 1 Legger Brandewijn, Graven, Vorken, Pikken,
Wlt',lt'l's. enz., Voer, Kaf, Eenden, Hoenders, Varkens, enz., enz.

;~g_
PUBLIEI{E VEltKOLIPING VAN

Losse Goederen.\~aste en
(
~1 E I.A' T zijnde door den heer IS4}.c GERHARDCSVISAG'!E, jun. van de
J plaats ~:LANDSNEK. in het Distrikt Hope Town, die eene ver-
aéldenng wenscht te maken, zal db Ondergeteekende Oj! ge~egrJe plaats

OP \rOENSDAG, den 12den .\PRIL. 1899,
Beginnende om 11 uur 's voormiddags per publieke

veiling verkoopen :--
1 Df' plaats ELANDSNEK, groot 4,401 mor~en en 190 vierkante

roul' n, g't'lpgrn 2~ uur van Sttijdenburg, en 4 uur van Hope Town.
Is uItmuntend g~schikt voor beide groot en klein Vee, heeft twee

!foott' dammen bij het huis, een waarvan bij gezaaid wordt, eneen put een
';\lart Ililr van het huis.

lic' plaats is voor de helft met draad omheind en afgekampt.
Tenew:J zeer billijk.

11. ~II() ~chapen in goede co.ditie, 7 Paarden, 3 Ossen, 1 Bok
\\' dC"'n,1 Buggy, 1 Kar, 1 Schraapblok, 1 Ploeg .

Ill. Iluisraad ingesloten Q Stoelen, enz. En verder wat op dien
(:Cl!: ter verkooping aangeboden" zal worden.

(),iK ,l;ela"t zijnde dour den Executeur in den Boedel van wijlen
\lt], tllzabeth Sophia Pretorius (geboren Badenhorst) zal de Onder-
.:' [loekende pu blIek verkoopen te Strijdenburg bij de woning,

Op Zaterdag, den 8sten April 1899,
Om 10 uur 's voormiddlgs:

J. S. N. ME/RING, Afs/ager.
:-:':, drnhllrg, 22 Maart, ) 899.

- .....V'rrkOOflWg .' ~.
TB I SOBetate-kJaa Gedreaeerde BuiD-

Kaaiman,st..·,Ido".!, Y.alléi, 10~~'f DIST. ct..,'Irint.'.T ·.f.l', 6Geleerde'l'opEIéls.,
KOE·BE~.,Jl·~..,.. .! ~"r~".'lJ ,r. O~ op Woensdag, 5 April, ...

nab1J'101phellvei.~,*~ DIll]).!', 'ltJA.pr1l1 . '.'
OP . 1 :--+-

V ..d 7 A '~l "sng ")'B ~~kêDde, geJut door aan. MUTS - STAT IB.-De
rIJ ag, __ "pr:~ • tV,. d~ Wedo,,!e j hu: J..08.v. D. Pu.rc¥n sii!l groot en sterk, der-.

DE Ondergeteekerillen ijmoorljk Mnn,~ pob~ verkoopeD :- halve ge.ohikt voor dadelijk gebruik
gelest door den Exeeuteur in " ! S1aoh~ 1W:c 1 Onder hen sijn ~e pare gedrae-

den Hoedel van wiJlen den h_ ... :~ lt ,~ J i 'ft Beerde br- en rijpa&rden.
MARTHINUS CORNELIUS.v.ur\ ScHoo. ~~~ 1 °E.bL: Dav deze troep opgebraoht I

zullen publiek, verkoopen op boven- 'fOOt 1 ~ 1 lot vaten, wordt door den H~ S. G. Joubert,
gemelde plaats en datum' de vol- 100 ~ en Koorn, 8 seo goed bekend in den paarden-
gende;- . 1D1Iddaa; ~ Vruchten, 85 baDde!,. is verdere aanbeveliDg(

1. Levende Ha~,,: :Patatu, 8, ..4anteelbllllleD, oftl'bodig. - r
10 Eerste-klaa Ezels, in ~ cOn- 100 "P¥en, 8 Vark~ J. 8. MARAIS l ce, 1fIII&In.1

ditie en goed ~rd 1 lot :1, lot BoerderIJ- Purl, ~ Maart, lB99. !
6 Paarden. Merries . 8DL, !8DS.' I
4 Kar Paarden. Ruins Publieke Verkooping !
2 Koeien (in melk)
1 Bul, goedgeteeld ; ITB I

200 ~~~et Schapen ~) YRED£NBURG I
.30 Vark.... h._ ..."". DISTRIKT M41.llllSBURY.,
II. Boerderijgere.~hap: " ..a::::Ei..

~ ~~~,iD goed~ Drd.! EN .EN EZELS. DI ::'~;,de ndoo
lOpen Kar op veeren . A.lgeQleene Handelaar, Vredeu
1 Water Kar I die door siekelijke omstandig
1 Drie-voor Ploeg, ~so~ . .oge Pllrdo, genood'Mkt is qne bezigtieid
3 Dubbel-voor Ploegen dë, • 2 tArt. 4 jVtm oud. Vredenborg op te geyen, ....
2 Enkele do. db. 6 0...... ".... publieke veiling doen vprkoopea 0
2 Zelfbinders (Mauey), ;een soe ~t Tep BIels, DINSDAG. 11 APRIL, 1899

good als nieuw .' OP
2 Span Wagen Tuigen (~ eerste- Vrijda:.'.g,14i April 1899

klas orde)' :', LOSSe Goederen:
3 Span Ploeg Tuigen (in ~te-klu !:om 9 ~ mo!pJll, Zooala Ploegen, Pikken, Gft

orde) 'lo 41 " Itlillu ts _ IU Pl4l1t. Ploegacharen, Hoofden, Stal
4 Trek Zwingels met Kettings MH I:".,....,·.1•••• 1IIIfIUI.",.' Ht I:l~i Vorken, Bijlen Zagen, Z'
1 Paar Acbter Tuigen. 't ,........ Wmkel Schalen 1 Wol Schal
1 do. Voor do.' E_,_ IU d• .....,. ..... U. KOOl1lSchaal.' 0 .'

1 Land Roller :" . ~ groot, voorraad blikken
2 B~k en Zaailands Eggen nE ohdergetee~e begunstigd ~ en drooge V!", LijDo .
4 WIJn Vaten . Jr~zijttde met u.stnioties ftIl den' t~.: Gi'eaae, T~tijn, SC
4 Balies, Graven, Pikken, .Vorken, WeIBd. beerJ.AlfTIIUOlf.vanBJoem- Dip, •Hang,- Kombma- en T

enz., en wat verder tot eene fontein.tOraDje t~.... _ lAmpen, .Venater Glaa en ........ -
Koornboerderij behoo~ bliek vet.keopen ~Tengéme1d.!:. hoeveelhe ..id. Alle 800rten

nl Granen: ; Paarden! en 1IIew, Onet. del8lve Bree~, ellS., ens, .
20 Vrachten Haverhooi ; beYindeit sich Tt. noheidene eple He*. 'K:me 888OI'tUDent .
50 Mndden Gemengd Voer~ paren. -TZij ZijD in goede conrutie ::- :~L._~ Kleederei 11

IV. Huisraad: ' en de aandacht ft1l )rooftA7'll dubbel • ;UUUU'I1 .... u, Btevela,
""""....:I~...~. r--- Hemqen, te veel om te melden.

Het gewone assortiment i,: uisraad "- ""'tS',
I Vaste Eigendommen :

~~::~~a:.ardewerk en ;Keuken- p. J. p. JlAlWs, Afslager. 2 Goed gebouwde Erven in h

ZONDER RESERVE .Vendo ltantoor. dorp Vrecienburg.
" . • TnlbM.b, .irf No. 1. met een gebouw era

J. VAN SCHOOR. 21 ~ 1~. dAt vroeger als winkel •
;, BxeQo~or. heeft;,. met Rakken en Toon~:::~!~r~~~:!~~,,~lfIII&·n.EENE ZELDZAIE KANS. ~r:p~ns~~ ~rdp~

Op GOEDEN VRIJDAG en PAABCHMAANDAG AI d. gewone treindienlt geetaalR met Voerlr:amer er aan •
worden. Zie 'foorspecialedienlt de publieokeUIIpl&kbi.Jjetten. JIlL JIf!!CI. ,Publi,',eke v.!,.·.. erkooping Erf: No. 6. Gre,nzende aan

WIJNBERG EN SIltONSSTAD TAXLIJN. ....
Plezierkall1'tjeategen gewonegoedkoopeprOllensnllen worden uitgel'flildnaar Muizenberg, No. t bebouwd met een praoh .

St. Jamee,Kalkbaai,Viachhoeken Simonstadop Donderdagen Vriid»g3O.n 31deaer,met recht 'lEI::JE:I. W~lI!II: Woonhuis van 5 vertre1dtea ~
nn terngtekeereI' tot Din&dq 4 April 1899; en op P_h Maandagvoor de.oelfdeplaatsen, " -, ~.. , ea gerieft.t'k. Aangehecht er ...
gangbaaralleenvoor denzelfdendag. P bli kVk ! , ,r TB ,. . Winkel _all.

Zie publiekeAanplalthiljettenvoor bijzonderheden. U eeTEer OQ.p~ng H"8rl~,;;ID11GBI". 8-.1084-41'8, een rtnme en Kantoor --r
SPECIALE TREINEN. . JUIUI". 111 t,u Rakken, Toonbanken kompleet. i

Op GOEDEN VRIJDAG AI de TreindieDlItdeaelfde zijn alA op Zoudag8,en een speciale N 00 I TG E0 A m' HT AP,DBBLING (.ALEDON· RUIlt OREDIET.trein zalWynbergverlatenom7.30 'f.m.te Zoatri'rier aanaluitend'l&all de 7.00v.m.(Wellington) ..
en 8,15v.m. (Sir Lowry'l Pu en Malmesbury)treinen. . \ . OP . J. C. STEPHAN,
Simo~:~~I~.!~e~:.ln:~ ;t:.;!::o.~Wi vertrekken om 9.20 v.m. nUl' SimoDllltad,en van ~ , OpDinsdag, 11Apr1l1899, Agent voor de Verk~

Op PAA8CB MAANDAGzal'de g_one treindienlt gestaakt worden, en eene special KOEBERG, . . .. TEN 10.30, V.K. l.'J. BESTED Afsl.......:
dieDlItin de plaais er Tan geeteldworden. I\J ""fV& ~

Voor nrdere bUlOnderbedenlie Publieke Aanplakbiljetten. .12uur ltD IlllbtWul Slatt, • I.., OK Oll~, behoorlijk Vendu Kantoor, Lading PIa.at., ;
C. B. ELLIOT" .Algemee.n Bestuurder. OP . ge)ast door Clen heer WILLlAll. 27 :Maart, 1899. !

1luBy, BISlIOP. -.l per Publieke
veiling verkOOpeD. de volgende 1JHl".ta Beedel JU loklUtl I".
mooie emm gelegen te Hermanu.
pietendontein, na1pelijk :.:_ TheroD.
t. De hein Cl);yan Erf No. 6, Publieke Verkooping

Blok I, .
groot 108 vierkante roeden en 148
vierkan~ voeten.;waarop staat een 8 APRIL, 1899.
goedgebOuwd baUteenen W oonhnis
onder I¥zeren Ink, bevattende 8
Blaapkanera. Voorkamer en Kom-buis. 'DE Ondergeteekende, behoerlijk

2. Erf No 59. . gemachtigd door den Coratot
't' J::A. 1...: ..Ir_~A _......J__ 24 lO gezegden Insolventen Boedel, algroo ..". I "~ ~ en uh'! k ....:1~_ L '

• ..1..__ ....i. " met ft L1_' h' per PUt ue e v"uwg ver&oopen 0V
Vler&lloll"'i'v "'"""' IQ ... me UI- de .1aats Fonteinbe 0 bov .
zen er OP. opbnm~ ecme huur- melden dag en tijd, ~ ~olgend~
som VUli£12 per ~aar, en ook een I. De~ Fonteinberg, legen
atal voor 188 pUrden. Andere in de af . g Tulbagh ~ om.
Ervan l;uen... ook ~.Dp CLdenselfden dag trant 240 m~r GOed bewaterd..
te.koo_]) ~orden a&ngeboden. a~ een UI·t_'--L.....· IHeti gebeurt lW •• dat zulke """..~ --e-"CV&""'t wmr
E ',het ubl::.l~ ~ iD VQ dracht, grooten om,.
mm ~ p. ~- 'ein~tuingrond, groote v81'lChei~

geboden iD dese welbekende en r;- denheid van vruchtbooJDen, ~
IeDde hI¥lplaat.s. zobdra de tmOOI'O i1an~- id (\........1, t L_ __, 1.;.[ - ::.::., MaL _UIm en veewe e. i
weg AU"" wan aumea - ~.I' ~ IL De gewone Boerderijgereed I
Herman~ een der meest .J:pul&ire achappen WO&1a loep t
ge~~~ in de eetelijke graven, nawerk, k~mpla:; bran
proYUlWll!' ZIJn. . wijn stookketel (nieuw J. bokwacen

karren, tuigen, huisraad, enz., ens.
LnuDI HAn:-8 Gedre8lMm'dlil

Paanien. Te worden verkocht. au
den hoogsten bieder op ,

Zat.rU&, I i,rU, 11ft. tal tO In J.a. i

CHAS. AnAlIS,
Afalagel).

Stemt voor geene Rhodesmannen I
Het is uwe plicht voor land en vo& op

DONDERDAG, 13 APRI,b,
uwe stemmen te geven voor de Kandidaten der Afrikaander Party. dat wil
zeggen EEN E stem voor LOTTE~ eg EEN E stem voor llQL'f£NO.

Luistert niet naal' hen die ti 'l'lrd8Y1om eene van· UWe'~rt1óe~,,-stemmeD
af te geven aan, hetzij Hebson of 8tegmann, maar maak~ uwe, kruisjes
als volgt: .

1, HOBSON,
Samuel Bonnin.

-- __ .

2. LOTTER, X
Casper Jacobus.

.1<'

3. MOLTENO, X
John Charles.

--_._

4. STEGMANN,
Bernhardus Zibee.

VOOR DE KIES.A.FDEELING VAN

OP

WOENSDAG 5 APRIL.
Kaapsche Regeerings Spoorwegen

Pa.a..oh Vacantie, 1898.

SPE.CJALE 'TREINEN.
OP DONDERDAG 30 Maart zalll'n trein Kaapatad verlatenom 1,30 n.lD.naar Sir

Pu en WelliDiton. loopendeRia Stellenboachtak, en teruggaande"fanSir Lowry'. Pu om
6.50 p.m. en Wellington 6 p.m.

Op PAASCB MAANDAGzullen SpecialeP... &jlÏentreinen vaa Kaapstad nrtrekken
naar 80menet Welt en Sir Lowry'l Pu om7.30 'f.m., 1.30n.m.en 6.20 p.m.teruggaandevaDSir
LowJ'y's Pu om 4,35n.m. en 6.50 n.m.; Strand Halt •.47 n.m. en 7.2 n.m.en Somel'l8t Weat
4.45en 7.8 n.m,

Ook zullen Speciale P~ieratreinen van K&apstad naar WelliJJpn veri.rekken, t'óo
Kraaifollteinom 7.40 v.m. en ma Stelleobosch om 1.30.en 6.20 n.m, en 1'an WelliDgtonnaar
Kaapstad"óo Knaifontein om 2.50 n.m. en t'ia Stellonboechom 6 n.m. I,

Kaartjea voor de 7.30'f.m. trein naar 8om"raet Wewi,Sv.nd Halt, en Sir LoWry'l P.I
zullenzijn late Klaue 5sh.,2deKlaue 3ah.,en 3rde Klaaee :lab. Kaartjee zijn a1echta"foorden-
zelfdendag geldig.

MAITLAND TREINEN.

Ka.aplltad,23Maan,'1899.

R. MYBURGH, Houtbaai.

KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN.
IJEZOEKT ODS en inspecteert ons Huisraad, Bree1cwaar. en Glas-
U waar Vert.oonkamers. .

ZW~I~DSCHE
BEROEMDE

KACHELS. THE LITTLEBOLINDER'S

I~E~Tl:: l\:.oOKKACHEL IN DE MARKT.

["'D l!t'volgl' van de door. ons gemaakte speciale schikkingen met
',:: ,:('t'rl'll B"U:SllU{ zijn wij in staat om tegen de laagste prijzen in de
l\'.l10:1l" te verkoopen .

Van
£4 lOs.
en meer.

Van
£4 lOs.
en meer.

Schnjf om onze Katalogus-

WOODHEAD, PLANT & CO.,
St, George's STrant, Kaapstad.

OUS'I'P'AN,
PL"EJIl~ STJ:<,A.A.T. "

Ge8~_~voerd Huisraad, alles wordt in de plaatselijke Werkwinkels
vervaardigd door zeer Vé~uwbare mannen. .,

Eenige Vervaardigers van Bamboezen Goederen ill de Koionie.
•

GEILLUSTREERDE OAT.AJ...OGUSOl~~T VRIJ.

~m:G\- IIiJ".r:JE:I.~ 'X'~.-:c.
Yormen fan ,AanIoek en Objectie.

BONDSLEDEN en~ Vri.ex:.de... 11. kunnen Vorme~ v~ Applikatie om
geregtstreerd te;worden, en Vormen van Objectie tegen namen op

de voorloopige lijst en/op de lijst van nieuwe ap~anten gratia bekomen
op aanzoek per bri~f of telegraaf aan ons Land toor.

De tijd is /(or/:_Men verzuim! niet.
, .

R"
Im'AI1B,

., .......... ·IPD~~~

TE

OK 9.80 UUB V.K.

DINSDAG, it AFRIL,; 1899·

DE Heer S. A. PRINS, áie sich
elders ter woon gaat 'begeven,

heeft de Heeren Van der Spuy,
Immelman & Co., gelaat op: boven-
gemelde Plaats en datum ;Publiek
te Verkoopen, de ondervolgende :

1. Leven(le Have·
S Extra Gedresseerde Esels •
5 do. do. Merries ,
2 Geschikte Karpaarrlen (ruin en

merrie) . •.
120 Vette Aanteel Schapen:

2 KOeien en 2 Kal~ers
9 Varkens.

OP

TIN 10 UB! V.1[.

2. BoerderijQereedsQbap.
1 Bokwagen;
1 Open ~ op Veeren
1 Drievoor Ploeg
2 Dubbel-voor Ploegen
1 Losgooier "Massey"
) Egge. 5 Zenaen '
1 W &ter Krib, 1 Zeil Krib
1 Span Wageu TuigenJ i .
2 Span Ploeg Tuigen '
WiJnvaten, Pikken, Grav." Zak-

ken, enz., enz. ;
3. Huisraad· .,'

Het gewone' .Assortimen~ H~
raad, a1s Tafels, Stoelen" Kaar.,
Bedden, en Keukengeretdaohap, '.~

enz., enz .
S A. P~S_

Yu derSply, luelau ct Co•• )lfdqtn.
V endu.Kanroor, ~

Malmesbury. .',. ~1899.

. '

.,

i. '
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Prieska, ·U nietMannen Upington _én
t,

misleiden, ._
VOOR sd,--::.....

:El:J!il" Gr:E:lEC:J!iI" A.l!Iir:E»:E:·Á.

van

STEMT ~:OÊR
. I " ,

~.t
T~eede Troep.

BENOUDlGDPUBLIEKE VERKOOPJNG VAN
SomersetWest Strand! Het Oude Landgoed, dat behoorde

aan de~ Edelen Buitengewonen
Raad en Gouverneur Willem

Aarlaan V.an der Stel.

Somerset West Strand! EEN Ond~wijser of Onderwij~ lPPLICA . voOr' 4 betJoek·
gecertificeerd, bekwaam om. l~ kin ala lIoofden van Wijk.

iIollan~h, EngeJ:aeh en :MllZle~ scholen ~ 't d!etrik~· Vrijhei~,$ Z.
onderwna te ~even. ., .. R. 11 ~l..... den drlNt·-.
S ]"r £3 ... . . A. ,zu en ~r. on lO,,:""""
a ana en vrve mwonmg. ' k de' ht tden tot 2 :Hei,

Soh~l te beginnen in .April na de e~ mgeWllO ~ wo .'
vaoantle. Solieitanten geliev.en de bij de

J. HITOHCOCK, wet vereisohte ·bewijzen van be-
HET PRACHTIGE LANDGOED Elandsfontein, kwaamheid, goed zekelijk .g~
)' Britstown. en. lidmaatschap eener Chnstelilke~ e:r.eJ..._e:n., -Ali-W-al-N-OO--rd-E-ers-te-..,j."':"l-aue Protestantsche Kerk in te sluiten.

(groot 2,014 morgen of +,262 acres}, dat behoorde aan GOUVBBKEUR ~ Salarissen, drie tegen £140, en
WILLEM ADBIllN VAN DRR STIJL, met zijn ouderwétach woonhuis en Hooge School ". \ een tgen £100, met vrij logies, en
gebouwen, sohoone eiken- dennen- en kamter-boomen-en uitmuntend be- ~aENOODIGD een assistent :tzicht op T~hoogiDg van
waterde gronden, grenzende aan ~e plaatsen van Sir Ja.mp.1i SiveWl'ight,' onderwijser, gecertificeerd 81) ,
den Weled. heer Alexander van dar Bijl, en andere voorname grond- cndervioding hebbende, en tell Werkzaamheden Z()O spoedig mo-
eigenaars, en vlak in de na.bijheid van 80MHRSET WEST, SOMERSET volle Il'ekwalificeerd om Hollandsen gelijk te aahva~deD,
t)l'RAN D, en den ,SPooR,WEG z&l bij publieke veiling aangeboden te onderwijsen tot op Matrieulatie. E. C. ANDERSBEN, V.D.M.
worden, OP DE PLAATS znVE 8a.lari8 £250 per jaar. Vrijheid, Z.A...R.,

Plichten te beginnen inJuli, 1899. 181@art, 1899.:
Doe eaneoek met eopiênvaa ge~

tuigsohrUten en certifi.kateJil van
gezondheid op of voor 15 Mm, bij,

G. GRIF.lfITHS, '
S~. Bch, Com.

Publieke Verkoopiop
VAN

3J Eerste-klas Top Ezels
2·) do. Ruin Paarden
Op DONDERDAG, 6 April,
JJ.AL de Oudergeteekende Publiek
LI doen verkoopen te Klapmuts
Station, gemelde getal Ezels ell
f"I'UU"den.De Ezels zijn Top, waar-
order egale spannen en paren zijn
Vbll :3 en 4 jaren oud. De Paarde-i
zijn allen bruik baar, groot,
a·erk, egale paren in extra conditie,
-r geschikt voor dadelijk gebruik;
( " Ezels en Paarden zijn allen
" .dresseerd.

Kostbaar Huur opbrengende
Eigendommen. '

DE Ondergeteekende behoorlijk
gelast r.ijnde door de Execu-

teuren in den Boedel van wijlen
áBl>OLA R:SO!llS, zal publiek doen
verkoepen te

Somerset West Strand
or

Vrijdag, 14 April, 1899,
's morgens om 11 uur. :

De Erven Nos. 60 en 61•. met de
uitstekende Gebouwen da~op en
all :n ten volle verhuurd welke tot
bovengenoemden boedel behooren.

Eene gelegenheid als deze doet
zich maar «lden voor.

1899,April,Mrijdag,Op Willowmore Publieke School.-Assistent ODde~zer(es) Benoodigd,
.~

APPLIKATlEN tullen door den
Ondergeteekende worden DDt- ,

vangen tot VRIJ)lA.G, 28 April,
1899, voor de Wtrek:king van tweede
Jlssisteot (Heer of Dame) voor de

E'EN ongehuwde blanke man van Willowmore P9bliek:e Seaeol,
.:J goed ~ als Msistent in -Pliehten te Degixmen na de lUDi-

eene melken].· vacantie.. Applicanten hun ouder-
Verdere informatie van, dom en god8aieDstige gesindheid

op te geven, en ook oertifikaten Tall
A. W. COMBRINK, bekwaamheid,,goed-'4Jedrag en o~

Anohor Villa, gedane onderviJldingl:te verschafteu.
Drie Anker Baai, 8alaria eioo per jaar.

Kaapstad. T. H. JlATTHBWs..
----~ SeOre~ Schooloom.

ONDERWIJS. . i Willowmore.
Willo~ore, 27 llaart, ~.

Bo ~Q.LtI1. verBChaft ~ diDg iD
de tiJD .....11 .Mudek, van het ~
Kwj: orpl tot de JoodlOhe Harp.-

D. TROMJ~.

A. B. de Villiers & Co., AfBla.gers.
OlD ~1. ure 1n. ~.D ".oorJDIddaM·

Het kan gezegd worden dat zulk een landgoed nog nimmer op de
markt is !eweest. Wegens pracht, geaohied.ltundige herinneringen,
s-hoone gebouwen, kwaliteit van grond, hoereelheid vali hout en water,

Onthuudt dfU datum: Yrij~ag, 14 April, 1899 .11 ligging, is dit landgoed onovert~baar.

PALL D. CLUVER, Het plan is om de landen als volgt opteveilen :-(a) Het Woonhuis,
Afslager met eene uitgestrektheid van omtrent 120 acrea praohtigen flrond-met

Illmesbury Enen temiamer en YoogdU tU ..., 11 b h () '{ 1899 bossehen bedekt en bebouwb~ één lot; (b) V an ~O tot 30 boeren-:::;t~. en osc , ...4 .lI aart, r o , ' eel b bo ba d 10 ~ lL hRrud lsmantle IaatschappIj, _ --- - - --- pere en met- e uw ren gron ,'van tot 1.., 8.OI'e!I eu, met ree topA1'1'l~~N 'I' [E ! de weidevelden speciaal daartoe uitgehouden. Elke duim van deaen

DE Ondergeteekeudc, J -lioor-lijIc grond is van de allerbeste hoedaeigheid ; (c) Twee mooie landbouw
daartoe gelast, . I pu' ek doen KENNIS wordt gegeven, met be- plaatsen respectievelijk 100 en 13() acres groot of daaromtrent, en (d)

verkoepen in den bl. edel , .n wijJIf'n trekking tot de ve.~kooping in i'wee groote bosch-partijen, dik -mot hout voonien,. en.2 uitgestrekte
Chru iaan Pieter Jouannes Bester den Boede~ van WIJlen AaDOl veeplaatsen.
en wijlen Jobanna AJriana .iJestN·, 11_\ll~OLDS, die op yRIJDAG, 14 De water-voorraad 18 aUéipracbtigst j de beroemde met forellen
geboren Smith, op , April 1899, te Somerset West I voorziene stroom, de Lourensrivier, en vele ander waterBtroomeD gaan

I
Strand zal w.orden gehouden. over of stroomen op het landgoed.

WOENSDAG,5 APRIL E.K., Dat de huizen en gronden front Liberale termen zullen asagebodea wordes. Kaapatadsohe koopers
TE I rnakon na::r den Hoofdweg, eIlI die de stad. verlaten met de l:S.15morgentrein, kunnen het landgoed bij

HARfEBEESTFONTEIN, i gelegen ZIJn tu~chen het Post- tijds bereiken door eene kru' te nemen van aLSomerset Wes~ Siatle.
I ~antoor en deo mgang naar het I Plannen kunnen van de Afs1agon en Procureurs word~n verkregen

.; ',,],1IFSI1[:RY A FDEE :~r~~ ,Srrli"rI, en du~ een der ?este ~e-I op en na 251!ten dezer.
~..:'" l'II'!'. ";.1 1,;.:>1 '. \ ",~_ ,"" ..sr ;,. beZlgl'l~ldil plekken urt-

'lw kl'''',

Pa...rl, 25 ~h<!rt, 1809.

BENOODIGDJ ,

" OM ALLE EN EENIGE SOORT
Muziek Instrumenten.
Muziek.aleBenoodigdhedell
Instrumenten Reparatieen
. 'Stemming,

Rustenburg,
24 Maart, 1899,

Iaa~e I." spoorr_, . I

SIR LOWRm PASS
CALEDON SJlOORWEG

~

TENDERS· word~ geTl"Uftd TOOl'
het bouwen Z8.D! een Spoorweg-

lijn,~U880hen:Sp- LOW Pu Station,
en de stad CaledonJ een diatantio
van,zeg b3 mi~ , R. ¥,iLU.S'8 Prijslijsten WONro

Tenders te iijll.: , fraDOO gezonden op aaD.'fl'IIg.
a Voor lichte ~jn, inaluitende _

perman,nteD ,weg en ander

b ~=icf.·U~otmlpenna- TaIIr:a~~taatI J>'~":':
llente ~eg en andere maten. .LO_DBK
aaL . Tu.A.""llrnll did In HI-

t Voor ~one lijn, inaluitende WlVU.tl1Ul"'6 s~'."ant.
. permanente weg en ander IBBPIUtK'l',

maten.u. .It~Voor do. UitpeloteJl perm&- UlJWt Kamen, &1'Oe1lte1.4arktpleiD'
. Dente wi!g en ander materiaal V . Td'

Voor verdere bijr;onderheden, drrotte aa ~ pV.Jpt m tot hun!
doe aanzoek -.n dit kantoor TOOl' V rwg~' 1lM.tuurtiJk~bruik hen~ld.·
of op laWn van.de ~nde u:..md. ~anden Zon4~ ?ijn vo1genf

Tenders ~ aan den leder bekt'ude methode uiigetrokkel
Controleur en. Auditeur Generaal, Ooud 8top8ela.
mllen op het! ~~iteura Kamoior KUQltmati~ Tandsn, pauencij gf,.
ontvangen worden, m Grave Straat. .i.ma&kt door lucht.-zniging tLlSá k
Kaapstad, niet 11atet dan den mid· lODder platen. TOIJrenshet 8W'~
dag van ¥aancUg, 17den April, e.k. helr~nd all Bri'fp, rJ&l' en

JO~ .tlRP~, . OrOWll1f8l"k. I

i i H~dinseDl8Ol'.
Xapeohe ~,Bpo,",egeD,

Kantoor nu aenH~ar,
Kaapatal, 23 'ebiuari. 1899.

,~ Ezels, :2 PAArden, 1 (itl :3ChnPC1, !

, ) -':,~arkens,(klein en grout).
J ;oerderijgereedscb.u p :
1 Wagen, 1 Kar, 1 Waterkar,

j Bpan Tuigen, met zwingels en
k ·lttlngs.,
I. anen:

DE ondergeteek~de.r;al applicaties
voor de . betrekking van

Tweede(n) Asmtent(e) &all de
Vereenigde Kerk School te Rus·
tenburg, Z.A.R .• ontvangen tot Qen
~8ewn April,".k. .

Solieitantel1 moeten bevoegd zijn
volgens de vereischten der School.
wet, en bereid zijn op buitenland-
sohe certificaten een aanvullings-
examen af te leggen. .

Wcrkzaamheden te aanvaarden
zoo spoedig m~ik.

Salaris £144 p.a.

~. C. LOMBARD,
8eoretaria.

_Vt.L._~.
Groot II n,lUUdli lUItl'u"jdac:s, ti· vulgl'::d,. ;--

. " ende I!ave :
c:>u:thoudt den dat.uD11

VrtJdalt, 7 A.pril, ~aee.
, TU L_BAGH, I' P. J. BoSMA.s & ZOON, Afslagers,

.~ll.Dbo.c:lh.
LEESTHIER! l~EST HIER' IWALKER & JACOBSOHN,

___ J... • Procureurs voor Verkoopers,DE Ondergeteekende van plan 16, Waalstraat, ~pstad.
., zijnde om 'l'ulbagh voor een N.B.-Dade1nk na delverkooping van het Vastgoed Pial er eena ver-

20 Mud KOOrD, 100 do. Haver. tijd te verlaten en zijn Woonhuis '"';I >verhuurd hebbende, heeft besloten kooping plaats vinden V&;l .een groot en verscheiden &88OrLimentLevende
Eu wat nog verder zal a:H1gebodeo al zijn Losse Goederen onder den Have, Vaatwerk, Boerderijgereeds~hap, Huisraad, en andere goederen.

worden. I hamer te brengen op
G. W, KOTZE, W d

Seoreteris. eens ag, 19 April 1899,

l'áUL D. CL1!"ER, A.falager.

KAAPSTAD.

!'almesbury,
15 Maart, 1890.
I. W. loorrees Ir , & Co , At':Jlagers.

ZELDZAME VERKOOPING
-V.i."-

Kostbare Levende
Losse Goed'eren.

verversebiwen sulten wordfn »erschott-
1. HUISRA.A.D: GEVRAAGD,

EENEGouvernante van bevoeg-
de bekwaamheid voor het

geven van Onderwijs in Engelsoh,
Hollandsch, handwerken en MUJiek,
(het laatste eene bepaalde vereWohte)
i aan 6 kinderen bij dell ouderge-
teekende.

Sollicitanten 'moeten overleggen
cartuieaten van goed gedrag, en
van liUmaatschap eener Protestant-
sohe Kerk, alaook Certifikaten, van
bekwaamhéi_d voor gemelde 'betre}.
king. salaria £48 per jaar, mE:t
~~ op vermeerdering eli. vr,j
J.ogIe8.

Applicatien kunnen ingezonde.:l
worden tot 30 AP RlL, e.k. .

P. H. FAURE,
Delta, P .K. Smithfield, O.V.S.,

23 Maart, 1899.

Een groot assortiment eerste-
klas wel uitgezochte Meubelen voor
:,Iaap- Eet- en Voor- Kamers. Alsook
i)i"'!-.H:l:lSP, ~(euken benoodigdheden.
Oe Meubelen zijn meestal nieuw en
v.m de laatste mode, dus is. dit is e('.' i
schoons kans VOOI' hen die goecr:
meubelen wensehen te bezitten. I ry

ALSOOK: Izeer

láImesbll1J EX6Cntemiam~r en Voogdy rn
BraJd Assurantie Maat~chapplJ·

".
"Publieke Verkooping

IIáve en
Yast

VA~

en Los Ei ~>rndOIl1~, 1 Prachtige Bolinder Stove met
boiler, Tuigen, Zadels, 1Kapkar.

VERDER:oSl\lventeIl BOt:del \'an .J.\N FF:~-
I RIK Tw rH:.

Ailt3\'l) 'ltJt ~ _ ... ......:A.I
• . .waWrusal ge-
oe6l~ ell dl.,. looier i zijn gebaaeerd
op d~ hl. lijk-ate BOhaaI, overeeu'"
kOm8tlg J1.~ ~ werk.

EVK1U Ju) DIGBY
I. '...n.S., .B.C.S., Enf.,.

De huur van het huis vroeger
bewoond door den heer Richter. D'E Onderjleteekende, z:ijne plaatsen, t' Welgegnnd" en I' Lang Vlei JJ uit

]
\ E Ondel'gL·teekentien Zlllku .. . de hand verkocht hebbende, wl phbliek doeB verkoopen, ,
_' publil'',., doen Yl'l'kOC'peil Voor b'Jzon.d.erhed(,il ZIe hand-

- bI1Jetwn ~: Zonde:l." d. Mln.te R... :I."Y'.,

Op ZATERDAG, 8 APRIL 1899. , HENRY FAGAN j
T' ~ lO rllf: f'f" \pOR~[I[OI'\l" 'JP Brr: Tulbagh, ~1~~,-1'899. '

p"pl' I
" , I P. J. P. MARAIS, AfslaQer.

Al A L MES lj R Y ';.B.-Vergeet niet WOENSDAG,
(len HIJen April, te 10 ure v.m.

OP

Amerikoonsche Wiinslokksn

EEN aanziehlijk aantal Ameri·
bansche wingerdatekken

wo~ '. te koop. ~gebocieJl en
applicatIes voor de ikóop er
zullen o.tvangen woklén tot den .
1Sden April '99. '

Los Goet! :

Verder-
Eenige stukken Huisraad en -wat B~gaeer UJ worden aangeboden

J. P. KOSTEBT.

Dinsdag, den 4den April, 18·~9.
1. Leveode &kre -

Vr edenburg arde Klasse
Publieke School" 17 ..E~rste-Idas ,~itgezochte Ezel., g~ en su>rk, waaronder égale

: artn zIJn! 4 do. 'RlJ en Trok Paard9U, rUllIIi ; 2 do. l!.:zel voor Paarden;
J do. Merr,t~; 11 Aanteel Beesten, waaronder' 4 in melk: en 3 prachtige
~aarzen ZIJn, 25 Vark~ns, w~ronder Groote Vette .Borgen, 160 Extra
\. ette Eerste-klas Menno Ooten, 80 de. Jonge Hamels en Ooien, 30 do.
Hamels, allen geschikt voor den slachter. '

2. Boerderijgereedschap -
~ Extra Bokwagens, bijkans nieuw, 1Dog Kar, do., 1 2.Boom

d.o., 1 ~ &ter Kar, 2 8pan Wagan Tuigen, 8 do. Ploegen Tuigen, 8 paar
Kar ~ulg'en w~an 2 paar nieuw, l Zadel en Toom, 3 paar ZwiDgda eb
Kettmgs, 2 Dnevoor Ploegen, Raosome'., bijws nieuw, 2 do. Dubbel.
voor, I H~)Utbalk do., I ~raaklands Eqoe, 1 Zaailands do., Howard, 2
Land Kribben, 2 ~ell do, 1 Zelfbinder, M88ley, 1 Continental
Reaper, 1 Voermachine, ~ Extra Dip Bad, 1 lot Wiin Vaten en Baliea,
i lot Vorken, G~ven, en Pikken, 1 lot Draad en Standaards, I lot Stokken
~ Zwepen, TlIIlJIlerm&n8 Gereedsehap, 1 do. Ploeg &haren, 1 no.
Zakken, 1 do. Balken en ~par:en, 1 Slijpsteen, 2 Vracht Touwen en
~~tl'Ollen, 2 T~k To~w81) en Zwmgelll, 1 BlIahel en Behop, 2 Vracht
Zeilen, 1 Machine Zeil, 1 Groote Meel Kist, 1 Voer Kilt, 12 Zeisen, I lot
Harken, 1 ~ Lad~er, 1Ko~te do., 1 lot Beeste Vellen, 1 lot Manhine
G~n en. Olie, 1 Nieuwe Tw~ Rak, 1 Kajaton·houten Water Vat 1
Bl~kans meuwe Kap Kar. . . ,

3, Granen-
_ 60 Mudden Garst, ~Odo. Gemengd Voer, 20 do. Meel, 25 do. Koorn,
i) do. C.aledon Baard Zaad Koom, 1 lot Kaf (di, onderwijl uit de hand
te koop UI).

BIJ BEL.S.
Goedkoop en Btlrrig (.rebonde'f

De volgende goooer ...n bn!tooren-
du tot bovengeru eldt'TI BClt,tl 1.·1 :-

Ya~t l;n,·d :
Ze!-.:el' twee stukkeu gronrl, !THt

d.,ar0l'staande gt'hOlIWen, g"l"ge'l
I::.'1gg tlo: liopetit LI tn PiquethtJrg
"-egcI1. in het dorp Malmexburr,
?' ,,;1., !,0t ~n -; ~n Lot \0. ~",

.. ,I" ': I tw.'e ,l.:erir'fli1;""
.. II een \r lllkt:l. .'

--- _.~------ ---- .. ! "\~,

BENOODIGD inbovengenoemde GEENTi. ~~OKKEN.
. School een ~erste ~t TENDERS !worden' gevraagd

..he d~ bekwaamheld hemt om de voor den:, aankoo van .
f~cholieren te .kunnen opwerken ~t Amerikaansche' -wijnad'kken r.:te
&hool H~er Exame~. 8~ groendruif, en JIermitafre..) Deh~m:HOOFD
£120 ~ laar.. Getuigschriften, ~ of eenige teJ¥ler _1l00dzak:e'lifk
'IOZ., beWIJS van.lidlllU.t8c~ eener to "orden aangenomen:. "
Protestanache . .Kerk ~ woMen ver. Voor bil·lOnd8rh~-l doe AL
rc~ In~en ~op1ijk BUllen bij' : -": aallSOb
lJlioh~ be~nen III April na d8 ns, BtÉBSCli
vacantie zoo met later. Weid8nhof, ,

A. E. ANDERSON, Stêllenbouh.,
, Hon. 8eoretaria;

Pub.~hool, Vredenburg •
Adres, P.O. -MOetjes Baai,

.Malm.eabury•

\VELLINGTON,
DE Ondergeteekende op vertrek
. staande zal op

DI~SDAG, 4 Apri~ 1899. BIJ8El -DEPÓ1,
VAli Ur

ZU AFRJMANSCHi
BIJBEL GE.'!iOOT~CHA...'P

7i KERK STRAAT,
Nabij ADD1JU&Y ST.UT

U.tPSTAD. '
U~-

luw. L. NU1v_t'ALL, SecretariJ,
P.K. BIJ! i!ó.

s'mOl'gens ten 11) nre,
lIhliek laten verkoopen aan zijne

w"ni'lg in Bain Straat, al zijn Losse
(J!)t'deren h..sta.ande uit

,,::<1 UIt I (lonbanken, R.,kk,·n,
;' f T frl, Klcedings·offt'1.J
>open, ~'cu,)enen, ~tevt'Js, enz.

E' ook het gt'wo[Je a.~sortlluenr,
.J ;~rRad; en wat nog verder zal
I l~eboden worden.

r; I )S. H. H AZELL, )
I W. KOTZE, j Curatoren

I. loorr8es, jr, & CO., Afslagers,
t, Ii...esrury, 23 Maart, 18V\l,

HUISMEUBELEN
zooals Voor·Eet-en Slaapkamer
'\fpubels, waaronder Cottage Piano.
KIt't'{lerka8ten, Dubbele en. Eukele
I IZl'ren Ledikanten, Eet Kamer en
anderll Tafels, Stoelen, "Sideboard"
Glas on Aarde werk, Keuken Ge-
r~uschap enz. enz. enz.

Voorts

tole. 'Iole. ;10"
:aIDLD

DSPlliD DQoi ., 100····
TAX? L' , .. '. ,.

Gebrande Bqonen.
B~,"" .,. 1/6.~#~; . '

'IIDOS!" ~de 10110 Boo..

~ .Adres: "BUB&Lf" '1-PlUJSLL1BTEN FRANCO.

V.barg _ea BoogeschliL
OVERBDK PLmlf. lUAPsTAJ)

OPG~OHT l!86. -Bijbels ~ BoJI8lIdaoh, Rnr~b.'
en•• , ID TOOrrud gehou .de!!'.

2 Paarden, Varkens, Patatte8, Fot.
p1a n ten, Bloemen Stands.

--- E'l ville andere artikelen te veel
.. ')P eene Bl:)erenschool nabij }fal- i om te melden.
.~) IDeabu!'Y' Halaris £3u per i THOMAS A. THERON.
Jt.u'. Kost, mwoning en wa8sch~n
vrij. J. FRED PENTl cl Co.,

.PlIchten, indien mogelijk te 'IVor· Afs' ,
den aanvaard in April, 1899. la~e,s

Doe aanzoek met copien van ge<oZ ~h
rl~~hriften on of voor 6 APRIL, aa'J aver (Koebergsche.)

GOUVERNANTE BEl\OODIGD,

i'RED. WERDlWLLER, 1
Malm .. bury.

Malmesbury,
a4 Kurtt 18~~.

TE KOOP BIJ

Gt C. BUPtI.
1\tI1ta......
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DE Ondergeteekende zijne 'plaats
verhuurd Jlebbende, lal publiek

laten verkoopen op bovengemelde
datum .en plaats de volgende OOR Ilei bakken ftIl u&IJ,~,:,brood

Loue Goederen: koet, poffutj., pa eni
82 Benteklae ~~--rde]b;els Kaakt het yoed.lel .... liGht, IDl&kelijk

~ en·psood.
10 Ruin Paarden allengedre.eerd SeN iD J1jzlop-kncht. ID de .....
2 Merries; 25 prachtige VM'keni POeder voor 't bakken,d. oDUDptut door
4 Bolnragens, 1 Lichte Wagen, 11lOhtneruderm, blUft. BUJft\'trlCltJen
1Buggy : behoudt 'rOUe knoht totdat het pbnllk&

1Zelf·binder llaohine (Daiq) ~~yal BakiDB Powder·~ wereld-
7 Dubbele Voor- en 4 Enkelé wQden roem wordt enkel door de

Voor- Howard! Ploegen,2 Braak. BakiDgPowder Maateo~l'plj T&rl Am' ..... '....

H _....:1- E 2 gemaakt. Let lOrgT'Qld1g op 'II maken
lands· en 4 OWIU'UB ggen, naam op deD omalag, om de IUbstituUe
Land Kribben. 1 Zeil do; 2 Vracht van lUlffeuaukte ~ te .,..boed~
Zeilen; 3 Span Wagen Tuigen; "
Span Ploeg do. z~ls en kettinga, RoJBl Bating Polder Iaatseb.,
Vorken, GraveD, l'ikken, enz. enz. In York, VenelJgde 8t., ..lmer1ka

Eindeliik.
50 Mud Koorn (du "roitAJ) i DOODBERICHT!
30 do Akers en wat verder zal

aangeboden worden, te veel O~ te
omschrijven.

N. H. J. LOUW, SR:"
M. L. SMITH ~ Vo., AfsltuJB1ll.

Drie rondgaande Onderwij~
zen benoodigd te Karee·
laagte De Werf, en Win·
ter1ioek, wij~ Onderrietri·
vier, Dist. Jacobad~ O.V.S.

WELLENDAM SPOORWEG

Belangrijke Verkooping YanKostba81VástE&"v~~
, ) E O~dt'rgetef'k:end~, behoorljj'; gelast door de EigeDareo,

l ' 3') morgentrem :van Worcester op

I>~I1~e:a-d..a,., 13 . 1... 8, ~'.'J .

1S Bou "W'- en Tuin Peraeelen, Front makende naar de Vretoria Weg,OOltelijke deel der ltId 8wen.um. omtrent500
treden van het Spoorweg Station. ' .},.

,!, ~>-I"n l.ijq ver~iflel,i in drieafzonderlijkeblokketrvan 6 Erveu elk,en zijn vanverschillend&groo. tte,vanaf.l66 ..... k.roeden.totomt.reJa. =....',.
I; j,1 )~ (, ht'eft f'en.W achthui~je (2 kamers) en een ge~?w met dubbele verdiE'ping(6 kamers en kombw,>, en,ook ~~ 8Il w.. -ÓÓ, .

h 1.1 I K I I iS g~I'IChikt voor huizen en voor Steenbakkenlen. . ,."'.'. " "
, 1.()KIll. ifI h,.t kostbaarste van allen. want is uitent geIOhikt voor een zeer WOOteBoomgaard. van 18({1,OOO boomen. op ........

a:",'rl,i, va n alkander gephatst, Op dit blok zijn r-eds 20 Limoen en Appel Boomengeplant, die welig k..... daar zij~ met water b .... ó.hrdlf6m.
De Eigenaren hebben ook: op dit eigendom omtrent 400 jonge Limoen- en .Naartje-boomen, geschikt ter dadelijke ~ .... ' den

r,",':::c!'itard.die van de eigenaren kunnen worden overgenomen.. . .

1. r'l'n ~~~~Iijs~l;a~;~~~ v~:!eo~:~d~ei s~~~:::::~:f~~k~dK:~:,t~~=':1tr:::·~p:!~Jo '... W ja GIl"
t\;'i:feld rl~ mooiste positie, en de meest gesohikte in de geheel~ 8~ van Swe~lendam TOOt' ~ drijftn 'ftD beaigheiCL,. -,.. .

II Jlt'! ~('h00:1eeIgen Jom t-zenover de ED~~]sc:h6 verk met een genefehJk woonhWI en alle noodige bUltenpbou ..... 8'1 or~k'"llteft ook eeD
'!ll)()!e tuin, neplant m-t peae vel"8ch""iti'~nh~id van uitgezochte vruchtboomen, 1OOWe1 ala een wil18f.geTende groeIIllllSia. De .... 18

, 'J \ l' \ l r 1 . oed rd ..~....,. ,.,. .
ol:" otte IS .l:.i acres --t: (" lf' ~('nfot' ,)'/i.\l'ln, ..m lD g eo er. .' , ,~;".'',.'. ..

r r r Hpt llh"nJom bek-nd als .. ~~nn Vilia, " .g~kgen in het middeuste gedeelte van de S~ eD nabij de BngeJ80be ~ pnoktig. JaUiI,
d.. ,Dek 'l"t'rdipping, bevattende 10 kamersmet kombuis en dispens. Er zijn stallen en een wagenhuis un het ge'boInt'.

Het eigendom bezit een prachtig 8tu~ tuingrond, met een verseheidenheid van.vruchtenboomen. >., '.' .

Hnvenstaande eigendommen zullen afzonderlijk verkocht worden, en daarop in perceelen o. koopen te ~ '.. ' "
~~. ~t~·Ol):' van bovenstaande verkooping. zullen te koop worden ~geboden: .. --: •. ,.;{~::;'. . . .

~::: Aanteel- en Trek Donkies. goed gedresseerd, en ID goede conditie en ook 3 goedgeteelde Don.k.iér~18 ~uden oud. n..e
Z'
I
:l de aandacht waard van een ieder die begeerig is muilen te doen aanteeles, daar zij zeer groot mjDen leaf,mM % OlD te ~ me&'Oue

k~:clr:;iale IDPrne8. .
Alle bijz.onderheden omtrent bovengemelde verkooping kunnen verkregen worden op aan-vraag bij ,

G. C. D. ~ID, S.eU.nd.n•

GROOTE VEN DUTI E.SomersetWest; wm:.x.~GTON.
Publieke Verkooping

,V~

lostbara u,~deBali, BeerderjJte-
reedscup. Ill. eBS.

:)" 0 ),1('1 geteekencie, zal per publieke vendutie verkoopen, te

Uit de Hand te' .'I - ..
DE Ondergeteekende, wegens

hoegen o~ tieh. van
zijn boerderij weDlOhidcle .te ont-
doen, biedt te ~_... ,zijn kOlt-
bare plaats ".l.L'fCJlf'" grOOt om-

om 10 uur 's morgens. tremt 200 ~,Dlet een groot en
I.-De weJbekflnde plaatson Biessis Laagte en Pretorius Dam, gerieflijk ~,' en drie buiten

g-r'Jo\ tezamen 6,230 morgen, gelegen in het Distrikt Hopetown, nabij t'd:w~~ IJzeren dak; met
M\iOk. Ull Station, d....... ~e plaate Lange

I lp de phUiL8 staat een 'V oonhuis, met Buitengebouwen, Kralea, lObof.,not 800 morgen, -I:legen
La::derijt.'O, en een nimmtn- f&lende fontein i buiten waters zijD ",otop _ .... J ut Dorp Somerset est, en
~ét ,d, lA ulU!tekend goed voor alle soorten van Vea. De plaata. om. NS.'lIet 8~nd, en ~nzeDde aan
n~nd en jg een eerste.klM eigendom. ,de plaats .Vergelegen van den

11.-Huisnad, Boeroerijgereedschap, Kill" en Tuigea, Zadel ea Heer Theum~n.
To)ro, Iln een men.ig~ andere KleiIJigheden. . De plaats heeft een aller plooh-

, .. tigste nter' vOorraad, en hout en
li'" IIar~t Dlet :-BleSS18 LaaQte, Woensdaq, 12 April, f 899, ook ~tgettre~ ~ilanden. en is

om 10 uur 's morgens. . daarbij zeer gëeohikt voor vruchten
, kweekerij.

TERMEN GEMAKKELIJK. D.;r. MALAN, BR,
Altona,

Bomeraet West.

ESi.ess:l.e
na.bij Krankuil Station.

GOEDE HOOP.
Alias BRAKFONTBIN,

op Vrijdag 7 April, e.k.,
's'mol'JC6D8 ten 10 1u'e precies

::J den Insolventen Boedel van JAN C. DE VLLLIEBS,op
TER PLAATSE

Woensdag, 12 1S9g,April,

L. J .\fslager.
'P'c:lip~\\)W1J. 15 Maart, 1899,

Catalogues Free.
AFltIK .ANDER BOND.._--- _._----

TULBAGH
Algemeene' Vergadering yan hel Publiek en BondsmanneDi

KE~~I:3 wor. it hierbij gegeTen dat eene algemeene vergaderini van
alle ta' ken na den Bond in de afdeeling Tulbagh, en ook van het

F'~'8lte:;: ID. ht·t alge_een zal worden i6houden of'
WOENt.iDAG, 1~ APRIL, 1899,

1::JJl' Hof.z.a.a.l te TU}"IBAGH, om 9 ure in den voormiddag, voor het
"emchwn van belang'ri.jk>obezigheid in TeriJand met de registratie van
Herogerechtigd,'.u enz. ~

De leden va~ het distrikt8bestuur zullen eetlë tergadering houden I KENNI8liE VING.
md~lijkna af1OOI' TaU de publieke bijeenkomst.. ..\ PPLICATIES voor bóvenge-

CHARLES ADAMF3, Secretaris. OL~ noemde betrekking verge·Te :»«:oo~. zeld van de bij de wet vereischte

( )
P 19 April 1899, (den dag der getuigschriften van bekwaamheid,

D en goed gedrag. van School commis-
TeDtoon8telling) ~ ouglu. sie en Predikant der gemeente, waar

een Hackney Hengst, " Sir Henry ,Jl Applicanten laatst werkzaam waren,
behooreDde aan den heer C. G. bewijs VRn lidmaatachap eener
Schmidt van 8chmidta Drift. ProteetantAJche Kerk, zullen door

Dit paard werd door de Koloniale den Ondergeteekende ingewacht
Regeering ingevoerd om het worden tot op den 2laten April, e.k.
paardenras te verbeteren. Werkzaamheden te beginnen op

M. VAN NIEKERK, Afslager. den laten Mei, e.k.
Salaris £120 per jaar e~ dez. /t.., Bijbelvereeniging . schoollelden.
Billijke reiskosten, gestaafd door

kwitanties, zullen vergoed word(ln.
N .B. - De geslaagde applicanten

moeten zioh voorzien van Onder.
wijzers 2de klae. lI~rweg certift·
eaten om tegen balfprija te reisen.

DAVlD S. LUBBE,
.Voorz. Wijk School Com.

Lubbeshoop,
. Diet. JSoobedal, O.V.S.

27 Maart, 1899.

'Tulb~h, 28 ~laart, 1899.----,--~-----------------
VERBETERDE ,-~

Amerikaansche{~hilledPloe~n
V OOR goedkoope en doelmatige BIJ·

bell. PI!alm én Ge.aq. Boeken,
T8rvoer maD dch bij bovengemelde Ter·

eeDigi.ng, door de voorvaderen iD 12118
reeds opgericht. .

Depd't voor HollaDdaohe traktaatj81 en
VlI888nde Blaadj8ll. .
Voor PrijalijltAln .cllrijTe men aan

ODdGptéebnde,
Plt legen voor He~vels, en Enkele-voor Ploegen met

Dubbele en ED.kele Wielen. Ook lOe1ne PlOOien
~oO!'een en twee Paarden.

's.chri"r GDJ. PriJ •• n .n ~u.traf;I ••.

B. PIENAAR.'
8eCntariI

Depot Hofmeyr Kamera,
KMpItad. 1898. Onderwijzer Benoodlgd. '

APPLICATIES voor de betrek-
king ala Hoofd V8Il eeue

Wijkuchc»l in het diatrikt Vrijheid
Z.l.R., lullen door den Ooderge-
teekend~ illlgewacht -.orden tot lO
M·e.k.' ,
B:,ru~ten gelieven de bij de

wet "'8l"8:schte bewijzen van be-
kwaamheia,goed IeCielijk gedrag en

Q. BUDRIOKS, ~teoh&p ~ FroteetAmteoh.
".ur ur , Kerk III te slUIten.

CIrOOt IJl &lela Portnt '..~ til 8alaria £130 met Trij~'ee.
~ Lij.... J'atiriek, Werbaambedtm te en 1

15 eD iS, K.JW(8rRllT, KAAPIJl'AD. Juli e.k. (niet een Hollan er.)
Doe~;:~~~~,-!: 1. G. VAN REENEN, C. Zoon,

PIbbOaIaIIl wurden. Onderwijaer.

GENEESKUNDIG. ~i ~=i~8~·R.

Tegen BalfprIJI f Tegen BalfprIJl n
GEORGE FINDLA Y & Co.,

lnvoerderrs van Landbouw Machinerie' Kaapstad.

Wlfn. ~A'WITBO_B,
KAAPSTAD,

11 EEFT pu het 'beroemde 'Mauer en Bporting lUPIi':~
.. ontvangen. Het laatste en bede wapen TOOl' 1wt ftII

l'~i 800rten Bo~en, TOOr&l Springbokken. PrijI R,7 10& ~ •
~.,~f.ll Geweren, Riftee, RevolTers, en Pat.roDeo Tall de bel1ie kWaIitAIiL-------~------------

EEN GBltIB8ltMBR.t met groote VV1l ,.,,-vv IIIDB
Koloniale OudeMinding. eD be- Jm11 aUDD ---~-

knd met de HoIlaadlChe. TuJ, .lOtt BINOODIGD. Doe dadelijk
graag een. goede C?pen1Dg willea aan.soek bij de Ondergeteea
liebbe1l in ~n der plattelandJ. bilde,

Blo1fclea 11~.:au~'ao.l In .. kou.... J. P. TUBJWN.
'I bij ..Kediao Jl Po.tbuI le, port BiebIek.K.uMeL·

, t Blil&btth. I , 'I .... jM.

Dynaml&, Detonators, en Lont.
Bicyoles, Bicycles,

801m1n' .. ...,. LUI~

VIBSER,s.ar.n.. .
lU.IIo.,.I! ll'U TAK.!.uE8.

nrPderiIIg ~a te w..
Maart, 1899:

De voonitteri do bMr J.; YaII Niekerk, DaID

den . '~I{ebed.
. ea~rd.

De pl" . iDlichti de
bncbrijviagspu ..teD ~ t.M ~n
WUlr bet OOngrefI. ' ': ,

De _tariII fs-l v... vu ltet pel be-
doeld voor den,editear vu ,,0. Ltiitd," ea
r.eide dat de 00..... die )Iaét PW .... be-
zorgen iD gellr4D. aebIer_ _ teep ••
dat bet te laati .. .a oa .lt-t te _. 'p'
ook- t.d hij nd.cIat et' _t ".. te .".. .:.
dezelve den _ Krige J:t.:l te gemoet te
komen. '
AJgemeeJl ~_en. :
De seeretaria' deed venlila van de --.

mÏDgII-Ye~ geboadieD te W~r,
betrelfendo dr. Beck.
• De voorzitter I s-l uitleg· omtrent Kleiavlei
brug. i .
op vu idea !teer .A:. VU Dijk wat po

woMen ~ de braaUiekte-wet-petitie,
ut .. oordde ~ t-'e"" dat hij !tet treUIItlb-
lijIIer aoht dnIjlve ~ ,te MucNo "...
de. _~ke toejrItaad _ Wen, 811 ook _
de _ Mie ~r .bet patlellUlllt' teeCIa ua-
gesteld. "

.Regiatratie ~1'Oba; ala 8OIII.I1liMie be-
noemd de l~ Da te pall: M. J. YaII Ni.
~! !_ du TcJ.·t eil .0. du Toit.

~ ~ tez..i~ pbncbt om OIU

plaataelijke ~0I1'" te sterken, ge-
teekend .£3 1~.;TWee lijlten gingen vul de
'Ve~U1t.l
V'ooratel-O. _ der Menr~P. vu Dijk:

het ooagrea.-fon4s te sterkea met £3 sterling
uit de ba.' '
AmeDdemeat ,&. v.. WQ'k-G. du Toit: £2

sterling te'·&~.
Amendement .~.
BeeIOten vlll1 jaf heden onze al~em_ "er-

pderjag vá&t • .tellen, namelijk: op deu
tweeden ,Woeujbg iD Oet-ober te Kleiariei,
tweedea Woe~ iD JanlW'i te Keulsrivier,
en laatsten W~ iD Maart op Het Kruia,
te beginnen 0111'9 aar 'V.m. reepectievelljk.

De verpd~ ..erd ~. m.t gebed
door den lieer Q. da Toit.

. JAN Ol:; TOIT,
Secretaris.

TAK No. 2.~BAVl.UN8BlVIER, DIST.
! BEDFOB,D.

Not,ruen eeaér ~ gehoaden ten

OV.BRLEDEN te Wi-~..I" dist, Bn- baiR 't'IIIl den l-r VI. Botliá, op 16 Maart,....... ~.., 1899, te Camerilna Glea. '
dudorp op den 13deD deser, mUne heeVrerpdo.HnDg.'~~. D!et gebed door den.•teedeqreUefde echtgenote DUrA MARIA W. E[. J.

SWART, geboren Swart, iD den ouderdom De ronge uien gelezen ea ~. '
TUl 47 jaren. Haar heenpan was 1'l'8de, De Daamlljst !der ledea afgelett'll; 15 tegen.
ftD haar geldt ook, "het J.t8\'en wa. mij wOO1'dig. :
0brlJtDa eD het Sterven gewin." net Ter- De CCIID~, algev~ om de memorie
li. d .........t en hare puta .. I 100 ,licht te vertegeRW~.· bij , aldoeliqsraad,... __ gal Ye'" Mtwelk ~ weN.. De
nW kunnen opgeyu.ld 'Wordd. YOOn,I bij .fdeeliaglri.acl ~rde _ de tw_A maal
het huie altaar. ODa venook tof te staaR. Sterke uitdrukkin·

De diepbedroef~e Echtgeneote, gen werden Jl'O'f'lIr gemaakt.
D 0 B SWART l)e heer H. Wet stelde voor de zaak uit

, . . , .". . . te ateUeDtot volgende aitting.

BLOEDVERWANTEN en Tri.nden ~~h:~~ebber. V.K., werd ~eid
worden met deze beken~ gemak.u; gegeven, en lij registreerde eewge nieu .. e

dat het den Heere bt,haagd heeft door leden eD verlietl.de vergaderiag. .
den oDYerbiddelijken dood van mijne sUde De voo"§:'r daakte hem echter voor zijn
te.nemen mijn teedergeliefde I'Chtgenoot, vriendelijke . ten.
GBRHARDU8 HENDRIK US WOBtlT op De v werd heriunerd aan het re-
den 17 Maart, 1899, In den ouderdom ,,&Il gi~:::;;::!itdoor den beer A. Muller en ge-
63 jaren 11 maanden en 17 (}ageD. na een IiOOODdeerddobr dca heer H. de Wet: II Dat
IIJI1U'teliJk lijden VIUl 4 maanden en 17 deze ve~eriDg gevoelt de behoefte van eeu
daren. regi~tratl~fonjh op te richten."

trlenden die 100 trouw ter hulp! Aangenome$.
lltonden worden ook harlelUf bedankC, Voorgosteldi door deD bMr W. Botha, g-
al1lOOk De. H. R. jt'Ollter To~,e dj~..vD conda,rd doo~ den heer F. Wienaad, L.W.V.,
best ,ed.all.n heeft tot het laatalA\p. or. e.~ algemeenj ....ngeDomen.:._1,"~. e. koJ.lekt&.

Maarl het wae de tijd dell Hee ..1'8n hem lIJSt op te 8~ 'nIGr Y1'11'flIJIgegiften voorbet regist ....... fomla." .
weg te nemeD. zoo zwijgen wij en zeggen .De I!OOreta=1M eeD brief van den 'secreta-
wet den Heiland .. Vader nW' wil ge. ri~.v di:;t·. bestuur m.et eene. ~llItie 1.(':.
I!chiede. " n te t Ooatr DUDelijk; 0lIl btI

De bedroefde Echtgeaoote, te ragen t4t eeDe gift\aan den beer J ... .A.
V 00, editA$U' Vall ,j Hst Oosten," voor fllJDe

ALLETT A MARIA WOEST, p;~e dieapt.en g.dllftnde de a.f3eloopeae
geb, Muller. elektie. t

Daar er ~ vele lijs~ in het rond zijn
werd deze sfak uitttetf,eld tot later.

De edele! M.r t. lI'. WieDand, L.W.V.,
áWIkW UIl !de ~riIIg de Krige-malr be-
kend, ea la~ een brief, aan bem gerich~, voor.
;,< Alle AfriUaUden .. . br08ierlijk om bij-
dragen g~ tot :!fp, ~ea eiDde de ~te
kosten te ~ta1en, aangeaen de heer Krige
.aD IiCbocm !,r nit gekomen ill.
VoorgeatEiIddoor dou lleer .A. MnlJer, g-

oondeerd dOor den bMr L. Marais, L.-oon,
en aJgemeejo ~: "DIE ftIrPde-
riIIg gevoel~ ten ~~ voor den ~r Krip,
en ate1Je .,.ne vnjwiUige koUekte-lijlit op om
lIIiIdOlijke tPft- iD te UmeIeG, hoe Idein die
CIQk mogen~, tot h1IlP ..- ~ ....

Drie vootatelleJl wenJëa iDgediead door den
W. II. J.' Marais, aamelijk: ~ JIlet

.. _ ... tA.... ; venniDderiDg der b~
_Jelttean' ; gouvernelllent.-boor 'Voor WIItar

ua ~ 1aage didIM, terug.

IHlbwcle·

Baking
'Powder

lAdy Grey,
Dist. Aliwal Noord.

AAN familie en wienden wordt mill
deze bekend gemaakt dat het den

Almachtigen behaald heeft tot zich te
nemen door den pood, op ,den· 271teD
Kaart, mUn teederpHefde echtgenoot
a.mUNUs ALBBBTtTS Bol8oUW, iD
den ouderdom'flUl 68 jarell eD 6 JllUDdep.
0, God, aoe wreed III toch de pnbl del
dooda I Maar wij willen niet treunn ala
clepnen die geea hoop hebbeD, want wij
weten hij II de l'Il8t l.ngegaaD, die Toor
het Tolk 'Van God o\'ergebleTeD ie.

TtTeDII bedanken WIJ c.ok al de Trien.
deD':YOOrde hulp en uDetenti.e aan den
OT8I'ledene bewezen, en iDaoachrheid laD
CleD heer 1tlalan voor zijue trooetrlJb
woorden aan eie ltKiroefde wedu we til
)r:badeien. GeZaDB, 83. \'. a.

Uit naam der bedroefde Wedu';é,
AbLETA J. ROSSOUW,

gebore ~.eo.t...
KodderfOnte2n,
27 Kaari, 1899.

DEA.TH NO'rIOE.

, 28 lIaari., ~ ;
Jifijabear.-»- lIÏet ÏIIameft Itieta .. '

~~ Dit Victoria -w-t, .. _," .. '
....... _ '~ ..om _ PMl' ~
_ ... ~. ZOO all giJ weet .... bet ...zw::Z=-~_..~.~
. lIiiet door de eer die ViáliJdl~~:1:

werd· _ ...... n door' hat
~ vetpderiuc .au..

aut ook door de lP'QOte -::::.~..... flea B--. .._..haddea ,
w-. .. wat .... tort .. de _pd...__ haar wed: klaar t.d, _ DU

..., uar .... m, daar de ~ 1IJIIIIIIIIk.
door de hitte der _ ~-.......:
T..-... twee haakiaI moet ii ....... '
bet; veld Da all _ 1iIoe_tuia ia, la .....
~. met !lijD Ideu twee .
.ne. ~ al fil' hier ~ gI'QOt ..,-.. ct.a.r bet ~ ... __ cl ill

,Joop deIIer __ atut PJM__ 'te .... '
-. ~ !tet ja __ -. __ ~ ....~-u:-teJ.-- ,~'~ ~ ma. B .~_ ..... ...::-sen. t_t.-~
~ te bop _~ daar sij~ : ..
aadore pnD_ten ter __ gua .......
II 0-......gut Boo'laDd toe eD ,..... .........
onlangs is fOr hier een bealuit r.-.-

door de leCIen der scbooko...... _ ...
poblieke 1ICbOOI. te .,......... .Bet W
.. DIll het oude gebouw - tOCJt nieuw-41a
Itrab te ldeiD il __ bet ptal kiDdenIa.
dat met ,,_ SChnCIe toe.eJIlt, in _ ...
~t te YelSIldenm, en _ ~
de}lU'tAlllleDt te bauwen. Ala men ........
ga~ ml _ .- dat do -=hool......
v~tpng maakt. Het is jun!Bel' CIat dat
_we gebouw niet _ ~ .........
_ hebben, ~ alles iD ___... ,.
....... bebbeade al dat ..."._ .. _ JIbIC*-
tic nitaicht ep bet dorp lieWIa.· na. it
VIUI eko OCiIOOI schrijf, treft het lIlijDe DdaCII-
tea dat 0lIl8 hoaid - ~ ...ii __
korte vakaatie _ de Kaap is. Bij baIIt
im_nt niet UbD met betrekking tot ......
boekea voor de flCbooI. Waaroa _ Itij
daartteen gegaaD &ijn ~ Hij gaat lIiCIt ..
een 8cbotaebe ~ liever ""we la
bet huwelijbbootje begeveD. Mage á,jM ,
eehtgeaoote hem tot groote hnlp t!II ....
iD Mt _ ~wichtig en belangrijk .. erk na
bet ClllllenriJ» zijn,

IlijDbeer, ik ,,_ dat ik de ruimte vu ..
blad niet paoeg waardeer door ander ......
aeA! ~ do kaDll te geven DIll .".w-
ien iD uw blad te IclIrijvell, r.oo sal ik ....,:i:tic. .,

m_OlUAM
, ,

HET ll"STERVEN V.AN WIJLEN DI. ..
B. DA..'If£EL.

Heidelberg, K.K.,;
26 Maart, l8ge.

De aI~pen JDaaIld wae 'Voor de ,_te
y,8n Heidelberg een t~jd YaII aapt ell ... ~
heid. Nadat hur Im'aar, da. Dauw!, .....
eenigen ti)d lijdeDde .... aan - ~
iD _ fliJDer voetea, ging hij iD de .....il
Febnwi aaar bet atraad te Fort lJeUdOft
ter .. ille van rt:ijae gesondheid, al80ek om fil
wat uit te nsten. Eeni&e dapa Ia&er ....
daar ternsgekeerd, wa de kranKheid _ ._
~n dat hij verplicht .... aich te .... 'te

D=~eken later we~ hij, op ~
gen, 19 Maart, op laat YaII den .........
naar Rivendale verYOerd.
Hij stand de nnuoeeDia van de reil ~

door; doch bet einde ValI sijne reia op ..,.
--J:~~men, en reeda op W~
22 , ontsliep hij iD do _ea YaII .-
Heer aldaar.

V JUl den overledene kan met recht; ....
worden dat de Heer zijn bed ueht had po
schnd, want, nie~ het Inrud iD
ziju gestel r.oo .poedig den dood verooruakte,
bad hij tocb betrekkelijk .. ija.
! Onmiddelijk DA sijn ~ werda
j;childcingea getroffea 0lIl r.:ijn stolfelijk 0""
schot naai' Heidelberg terug te voeren.
, En reeds di_lfden namiddag oatmoette
de UenreDde 5ClPeente den lijkwagen .. het
einde van bet dorp en vergeaelde 't lijk ut
pJ'Otl8Mie tot de kerk.
Donderdagnamiddag om drie uur _ het

kerllgebouw gevuld met belaDgstellt'lldaD die
van alle kanten waren sam~ ....
de begrafenia-plecbtigheid bij te w_. De
volgende 1_ waren oqrgekoJllt!JI. DIll ba
de droefheid der gemeente te deelea _ de
laatate eer aan den overleden broeder te .,..
wijzen: di. Mania, Lou.. , Van der )[etwe.
Botha, Kock, McGregor eD H_; ell de
plaateelijke Ieeraan VaD udere ~
pen. _
om drie uur werd bet lijk door de diaat.o

dO<'nde kerkeraadaleden binDen \~~cht.
Ds. Mara.is beklom toen den , lA

rt:iqgea Gez~ 181 n. 1, las daarna Pa, 90
voor en sprak de JIOlmreel'Dlltig toe DUI' ....
leiding van Openbar'ing 14 n. 13. Aaa het '.
eindt' van zijn node IfOventfO bij de bondschapo
p"U ai die de overll'dt'n leerna.r aan beID lad
af"..gev"-ll den avoud voor zijn heeugaaa. zija
boochelul.p aan zijn lieve echli!;enoot waa';
,,\'e.rt,rou .. op den Heer, Hij Ml in an..
voorzien." AIW de kinru-ren .... zijn bood.,.
""hllp: "Wand ..lt ill d.· voet.>;tappenvan aw,
oud......." Zijn boodNChapaan de gemeeDte
"':8.: ,~,Pau;t np voor een .. ereld.cbe PdItO
dienst.

Hij h..t aanboor ..n 1'1111 deze bOOdaCba,PPeD
"'erel de schar.. zeer bewogea, en lIlflII8'"Il
stort te tranen VIUI drol'fbeid.
D....ma .. erd gC!ZOIljI;enGez. 182 n. 3, eR

"'"klom ds. M.cG1"~or d..n Dnlel. Eent
.prak hij over de hOOReachting eD liefde die
d..n ov..rledene in Holland al&e_n werd ._..
!I•..JraK.m, ..1.Mr •.ij elkander al. studeateJS
l.... rd..11 _nt>l1, ..l..ook VaD de eohtiDg _
Iiofd.>waarin IUj .tond bij de ~ ....
(ou bij hfllll p<'~jk. 0 AI. lOri_ nn ds
riBfl; "Ril 8welJt'ndam gedUJ'CDd .. 26 ja.rea ......
d,'n 7-ijne diew.ten door de· 1lIlcL.re ledeD
.teed~ hoog gewaardeerd, Zijn ijvCU' voor
d" I,..,r onzer kerk op<'ubaarde zioh iD SijD
bekwame en e"",tige v..rdediging erna: tij-
den. de synode van 18t1:l, in den 8trijd d_
tijd>; tt')( ..n wk ..re d.. aling ontst&an. "JlijD
bart ..idderde ..oor de Ill'k a..cL.." Naar aan-
leiding VRn Matt. 14 vs. 1:1 besloot hij sija
rede door d.. gemeente, de ..Iawe en l'dIIdë-
r..n, aall te Kpor..n 't voorbeeld der dillcipelen ,
1'110 .'oballDe6 DOl te t'olgen.

'1'.,.... m ..u op h..t punt rrt.oud het lijk op te
n"men en grar.. aarts tf' dJ'&g1'n Inr_ da.
D&n.... I, van' ('.alrinilI, zoon van den OV+
dell", het ~ebou.. binnen, na een seer Jace
eli .... rmoetend" rei. algelegd te' hebben, _
bad b..L 'l'oorrecht nog _ bet guicbt _
deu overif'den vader te aanacboInren .... Idi
iu Act Kraf .. erd geIegII. De inC:JrUk daDf
deu g..beurteni5 veroonaakt W1I8 aDer ~
roerends ..n perste menigeen een tnaa nit.
bet iJOS.
Toen de -kist nedergelaten werd iD 'to p-af

wagen de kindereD : "Veilig iD J_
armen." '~"
Daarna ,prak .. el-1lerw. H_, YaII Rivëft,.

dale. naar aanleiciiq v,n Heb. 4. VII, 9 eli 11.
er op "ijzende boe ile ontdapelll! do volaaak-
te ntJit, w.. maar hij. in aij- ~ - op
~ 1IlOO bijgend bad 1rit«--' - ..
pAIl, eD de llChare erus~ ve....-de lIiCh
tt be~~ rast iD te paD, "opdat
niet iemand' iii,hetr.elfcie voorbeeld der GlIP'
loovigbeid vall6. li •

DI. BOtIa, n. s-lIeDdam, bepaalde .,..
volgens de aanda.ebt bij het treari& .t.OODMl
..aa rin de ~em...mte, de weduwe en tiDdeI'eIl
deeldea, ell ta:b boe rt:ij allen koadea '__ -.
geui! allegen naar aanleidiDg van I TiBl. 1
n. 13: II Mij is ~heid gedaiecl. ft

De ge...-te U. dat getuipa __ t hij
37 j&J'eD !aDa ala haar leeraar in hur lIádCIeB .
getrouw mOCht arbe:ideo., 811 emd.it. _ ......
YRD de leden ab parelen in &ijn kroon nUea
8CbittBea. . '.

De ...edU1l'" kon dat getuigen L O_!!Idat het
Mar v~ lt.,." iD sWk _ lieIIijb ....
birlteni. 1..00 Ia~ te leven,

De kittdt>ren konden dat getuigen, ~t
&ij iD hem aulk eeu voorbeeldigen v8A3;abad-
don" .~
En eindel.ijk, dat ook do averl,..dene, indied

hij uit. ~~~l~en., ~ getai&en:".~v~ ~ ..Jotgebed,
ea do echue ~ ..... om lWIt g-w. te
betrearen na ...,..._ vriead en Jeenar.

l
J



VENSTERGLAS VANALLERLEI SOUK. D. IS.A: A.<1S\ & '.(lal's
CHUBB & MAXWELL. Grootste onderhemirig; iri. de Eiolo~ia1:~Illdll$t:ri

'VaD BurJInr.a., Kaa~ (naaitStadhuil).

HEBBEN in voorraad een groot en ve1'lCheiden aaaorWntmt 'f1m
allerlei- soort Plat- en Plaatglas van allerlei grootteD, en sullen

met genoegen die vrij afleveren aan het Kaapecbe Station tegen de
Jaapte .. 11· .

BezicFf:giog van hnn voorraad wordt gevraagd. Deze bevat
i6 ona., 21 OD8., 26 ons., 32 ons. platglas; Plaatglas tin., f in. en 1in.;
Gekleurd Glas, Cat.hedraal, geribd, en met figuren voorsien gerold glaa;
Ruw gerold en elke soort geschikt. voor de ramen van huizen en winkela,
verandahs, vallichten, plantenhuizen, ens., enz. .'

De aandacht wordt. ook gevestigd op hun Gelood Lioht Departe-
ment, dat begonnen werd met het doel het goede werk te helpen om het
geld in deze Kolonie te houden. Chubb en Maxwell hebben deze
Geloode Licht Versierde Ve!nstns geleverd aan de Ned. Oer. Kerk te
Wijnberg, de Engelsche Kerk te Woodstook, de Katholieke Ke~k,
Woodstock, en de St. James' Kerk te Zeepunt, zoowel als aan andere
kerken in verschillende dealen der Kolonie, Heerenhnizen, ens. In elk
~eval is het werk gedaan gelijk aan bet beste tot nOl{ toe uit Europa
ingevoerd. '
ADRZS:

CHUBB & MAXWELL, :Rept.,
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P.K. BUB 299,

BURGSTlUAT (naast Stadhuis), KAA.P8TAD.

JAIIES WILEY il Co
Hebben thans ontvangen hun seizoens

voorraad van

Druiven Molens, in twee grootten, Oven
Deuren en Forn-uis Haarden, Omheining
Staanders (" rail" patroon), Steekdraad,
Gladde Galvanische en Zwart Draad, Hoek-
polen, Opwind Bouten, l'\ et Draad, 2 voet
tot 7 voet, Kemphekkeo.(

ÓOK.

Bijzonder Sterke Netdraad V00r Varkens-
Hokken.

.... Schrijf om onze Prijslijsten.

'.,

10 en 12 Darlingstraat,
KAAPSTAD.

SOUTHERN
'Levens Associatie.

Baten zijn
thans meer dan
£100,000.

De SOUTHERN een zuivere ZuIdAfri-

kaansche lnrichtln!{. zijnde en gevestigd

op het Onderlinge bej!lnsel al" een zuivere

basis, biedt volkomene zekerheid a an

zonder J)<!rsoonlijke verantwoordelijk-

heid, terwijl het ge neete surplus, zonder

eenige korting, behoort aan en verdeeld

wordt onder d" leden of voor hun voor-

deel gehouden wor~t._ Alle laatste en

meest liberale termen die <1oor praktijk

en onderVinding on~8taan zijn, zijn In

haar_alge'!,'een werk opgenomen.

Levenspolisseu
van kracht
£1,200,000.

Leven. Onqeluk; Ziekte,
Verzekering Aa.Dfte~OD1en,

Hoofdkantoor: BenedeD st. GeorgeStrut, Kaapstad.
'rh-o.... &; ~ e:..-.. iielP

RIJTUIG MAKERS (HANDEN WERK),
PAARL C.C.

DiRECTE Invoerders van Rijtuig-materieël, dat wij tegen LAGER
dan Kaapscbe prijzen verkoepen. '

. Met.een groo.t:en. voorraad UITGEZOCHT DROOG hout, zijn wij
instaat I EDER RIJtUIg.door ons gemaakt. te waarborgen.

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

Nederlandsehe Zuid-AfrikssDsche
8"OORWEGMAAT80HAPPLJ.~

~ortste enGoedkoopste Route voor Relxlpra en
10ederen van de Zee naar Johannesburg" Pretoria
cm andere plaatser in de Transvaal.

Dag'3lijksche personendienst va~ LourQnco
Marque~ (Delagobaai) in 24 uren naar JObanne'bura
en 21 uur naar Pretoria.

radii IMf1_ IIIr 1*"_ J4 tfL-4 Ja t11
"Prioria J41L 1i--aG .." " "Dagelljksche personendienst van Durban (Natal)

Johanneebur., Pretoria en andere pl..... n iD
,..avaaI .n Oranje Vrij....

_,Al~ Bfiad Calvinia,
;-

VBBLÉGGING VAN WEG.-
"'rHE .DiE}'IANdE."-....... _ \... ". '.: .

ES8chenhouten Slaapkamer Zet, Goedgedroogd Hout
Excell~Dt Afgewerkt.
:n.. .. _ .. ~_ .. :a - ea a

KUNISG EVIN.G geschiedt
, , lJ:iermed! .dat de Afdeelings.

EN. zij vier: .1st. 11ij .di~ "c:et J'8IUl VJlB-OaJVlIll8, van voornemens
en niet weet dat ru] DIet is sijne BxeelleDtie den Gouver.

.,eet; Hij is een dwaas, mijd h~m. Deur te zerzoeken, op aanzoek van
tde Hij die niet weet en weet dat den heer J. C. Locs, van Vrouweng.
~ij nu,t.w6e~_; ~ij.iaOJ;lIron~, leert k:aik:, Achter Hantam, 0alvinia eene
h~ Sde HiJdie weet en m~et weet Proclamatie te doen uitvaard .
.iI_£ Hi' --4- • Hi' _1__ pt, maak hem tgen
QDII 1WII:I'CI", 1..... in termeD van Sectie 152 van Wet
rakker,.{de Hij die weet en weet 40 van 1889 afwijkende van een
~at hij w~t; Hij is wij8,,;volg hem. volgenden Weg, nam :---
: Lee8t~daohtiglijk het· bOven- De Weg loopende van "DirlUijn
staande ~preekw~r4 en gi.i .~1Jlt.er muur" naar "Vrouwenskolk," te ver.
in vindelt een memgte van WlJsheld. leggen van eene punt uit den ouden
De zekere reden waarom wij adver- Weg, van de onder Lijn van "Dirk
teeren zal u doen zien dat. wij zijn muur" recht van de lee~
behocren tot de laatst afgesohild~ eene distantie- van omtrent 3000
den, wij weten dat. wij weten dat er yards tot waar die weer in den

Ouden Weg komt.
tenig perzoon die objecteert teg-pn

de verlegging ':'&0 ~enoe~den Weg
moet zulke objectie schriftelijk in-
inzenden bij den ondergeteekende
binnen drie maanden van af datll~
dezer kennisgeving.

Op last.

I

e~
t~ lid,,-Ol e

'-Geen Betere
goederen worden aaD£'eboden in
dezen omtre)t tegen dezelfde prijze'b
dan door

TIE IS ~N EERLIJKE AFBEELDING V

Malan &.Bassell
KERK STRAAT,

Wellingtqn, K.K.
Elk leser van "O"s

land" lese
Waarheid No. I.

N. S. LOUW,
::)ecretaris

Afdoolingsraad Kantoor,
Calvinia,

24 Maart, 1899.

Zaad' Gers t,
Soliotsche Haver.

1\aapsche Zaa~-Haver
\Vitte en Geele-Mielie-

Meel. '
Stoommeel, Mielie-

Melk, enz.

"-DEFIANCE" SLAAPKAMER ZET
Bestaande uit--S .vt. Solidé Esschenhouten Xleerenkast, met Spiegel Deur; 3 vt. SOlid.'e

Esschenhouten Waschtafel. met marmeren blad, hoogen tug en handdoek rail;
3 vt. Solide Esschenhouten Kleedtafel, met Plaat GlQen Spiegel op spillen.' .

Wij bieden ~,tegen de laagste
Prijzen, de Beste, Nieuwste, en
Meest-geschik~ Dames en Kinder-

Wij hebben besloten het Publiek te overtuigen dat het goed huisraad van OM eigen mOl' 7. .• el geedkooper tabberts, die kunnen gemaakt wor-
koopen kan, dan de gewone ingevoerde artikelen die in deze markt worden verkocht. ; den. Wij hebben Dressmakers enWerkhanden van goede ondervind-

Geillustr~erd Catalogus en Prijelij8t francl) gepost op aa1Wrage. I , ing. Onze voorraad van Kleeder-
Alle Goederen door ons verviw-digd word~n door de Kaapsche Gouvernements Spoorwegen vervoQrd Stoffen ,zijn goed uitgezocht. en

, tegen 20 per cent minder dan ingevoerd huisraad. '. bevatten al demeest gesohiktestoffen

O ISAACS & GO
' vertoomers, LANGE~IARKri'STRAAT' :~:i~rhera~a:~~?erO:

. _:L':' zijn. Schrijft -om Monsters en
. Stoom Fabriek, BA RRACK & BOOMSTRA'I'HN vormen van eigen 'maat-neming, en

• I , • , "17' A A PB T A D. wanneer gij ee~~orde zendt, vergeet Zaad Handelaars,
.n. niet een lijfje. dat u goed past, te OOS T LO NDEN."", iJ zenden (wij zullen het post geld er--------_;::;.__----------=--I.--

G
-
E
-I--

O
----- voor betalen). Indien gij dit doet _

~I.C»e.elt1~ ::JI:»I.oe_ell1 ' R scr. kunnen wij u li~ beste tab bert
, maken ooit door ti :;' llra.,Ln. "

W EGG ELOOPEN van d~pl&ats . •
. Rhenosterboechrng, op Zon- Waarheid No. 2.
dag, den 12den Maart, een korte
'geel Hottentot, omtrent 17 jaar Wij hebben een beroemde
.oud, met slip merk op linker kant Hoeden-maakster die u het prach-
van bovenlip, met grijs pak kleeren ~igste Hoedje of - Hoed kan
aan, genaamd JAN MARTI~St .maken tegen een lagen prijs. Wij
laatst gezien me~ een maat bij ~ich laten u niet betalen voor het maken
op de plaats va& den hoor 14aI- er van, alleenlijk voor het benoo-
herbe, Ezelfontein, Distrikt Ceres. digde.
, Heoren, vrienden bij wien tnlk Wij ontvangen nieuwe goederen
een jongen mocht aankomen ; ge- met elkeu Stoomboot; alle hoeden
lieven dadelijk kenr-is te geven; aan worden gemaakt bestand tegen
den ondergeteekende. zon en regen en behouden hun vorm
~ E. J, GROBBELAÁR, en kle~r be!-?r dan anderen.
~f Rbenosterboschnig, Indien gIJ «:>n~ee!l order zendt,
, :; Riebeek West,'· ~~eft .wo veel inlichting als moge-

Hermon Station. lijk, o~trent ouderdom en vonn
__________ __;_.___van gesicht, alsook de kleur van de

A0 VERTE NTI E :_ opmaaksela. '

Waarheid No. 3.

H. RIES & GO'1
GRAAN

.EN

Na vele jaren van doorzicht en
ondervinding hebben wij ten laaste
onze Europeesche en Amerikaaosche
fabrikanten er toe gebracht voor ons
Dames en Mans Stevels en Schoenen
te maken die wij waarborgen de
gemakkelijsate, beste, en sterkste te
zijn ooit door u gekocht. Probeert.
onze ~~vels en Schoenen. 5chrilft
om prijsen.

Massey~ Harris Cultivators. %UI~AFRI~N8CHE .

I~ONINKLIJKE MAILDIENST
Soharen Soharen

Ce ,. C.-STLE t~AlL" M• ..tp.:t1appIJ

T', E Stoombooten dezer Lijn vertnk.
.LJ ken van Kaapetad naar Londen om
don anderen Woenidag, te 4 nurn.m', naar
Madeira en Plymouth, te Bint Helena en
AiC8ll8Ïon aanleggend. op de bepaalde tu.
acbentijden.
~ ar.l5-DUNOTTA R CA8TLB, Kapt. HAJI,lil!!O"
Mar.29-CABlSBROOI. CASTLE, .Kapl. J, c

RoBIlQO·. -
Aprilll-NORHAM CASTLB, KApt. RB!<IlUL,
April 26-DUNVBOAli CASTLB, Kapt. W. Hu
MaylO-TANTALLON CASTLE, Kapt DuNCU _
May U_DUNOTTAR C.&BTLE, Kapt. H.ualliOK

YL6

tegen

l....g.te

tegen

l....g.*e

:lrj~~&~r ..prijzen "Voor

kontant

prij zen "Voor

kontant

L~50mes dubbel'YOOr ~~bte Ploeg.-Hoiards en Ameriiaanscbe Ploegen.
Ertra BOOteI foor Eagelod rtl Lts Pllu
BIUKMA.R €AITLK. lI .."I. CUAGH~ \foenadar

15 Maart.
HARLBCH CASTLE, Kapt. CLllSOCK omtrent 17

Maart. '
PEIIBROKE CASTLE, Kapt. MAIIl!HALL,omt:rellt

110 llaart.
ARUNDEL CASTLE, Kapt. WIIIDEB, omtrent 13

ApriL
L181101lK CASTLK, Kapt. LE 8n&UJL, omtrent H

April
ROSLIN CA8TLi:. lapt. Da LA Coua TBA\'DII,

omtrent J7 April.

Voor Vracht of p-.e venoere ~
lIiOh bIJ de ÁgtDteD ?aD de CldTLI
llAILBOOT ILUTBCllAPPIJ, (Bpkt).

LOOPENDE op deze plaats
Palmietfontein,2 Ruin Donkies

1 ree-vale, rechteroor halfmaan van
voor, 1 blauwvale, rechteroor balf-
maan van achter. Indien de eige-
.naar gemelde dieren niet binnen 4
weken van af datum dezer komt
weghalen, met betaling van; alle
kosten, zullen zij beschouwd worden
als mijn eigendom. Zij Iocpen van
14 Juli, 1898 hier. :

D. S. J. TOU)..

STRANDÉN ST. GÉORGE'S STRA.TEN.

Waarheid No. 4·
Onze groote voorraad van goed

Gekrimpte Breekgoed, kan niet

GEVB AAGD:
' nrOOterd; worden. Zij worden

gemaaktm Mans en Jongens pakken.' 'O_~o_LXJN

EEN flinke jonge Boor, gehuwd De man aan het hoofd van dit KONINKLLTKE MAILDIENb1'
of ongehuwd, dis opgeleid is Dlartement kan u een pak kleeren

in den Wijngaard en Vruchf.enboQm m en volgens het laatste model en '[jUDI8TOOMBDOflUAT8CIDPU

E.
Kweekerij en goed k~nnis h6eft van die u 001 goed sullen passen. (•• lP•• KT).
Groenten Tuin én Melkboerllerij, Onze ld~ren worden gemaakt -
om een stuk grond, groot cirCa 25 door werklIeden van ondervinding DE !t~~ ~~~
morgen of 75 erven gelegen in de en de beste voerings worden ge- •• Mad.in., ODt deu ~ W~ UP
~unicipalteit Ceres, en volop \Voor- brnilrt. Schrijft om .Monsters en 'DV n,m.. aU! onder ~
Zien van water voor irrigatie ,te ~~~ van :igen Maatneming en vooa DGKLAJTD.
huren van laten Mei, of te bewt:ken waar~~ ~. rechte ~ .. zendt, liar. '-BRITON ('l'win Screw) Kapt. GRlYIlJI'.

om een deel van den opb~~8~ kl . """e" Wldlu een volmaakt pak. Har.II-8COT (Twill 8cn!w) KApt. MORTOl!,
a£tegevelL De gro d' _"',~ eeren te zen en. April ~OBIUN(TwiDIerew)j(&pt.R£.•OLIJ5. n 18 o~e~ .... Denkt dat d . Aprill9-IIUICAlt, ~ M.lBTl~. •
in kampeD verdeeld en gedeelteliJ'k er aan eze besigheid Ha,· '-MOOB, Captain Tt'IOli.
beplant met ., ..... -1 .__.......;, '!'Il MALAN & HAS8II.L over de 20 Ua, 17-BaITON (twin 8c:rew) Kapt, GBml.,.

WlJnes- ....... ~...,Jl. C bestaat ged d --boomen en groenten tuinen 4Pp:li. boo d.i uren e dien tijd RXTlU BOOrD TOOBPO.LAlfD,cant moet .' •-i.. 11._ ene etgenaar voorzien aan de OllJUUt (Twill 8c:rew) Kapt.. Cuon, omtrtSl
VOOl'Zlen WeleD .Il¥&..,t behoeften D Dauderdag,Il:t4.lwcnoocliRe Boerderij Gereedschtp· of d Trans vaa omes.~D Beeren in o.uooJf (Twill 8c:rew):Jtapt,Ap8T1l0l'G omtltD~

Net Drsad een klein kapitaal hebben om ~ .g01O . .~~en V:~J S~, en de QJ~~ Screw) Kapt. HAGUE, omtrent 6
aanteechaflen Een klein i:maar ,me, ~m ZJJn Sll m ataat ~
gen

'efeli'k woonh' • "'_ftt j .:1__ beter voldoening te O'AYen dan OAUL ~ 8cnw) Kapt WILFOBD, om=1l UlI 0__ OR ~ and dat P. •• 0- :JKlApril.grond. Doe persoonlil'k aaiasOek eren, om SllJuist de behoef. Q~ (Twin lerew) Kapt. BUJlJiU, omtrent

bii d .' .. ten: van znlk-e klanten kennen de Hiel.1 en 8:ageuaar. ! ! hiW.- --A-.. ~ en oooauu. (Twin8c:rew) Kapt. MOSELET,omtren
l

; gese 11.1.., es a-..u voor hen hebben. 18 Kei. .
Da. R. J. BJUNBOKEj ..Behalve het bovenstaande hebben .. 'AD cs. Me='zchppij'. mooie Stoom

, 0IIe bi]zonderh edenop 'Aop Iicat ie. ~. Mti,~ea dat ged~ wordt door bootea Dl SOUTILUtlPJtON var!.t.eD ",_Vronw, of Kind. ~'i::.: da ~ nil

KLEEDEREN I KLEE DE N
ImeribDscheTud1leeltuÁ.. !:- . . BB'l'OUUA.ABTJBSuarENOELAWD

....._ ............., . , REI! 'Dn. PRKI ta IJlHUJ ~ ~.__ Ol CItalAdHn... ' -:S-=.~PI2'"'=;
VOL GlII_. .. A. A. or_lil" Z _ G OHLABGI T&Il Amerika, bebben _. ... .-a ~T DMl' JUVKJ8

PRUZ~. LUG f PASSU GBIWBOJlGD f I - ~~K:~Tm::b~ , laIan & BasS8111-==DriecJy~da7a!
J.> DE, VILLIERS ~=~~"de' . :, .I._~ af~'l-::::;=~~

- KLEEDERMAKER, WORe.ESTER ' ~-~-~te . KERK _ .. g.._ftIl"UaioD8~• ua&uvlljbtudea,IImder_1OIIISfte - STRAAT M 1 '.,pi,j.~
" -

Zendt "p.lr YOOI' SelfmaatDemiDg en IDO~ op aan~. per poet .' :. -ti.~~c:e~::
I...eeDig:adne iDZUi#'ib. . ti ~ ~'?"> I' . t

I .•. ~~J. ,.

I
I

Palmietfontein,
dist. Fraserburg,

18 Maart, 1899.
Tegen de Laagste', Kwotatles voor kontant.

a.M. BOSS &; CO.,

BOCB EN

Sproeipompen KARNS,

(afsnijden,VOOR

TUINEN.
Keuken Stoves, Keukengereedschap.

Ledikanten, J4atrassen; TrOmméls, Reiazakken

J.

{

~-,- ....... ............_--..._;';'::_'...., ..._..__,..;..............~ .............:,.::..:.~.•L~,...i.~.\.~_,.jldfi~:Jr: ••••~d:";..·;:J~kIt!~:l:;;~~~~~~~~~~iif'"~~i1\~·-~~~~~~~
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eze di trik-
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;[J.:l (\[11
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lien maren,
r ScHRóDBR den .cUr,ijtaander

'"r~,I,ierlm: w S
,'lDt;re, ook nie
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.; par lsrne n t 'lY nscht te gen ia na-

'~Jr::Jk de heer YO';;Kt:LE, en onze v' an-
d,;] trachten hun doel Inga t ee wegen
.- !,,_'r"1 '''n, Deze ma ieren zijn: (a) door
": hun st-mm-u op hun kandidaat r-
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,\ir:~lanut'r partij t brengen. Langs
ho WIJL" hoopt de ija d d Afrika
-l-r i'Jrt 'J een nederl. g t zorg n, en
I, k :",,, "an Prieska, Kenhardt en Gor-
k,,,, van Je bekwame die sten in het
?Ir>Dl~n: ,.. n Jen h r CHRoDER te
r ::::r:" Vt'U.

l.n W:'" I Je mao die g b rn ikt wor tom
,Le v-rde eld h id teweeg te brengen?
l.u: zich da' rtoe geb iken door U vri-
" ,i"'1 van de A f ' aand r p rtij? Die
n..«: ',-l~ heer DI gORI" VA~ ~I -ER
",,~ ''''~re k- hj k J"nge an, van wien zrin
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""i, "r,::e r-n tijd zou b wijzen.

'_ - /"Jtl -r mis-cb ien. in zij ne direkte
';U:"\,::", onI r de ondersten ners 'Van
,;"'. 'J-"r \' \~ NIE' nkel A.fri-

t,
",r ..m-nr [~ h~il' n. :-'len verge ni t,
, ' i,,/,·, h-er \'A~ :s'IEKERK nog niet
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:\ ..:.... .r.l: "11 ,; irdo n ia bijna geheel be-
k..r: 1 "," t Jt voor deze lekt e, D dat hl

,:1 .u n merk i g z n ZijD gek
\\!~ '''I ru et .lat de Bon stak e
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politioal ~, loi him ba•• tb. m.Dli ..... io proYided wi~h dottc~ive ... ..:, .bó iook .. a
wi&bdra .. the __ áoD, ad .polope for bu- _p·thot" of ""y. rot. of .. bOlle' icleatit,
in .. mad. ii. there .... reuouable douM.
- 00

The peoalne. for per:ou.lóiog an .... ..., bat
the dillicalty lUually ja to identity tbe CQlprit.
With a photographic r_'rd of &be "doubtf1d"
on",,' feature. thia diftlcul.y .. W, io II cenaia
extent, be ob.jat~, lUId tilil IIlrelihooJ of __
ceuful crimioal prceecaiioull tloormoatly jD-
ereased.

·0° ~
Tbo plan .. orked .. oU .t Stel.leDbQllab, ... d

wi!1 be.piu adopt.ed .i Vryburg, .od, io fact,
ia all, coaaiita • .acieo, .. bOft tberll ia nIIOa to
beli •• o tb. discredi .. ble tactica of orpaiiled
penoDatiou .. ill be rworted eo,

•••
lt ia lameD .. bl. that ~1I}fI of the m... of

iDfiaeJlee in the il Progreui.... camp 410 ooi
exert themsel.es to purify " Progre.siYO ,J

.Iecioral metboda ; but if tb.y ...oo't, there i.
nothing for it but to ... tcb tbeir areata witb tb.
keeast .igiJaDco, ad ...beo tbey .r.'~lIIht.,
prou for tb. fall pnaJty. UDfortuDately tb.
lIIOII.t beadqaorten .. bo counte_ tb_ dil-
peeful dodg .. will get off il lOO tree," .. hile
their poor rictiml will .. do b ..

o 0
o

Wb.t lOrt'of'. caUIe mUIt it be that ja afraid
io enter the elec~raJ arena .. itb DothiD. bnt ita
put reeerd .nd fqtare programme, a. ita politi-
cal .. eapoD" but _lu, iu addition, tbe ""t·
ance of madaleDt dniCOl, .. bich are .. meaD u
they ar. crimiDal ?

"SNAP·SHOTS."
[BY ..OIIr....]

"NON MI- RECORDO,"
OR

TB.EN ANn NOW.

o 0o
TMC th_ ia the Buaio .. ar episode aDd Mr.

Saner'. ohalleo .. _DOCted tlt.o",.,ilh. Tbja i.
not. _$ier for Patliam.n, .. , y .. rig~I e, Lut for
eleu, plain,de6aite atatem~nt... By in~iou9.tioD
aad iDIl.ado sir GordaD 8pd ...~, at Ea.t LOD'
dOD, IUlQlOIted ihat oort ..i;o members of tb.
p_t GoYOrlllIHIDt bad he'!D gai)!y of .ery
qa_aoDabl. condooi at tbo time of t:,,, ll.",ato
__ adooi .. hich, if proved, w""I·I. reDder
tbe doera of it aDllt to .. ir. pout ill t he gopern-
m.Di of the OODDtry.

H.y8telleoboscb. I ..ad ye rreetin·,
Ye'''e set yer freenl dooa b.re .·ebeepin·,
Whilat "Prog,i .. " tae their bol .. ar. creepiu'

O.. er Si,... rigbt'. fa' :
"I don't rem.mber" .. ban lic' woepin'

Wu lOOD ".L'

I ko.", ye for a aturdy race,
Bat .. bile ye .at ie sic' diagrace.
Wi' doar look. drawD ODe.ery faco
.. I kept awa' ;

For makin' jokea in sic' a place
Micht DO' ~nd braw !

Noo frae tbe Oraage ... tbe _.
Y curs ay. shall be the toOn for me,
For BOlDething c' the 800t bae ye-

Ye Itrike·..., bard :
For Honour, L<t"e and Land ... free

ADd ebeer the bard.

o 0o
Tho Commi.uioner of Pnblic Worka, .peakiDg

at CoDliaDtia, demanded from Sir GOldOD
8PrIa the n.m .. of the Miniaten to .. hom Ite
referred. 80 that tho Leader of tbe Oppoaitio~
mi&bt be riven aD opportunity of proYÏo, bil
-aaD. iD the Suprem. Conrt. SiIDOD'S
Town gi ... Sir GordOD • chance io aecept tb.
ehalIODle- ...ill be aeiae it ~

o 0
o

Aa Premier dariag the time wbeD tbe HCOad
Logu eoDtract wu .ntered into, Sir Gordon
Spria'i 0" .. , too, .D explanatJOD to all .abarban
.tatiOD·maaten (and to all lo"en of fairplay) u
to the 10_ by .. bieb a Logan moaopoly in
literatore, .. well .. liquor, bu beeD .. t up OD
oar rail "aya.

o 0

AD uplaUltioD from atbe ex Commieeioner ...
are DOtlikely to get-it iB annouaeed that Sir
Jam .. Si".wriibt will "ke a proloaged reet, ill
ThrogmorioD Street!-eo that it is io SlrGordo.
Spri" tb. ColoDy .. ill tara for aD explanatioD
of thia nry ugly busine .. ~. 81mon'. TOWD
dorda an opportunity, and we troat that MOD-
day morniDg·. paper .. ill cont.in "Sprigg on
CODtraC"."

l~~e~.
',I"

Bey Gidootl ru acro .. yOD ban,'
Ricbt througb and throogb ye've proved the

maD.
Tboogb .. aitiDg'S "eary work, wb .. C&D

8eea a' oom'! ricbt :
Your bealth ...ell drink o .. er a' the Ian'

TbiB .ery Dicbt.

ADd honour- tae yoar freen M""iI.
Wbo focbt .ae gnDdly tbrongb the fray,
ADd gied.«!e .. Proigi .... sic' a dlY

J Tbey'll Deer forget;
I maUD ria doon and b.e a uy

.._. .;, WbeD y.'re I' met.

'.'

I',

'ol-

Tha warld lIaags rOODia y•• SON' track. c••
ADd Love aDd Freedom mlUD OOID. back. Anoth.r .ubject Sir GordoD migbt 6ttiDgiy
Wbila~ Gold and Slaoder biM and crack dweil upOG to a SimaD" TO"D au'hence i, tbe

Like st.an th.t fa' ; pueiDg of tbo Na .. 1 OefeDee Act laat _iOD.
Nor can the guile 0' Nicki.s pack DoriDg the 3 yean tbe late Gaverament .. u iD

Cbaage Natare's la .. ' office tbey tinkered at tbiB question, but did,
&'OTTI811 LIBItR.4L. Ipractically. Do~bing to ...ards - IettliDg it.

00° •••
St.elleobosch baa done wel~ well for itaelf But tb air .aeceuon pat tbe matter tbrougb

and .. ell for the Colou)'. A. it struck a key. iD 3 ,m~Dtb~. Tbe prosr- of a "ProgreBlliYe"
DOte of a diBbee,r ~AlDiDgcauacter .t the General AdlDlDwtratloa Ja too often tbat of tbe .n~1.
Election. so thiB time it lead. otl ...ith a rictory S~ G~rllloD Spngg. natarally. enougb, uOld.
tbat .mould be -and moat probably will be- diacaaalDi the laat 3 yean, darIng wblcb be and
tbe precunor of otber notable ..ictoriea. biB colleagu .. ".narked tilDe" aDd dre .. tbeir

_ • • salaries, aDd .prefen to talk of remote matten

The victory .. u won by good organiaation .uch a. the Buuto war.
and sbeer bard .. ork. and all concorat'd deaer ..e •••
tobe tbaDu of moderate men tbroogbout Soutb Wbile the Lead~r of tbe Oppoaition ill on biB
Africa. feet, be migbt tell hiJ "Progre .. ive" friends

• _ . 80metbing iD ~~;;;tiOD of biB caDdaet lut•For ~rlt()DaIJreaaoDII. aB .. eli u polilical, tbe .... SiODiu <Xl~nection with tbe Iones' Liquor
triumph il a remo.rklbl .. one. ,..,;arding both Bill; .. by be slat. still and dumb •• Dd ... tcbed
ricton aad vanqui ..b'!d. Tbe reaul\ of ~be poll Sir JameII _§ive.. rigbt aDd ColoDel Scberm·
!&, indeed. a righting of "roDgs. 1I0~b Mr, brueker ~1teir betit to wreck the meuare.
Krige and Sir Jam ... 8i ..e ...rigbt werJ uns.ated 000

owing to tbe action of ageD"-a siogle action iu Tbis iB I subject by no mean. forgott"D by
each caee-but Lhere the ~inailarity eDds. tbe majority of the party .. bieb Sir Gordoo iB

••• .appoeed to lead ; alld In explaDatioD iB due to
Mr. Krige'. lint electioD .. u foaght iD .uch ~bem and to tbe Colony.

a way u to caU forth tbe commend.Lion of the 0 oil 0

.lactioo petitIOn jl1dgea. and eYea tbe ODe point Any otber prominent politician .pe.king
decid.d against bim jbean another upeet now from • Simon's To ...n platform woold, of
that tbe det.aila b.. e het>Den'iuired iato iD tbe ::aarse, refer to tbe vote iD aid of tbe Nary, bnt
local R. M'd Court. tbiB is a sabject Sir (:jordo:! Sprigg canDOt. for

•• _ .ery .hame, toucb upon. If anytbiDg oould
Sir Jam ... Sive .. rigbt's lini campaign ....... OD bave .. recked that proposal it WlUI Sir GOrdoD·.

tbe other band, a aeries of clever at~mpta to extraordiDary .. yiDgs aDd doiDgs ai tbe iime of
ille,itimately intluence ibe ejectors. and- yet io bill Jabilee trip, and be w!ll be wiae to nofrain
... ade tbe legal <onaequeDcel tbereof. from any meDt.iODof tbe matter.

a Q
o

If. bo .. e..er be is hlrd put to find topics for
discll88ioD. be migb~ profitably spend a little
time in dealing wi~b .tbe .trange case of Trooper
Burro ....

•••The parrot cry of the ordinary "Progres·
ai.e," by way of explaDatioD 9f tbe defht. is :
" Sir J ame" abse Dee a<.'COUDtI for all." Bu t
thia explanation ig'nores the fact tbat the Sir
Jamea wbo.toad the oeroDd time ...... a private
iDdi"idual, and Dot tbe Cbief ef tbe Railway
DepartmeD~. - .-Tbe big difference between the·" Progree·
sive" ..ictory of August and tbe ...oeful defeat of
Marcb '8 tbe meaaDre of the official
influenee and pressure exerted by IDd for Sir
Jame. Sivewright, in tbe Rnt conteat, but
ahllent in the second,

"" 0"o
Tbe .ubject sboal4 be of special interest to

" Serrice " meD. ltIJd' furuiabeo an intere.ting
sideligbt apoD the character and metbods of
Sir Gordoo 8prigg·. friend, Mr, Rbodes.

•••
Trooper Burro .. s took part jD tb. J amelOD

Raid, believing tb at be ...u usiatini iD an ex·
peditiOD .. bich bad the approval of tbe miliwy
aatboriti... Tbis idea he gathered from tbe
informatioD vouchsafed bim by tboee in oom·
!DAnd, befora be left Pitsani.

o Q
o

He .. a. ",ouDdel at Doorakol', and bad to
ba ..e ODe of bi.! legs !ampatated. Finding that
be had been t.akiDg part iD a filibnstering ex-
pe(htioD. be oatarally tarned to the men wbo
bad mwed bim, for compenlllltion. ('POD their
refosing to gnnt bim tbil, be broagbt aB actiOD
in tbe Engliah law courts ag&in.t Dr. Jameson
and Mr. Rliodea, and claimed £3,000 damages.

•••Tbe defeda.nta tried to stop tbe actioD by
one of tbe moet extraordinary pleas ever put
forward in a oourt of justice. Tbey urg.,;! tb"i
Trooper Burro,". by taking part in tbe Raid,
had traD8greMed tbe Foreign Enliltment Act,
IIQd u be bad broken the la.. be could not
appeal to tbe la ... to rigbt biB ...rougs,

o 0
a

A more miaerably meaD device it il impoll8i·
bie to coucei.e. Tbe defendants (Jameson aod
Rbod .. ) .. ere instrumeDtal iD indllcin~ this
particular trooper, amongst otben, to break tb.
la .. , by misrepresen .. tions,8Dd then eDdea.onred
to wriggle oot of tbeir reaponsibitil'll by plead·
ing tbat tbe man'. conduct (caused by tbem)
put him out of court,

,_I

Well may I recent .. riter II8Y of tb .. e indi·
vidaala. and of othen of tbe "me crowd. tbat,
u tboagh tbey may come from England. yet
tbey are Dot Englisb·mw."

c 0

•••Had Sir James been on tbe spot be could
ba ..e tbro ...n no new light on tbe political .itua·
t.iOD ; aDd lony otber intlueuCOl be migbt hav ..
been ablo to exert woold. pwbably. b.. e been
sucb &li would not have comnaeDded tbemael"811
to the Supreme Court.

e ••Tbe electon of StelleDbollc:b are told. by tbat
organ of tbe pre8l! wbicb jo eYer ready to .mout.
,. Our Soyewrigbt. rigbt or ...rong." tbat tbey
are" an ungrateful lot,"

,
Wher~ the ingratitude, comes in 'ti. hard to

say, What Sir James Si~e .. right bad dooe for
8l.elleDbOKcil, beside sully 11.8 electoral record.
no maD Icnoweth-not e ..en tbe faithful Ar:J" •.

"People .. ho .pent Il peDny iD a " PiDk 'Un "
OD Wednesday afternoon. expeeliolt ~o .. e a
reproduction of tbat poster hne" "I\'EWRIGHT
Is Is ' ~ , ", aJl acro,," both pages, mnat ba.e
been .. dly d_ppoin~ed, -_.

" Progressi.e " d18like of Mr. Krige ,. ander·
standable. lie defeated tbeir meebIDations and
abowed tbem up---leaden aDd agents-in Par·
liament &li they had ~ot been .bo .. n up before.
Every man in the Colony ...ho can read and
think Icnows wbai wu bebiDd tbe Bo..IDID
buslIle"" and Mr, Krige', retUrD IS 1be reply of
Sl.elleDboecb to the sneel'tl and inuendOtlll ...hich

o 0
o

smarting and eon""ience·striekeD "Progreuives"
blve never c.--i to thro .. at tbe man .. bo

,'.
r_,

.'
unveiled the corruption of some of their leade... lIfr. Justice GraDtham. in ...bose court tbia
in tbc eye. of all South Africa. extraordiDlry plea OtIU put for .. ard, IICoUted

••• the idea. aod remlrked tbat tbat .. as not Eng-
Tbc .lr:,'u, 's wrong In .. ying that :\[r. Krige lish justice, and h~ trusted ne"er .. ou Id b+.

bkes Sir Jam ... Sivewrigbt'. place, ?rlr. Kriae Tbe cue ba. siDcII ione for trial. and judg\-
simply r~.umea hIS o"n .eat. and )[r. Maraia meDt is r_r ..ed. .;
fills tbe vacancy crea~ed by tb. aDforeed retire. 0 0

ment of the least Irostwortby politiCian .. bo e ... r It is to be liOped'tbat ~Trooper Burro .. s ",iH
beid. Cabinet p<>8tiD a Cape GoyernmeDt. IUcceed in obtaining tbe oompenllltioD htl

, claima, and tbat his actiOD will be tbe lint o(
Many' ProgrossIVes." .. bile !lOre at tbe lOM many.

of a seat, are rejqicing at the increased I'OIIpect·
ability tbeir party bu attained by tbe ".bed· Tbe Nual and Military men at SimaD"
dint( of Slve .. rlgbt." The" .. atcb·to .. er "-u Town oould not fail to be interest.ed iD Il

diitinguLabed from tbe " bar-parlour "-sectiGD
of tbe party is especially ..leased.

r:~~
,,,,,,,,

I,
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Mr, J. T. Mollen J, LO an electoral propbet,
campelo the admiratlOD and r.. peet even of bia
political oppoDents. He Laa ll8efullOrt of seer,
toa, for be .. orks like a Trojaa to bring aboat
tbe fulfilmeDt of bis o.. n toree.uta.

C 0
o

Somenet East aDd StelleDbo.cb muat botb go
io tbe cNdit of bi. " I t<>ld you la " account.- -•It il doubt.ful lf Mr. RuncimeD will gaiD
moch from any Maistanee tbat Sir Gordon
Sprigg can gi.e him. In dap goDe by Mr.
RDDCilDln ...as regarded u • disciple of Mr.
InD", but since he joined the extremi.II, tbe
" Protrr-i ..e" candidate for Simon'. Town bu to
look to political baelEs like Sir Pieter Faure and
Sir Gordon Sprigg for belp.-.-
- As Sir Gordon hu decid6d lo speak. tbere are
one or t .. o matten be .. ould do ...ell te c1.. r
up. There il the .lander 00 bi. Dutch fellow
Coloniats, .. itb whicb b. opeaed bi. campaign
at Eut London !ut yee,r.

o 0
o

0_ for all, le. the Leader of tbe <>ppo.ition
• tate dearly ...ba$1fODDdt bo bad for bia foal
CbarJe of diaIo~Y. or elM, in ilM in .... of

trae, and particular aócoUDt of bo .. Mr.
wonld-if be could-treat "10Idiera of
QueeD" like Trooper Burro .. s; aDd, u
GordoD Sprigg always prof .. _ to take tbe
c10110eiiDtereat iD mili t.ary alfain, tbere "oDld
be IIOmethiDi pariicnlarly appropriate iD hiB
ex plainiDg a cue ... bieb of itaelf i. of iDte-
reat to all CODDect.ed.. ith Soa tb Africa.

o 0
o

Tb. lut GeD.ral ElectioD "ught tbe or,a-
Dilen of tbo Bond many leaons, tb. chief ,
.. hich WH that tb.ir" Pr~yo" opponents"
aeltiom allowed tbe illegality of any particular
piece of elecioral tactics to pre.ent i.. adop-
tiOD by tb.m.

o 0
o

It is Dot pl_Dt to thiDk of a party making
snch prof_ioal as do tbe " Progreai ...... • rely'
ing upon wbolaaIe peraoD.tioD u ODe of tbé
meanl by wilicb th.y aiaDd lo wiD..

0.0

Yei tbe CODteata fougbt iD many of the OOD_
atitaenci.. at the GeDeral Electiou reYOaled
clearly enougb that penonatioD-pre·arranged
and well thougbt oat- ...u exteoai.ely rwort.ed
to ODthe "Progrwai.e .. aide.

•••
Such ..._ut)' haa. io be met by epecially

deYiaed -. aad a\ SteUeaboeeh 00 Wecm..;
clay "fIrY POIlina~ .... wucw by ... ti'

o 0

Tbe mlDufactore of° petiijoo, OD.\h. Rand
_ml "oDdenaUy aimple. Anyone .. ho chOOlOl
to belie ..e tbat a petition beeriag 21,OOOpaaiDe
.iaDaturea coald be quietly prepared in loban·
uMburg in tbe coune of a t........~... itboot
tbê fact leakiog. oat, .. ilIt be " .. aitio, to be
decei.ed." •

o 0. .
Tbe idea is a prepoateroas on., ad .iampe

tbe lat~t moyll iD tbe Leagoe game .. , nado.bl-
edly, • trick. A small proPOrtiOD of tbe nam.
may be geDuiDe, bat tbe bolk, it ia ufe to
Ulume, are fictitiooa.

o 0
o

Tbe IUl86rtiollJlIIOtforth ill tbe petitioD will
Dot bear examiD.tion, .ny more than will tbo
signatore. attacbed to it.

o 0

Whicb ODeof the petftioDen it, or b .. been,
ia any w.y affect.ed by tbe AlieD. ExpulaioD
Act. or tbe Pr ... s·Áct. ADd aow many of them
.. ould take the oatb of DaturaliaatioD iD order
to get tbe francbise, if tbe latter pri ril... u
offered tbem to·lDorrow '!• •

Tb_ are poinla wticb are usefal u .iock
grienDC6II, to figare iD petitions; or iD Leagua
resolutions, but tbey do DOt atlect tbe e.ery·day
life or avocations of the uit/aftlkr, aDd io DO
.. ay render bia poaition intolerable.- " .•Tbe matit.ra regardiDi· wbicb Preaideoi
Kruger bas prolJliaed reforme_acb u • re-
arraDgemeDt of tbe State fiD.DCle8and a reduc·
tioD iD tbe eOtlt of dynamite, are far more
likely to dect tbe prOtlperity of tbe people,
bargb.ra, aDd .ut/a"di,·. alike, aDd b... e .boat
tbem a practical character wbicb tbc Leagae
petitioD .. dly lacu.

• 0
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Tbe League "irc·pallers on the Rand are
clo~ely iD touoh-iu lOme cases in tbe employ
-<>f certai n big ti nanCÏ&r,bOUlIOS,aDd wbeD the
miDing magnate. pnll tbe StriDg, the political
fignre iB made to work iD tbe mo.t oaCural .. ay
poll8ible.

•••Sucb tbing8 may deceive a few poopla 6,000
mil .. away, bat, so far .. Soatb AfriDa i. COD·
cerDed, tbe game ia played oot.

Di Stellenbossche eleksistryd
Neef GideoD .. ord oDtaeteld en

Di J ingoee uIter;
SYD ..rinde iBbedroefd. mar deak:

"Ons beurt kom later."
Di Jingoea roera op uictory!
Hal bet 'n Dutchman pak gegee!
ED o'eral boor jij balle ure.:

Hoereb! Boereb!

Di man die bal' bad 'oxFDeerd
Is DOU"arpl.tt.er.

Sijn lOOpbaaD iBgeruiDeerd!
What cwJd lit beUer!

En nou g... n bul "OOr Stel1eDboecb
T ...ee ProgreMie1'll iDbriDg mOOI,
Wat dit ook al vir lIul mag koa. -

Hoereb ! Boereb !

Geld bad bul mos in ovenloed
ED wi8 boe 't te be.tiere;

"ED geldaaubiddon", dub hul ook,
"Di .. emel daar 80'S miere."

Hul bet die Betela' in hul baDd!
Keur Jimmy vreei. gin tegenstand,
En hlijf doa Ilnfli-t - iu EDgeland!
... Hoereb! Hoereb!

'Maraia die spring- aaar voreD toe -
En 't ..... 'n BegeD!

Neef U ideon '. we.er op di been
.En grUP SUildegen.

En in di veld w ~me tr ...
Die dappre Af~áander twee -
~;n Du.. e .temme:boor jij skree:

lIooreb! Hpereb!........
Jobn Fanre's b.rt die klop nou om

SijD 118nrlief te verdedig,
ED dach dat bij maar self 800 .nl

Di t ...eede setel ledig.
I>ocb toen di ki .. en vir bom seb,
Dat bul gin drwmaDtela wou beb,
Toon gaat bIi op sijn kooiji leb.

Hoereh! Hoerab !

Maar ...ie W38 toeD meer ...oedeDd dan
Seur Peter, JOhD .ijn boetie?

ED bij ..ertrek D... r 8imODltMl,
Om daar te baal vir OIoetie; -

En Henry 10'&8 met eens bereid
Om te aaD"aar so'n licbt.e (!) strijd;
En al SUDmatera roep ..erblIid:

Hoereb! Hoereb!
i

Seur Peter nt ..ir HeDry toeD
Bij IleDry's teeder baDdje,

Jo:nsweer dat bil I:ltel'nboacb sou doen
III 't Progreuie ..e lIl&Ddje.

Bij lei bom deur di beel diatrilt;
nin vrot te eier liet bnl .krik!
Hlll vrinde tuis roep .01 ~.Iak:

"Hoereh! Boereb!'

Di dell', .. aarop di slag moet .al,
r. DOUop bande.

En ieder kieler 1_ ZijDblad
Met be ..eDd hande.

Di Jingo krante roem daarop.
Dat bulle bet - daar w81i bul op -
Di S~lIe"bo,;acb.n uitgeklop.

Hoereb! Hoereb!

Seur Peter lacb. 'D lekker lacb':""
Hij 's s'} tenede!

ED Benry. die Don "HeDdrik" .. u,
Die lach ook mede.

Di ADdenoDIl .en Fallen en
Di ganscb. kliék, .. at OIU hier keu
Ala hoete Rhodu·p,.ogremt:e.",elf,
Ver bef eeDparig hulle Item:

"Hoereb1 Hoereb!"

Mar acb! wat mOOI daar iooD gebeur
Om bal te .tora ?

"Marai. eD Krige het i.winl"
Klonk iD hal oor.!

Di, ....t Di bail ni, blijf DOU .til,
Want acb! bul .Iik 'D bitter pil;
ED 't 's Di moer bal die rot!pe .QI·:

"Hoereb! Hoereb!"t,
Di "vleklOO8 ridder" '8 iD nrdriet

ED leg te spartel.
~ Vir HeDry bet bul plat pWet

Gelijk 'D k .. artel.
" Daar lea di t .... nou bopeloos,
EruoDd.r eer eD lOader trooe,
ED iDDig ja hul .. oedead boot. -

Hoereb! Hoereb!

Bni.o Deef Gideon en D.. f Jan,
Dat jul di Jingoes .elde!

Heel SwlleDboech DOU roem. bD
Op hur be..-oefde helde.

Lang mag jall .. {! Juaa~oD. 1Oh:
"ODI wil pa beter leCIe '
Dan Gideoa Krige en ~III . IJ.

Heereh! BOIftbI

Kleze.,. van ",utn~.caorp J-STEKT VOOR
, - RaJemeyttl"'.

.8t.emdag: "YriJd~, I'ApriL
:TELEGRAMMEN
I .

OVERZEBSCH.

LoMf!lar, 30 JUuT.-(&uur.) - n. CIIU'
b,eft ~ du ll_itchen paant te Looden
bes Briteche .olk bedaakt .our dieD' onder-
.teaDillJ ..... jjDe .......... 00nlageD.

XAI·LIGHEID.
1.oMDII;II, 30 ,H.o.BT. - (&uw.) - Het

Jounral du ~lMr" geeft agD 'Put te kennen
da. de poliiiek YOD preaident Kropr Euro-
peeache .;rmpathie heeft yor.reeaad, eo rudt de
reperiD, te p,.tpria aan &icb te bedeaken .60r
bot te laat wordi. .

Het Protesteerende Turkije.
LoND.N, 31 H.u.aT. - (&uw.). - Tarkjje

b.. ft .eprot.eateerd tetren h.t ADrlo-Fraaache
traktaat, omdat dit aan Frankrijk bot hmterl6Nd
nn Tripoli geeft.

DE PHILIPPlJ~.EN.
LoND", 31 lLwrr.-(&..ur.}-De ADleri·

kan.D bebbeD MaIoIOll, be' hoofdkwartier der
PhilippijD.n, bedenDlOl'pD pBODHID.De Philip-
pijoen nrweerden sicb .I_ha .wak en trokk41D
terug, D. de.ied io brnd te bebben ... tok.:lD.

DE SAlrtOA-XWESTIE.
-__,.._

LoNDEN, 21 H.uaT: - (B.euur.) - la nsr·
lijnllCbe .d W .. biagioDlêhe kriD~D .. orden d•
moei.lijkbedlln iD Apia m.t kalmte "DgesioD,
oa men beeft geen .reOI dat er eeJ1Ï", era.: ige
complicati .. sullen plaata .iodeD.

KAAPKOLONIE.
UITENHAGE NIEUWTJES.

UlTEJlH.4GE, 30 11.u.BT. -(&uur). - oe
beer Noetbling, R.M. nD J._.ille, ia UW'
Fr..erburg nrpl .. tat.
,De fei"rio, h.. ft kODDis g... en dat oet

twee-d.rde nu de p1aatlOlijke polit.ie aan b.t
eipde nu Juni aal oDta1au. Dit ia l>et gevolg
..an d. bealiaing .an den .tad.raad om liGen
.,rdere mUllicipaie bijdrage .our de politic t.
g~.en. .

De PrÏDtl Alfred's Gaard BD de Uitenbage
..rij willigen zullen dit jaar het Paaach·kamp
betrekkea te PanDelI'. moleD.

De ed. heer Sauer op reis.
OOIT LoND.If, 30 M.UBT. - (Retdtr). - D.

beer Slaer k ... m bier DiDUiagllYOOOaan. GiB·
tereD besocht hjj de bneow.aD ea de .~, en
.. erd op een " laneh" aan do Bn1faloririer ODt-
haald. In d.1l loop .an eeu toeIpraak of h.t
maal, zeide bij dat de natour eeD geaiibikte
pl .. t. bad beBOrgd voor ha •• D. lan!p de kOlt,
eD ala oeD dier ba.eal een ,eograpbiacb .oor·
dieel nD 49 mijleD bonD eeD ander bad, d.n lIOU
het gou veraement zek.r Di.t tracbteD om dit .oor-
deel te nrDietig.D teD gnD.te .an een aDd.re
ha.OIl. (G.juicb). D. beer Sau.r aeide ook
dat do ",geeriDg na plan .... om in da .01·
gende zitting een .. at .oor ,ed .. ongen oDder·
wjjs intebreageD. De commwaari. beeft bcdeo
eeD oDderboad met bet h .... Db_tuar eD de
Iwner nu koophaDd.1.

TREURIG AFSTERVEN.
PlXIiTBERO, 30 M.u.RT.-( Spuiaal. )-ODI dorp

.. erd iD droefb.id dezeD morgen gedompeld bij
het booren "D de treurige tijding dat mejuh.
Enugoline BehreDl, de docbter .an onzen
reachten.D w.. rdigeD po_tm_ter, geator •• D
..... 1 i~ d.D jeugdigeD oDderdom .an 17 jaar.
Zij lW1 jniat haar onder .. jjsen-oumeD gepu.
_rd, eD .. at te MatjMri.ier .. ageateld, waar
zjj door de typbeullO koon. "Dgetut werd.
Zij wu algemeen bamiod eD bewonderd
.. egeoa bare aangename maDiereD en hare .taleD
ten, eD bar. toekom.t acbeeD beider te Ion. Zij
AI morgeD (Vrijdag) te Maitland wordeD be·
gra ..en. Groote .ympatbie .. ordt ge ...oeld met
de ouden der o"erledene.

I

Parmant18"8 Bosjesmannen.
KUIIIERLEY, 30 M.u.ar. - (Reuter).-EeD

Bergeant eD t .. ee politiemanneo, di. op patrolje
wareD aaD de greD&eD ".D Gamaaj_ (gekoD'
nskeerd BochaaDaland groDdgebied) .. erden
aanp.alleD door omtreDt 40' BoajOlmanneD,
di. zij .. ilden doen .. eggaan. 8erjeaDt JenlriDl
.. erd iD deo acbouder geraakt, maar de "ODd
iB Diet era.tig. Een sterke- patrolje il .aa
Kurnman gellOnden. De autoriteiteD •• rmea·
neD dtt er .. aanchjjDliJk .erder. moeielijkhe·
deD zalleD pi ...... iDdeD.

Vreugde te Hermanuspetrus-
fontein.

HERluNCIPETRU8t'ONTItIN. 31 M A.4 R T.-
(Spedaal.)-GisteraYODd toeD de poatkar ani·
.eerde, werd de beer Paal D. C1D..er, nu Stel·
leDboseb, die meegekomeD w.. met groote
g_tdrift oDt.angeD. EeDige karren lnrameD
de poatkar te gemaet ; d. ODtmoetiDg .ond
plaa .. ond.r bet geroep .an: "Boerah, geluk,
bra.o, kD.p gedaan met de acltittereDde o.er-
.. inDÏDl{ te SteII.nboacb behaald." Aaa bet
aanatonam .an dr. HofflDall gekomeD, werd bjj
onder luid, jaicbkreeteD nD de kar gedragen.
Hi.r zijn Afrik .. nden "an all. oorden de-.
laad., e. alleD zijn seer nrbeugd o .. r deD uit-
alag, en een weiDig trotoch op de nrkO&eD.
IedeD. Wij .erbeugeD OD. dat ODce gekleurda
.neDdeD !feene knolleD yoor citroeDeD .. illeD
koopeD. "Gejuk, oom Gideoa ! "

Z.-A. REPUBLIEK.
be president en Johannesburg.
PRETOal.4, 30 MURT. - (Rau~r,)- Preai-

dimt Krager .ertrakt Zaterdag met daa 7'30
ocbtend treiD D.. r JohaDDOIbarg., in ,.zel.
ICh.p .an deD staatllllOCretaria eD de ledeD nD
d ..D oit.oere!ldeiJ raad. Bij.1 .. nt naar d.
UDioD.grond gaaD. en eeDe nrged.riDg toeIpre-
ken. Daarop AI bel geaelaehap "D bezOek
brengen naar do fabriek "an de Tbreo C.. tl.
Cigarettel, eD die be.i.n. Het fori aal O()k
be&ocht .. orden eD bet guelaehap aal met dOD
1 aur irein nrirekk.D.

JODANNUBt'BG, 30 llu.BT. - (lUWer.)-
'l'oebereid .. lea op ¥!,oote achaal .. ordeD ge-
maakt om d.D presideDt ZaterdaplOI'(rel1 te
oDb&1llOn. H.t beeluit nu Lb .• 1. om ae .tad
te bezoekeD b.. ft der groote YOldoeoing aan
d. i.woDera lloocboakeo.'

Een ambtenaar in moelliJkheid.
B.utBEBTON, 30 lILu.aT.-(Reutm-). - Jacob

F. AI,'8I, nraatwoi)rdellike klerk te Stoijua-
burg, II 'fOOr deu lapddrOli ........ in ....rband
met .. ne beacbaldililll vaD pa~ke pldeD te
bobben .ordu~ en booRD te bebbea nr-
.alecht. De .. tu!JCIo der repennr be ..._
dat de boeken ltehlelmatig waren "erYalaeh$, en
de eom .... £3ó3 IQ. .erdaiaterd wal. De be-
achaldicde, die .t io .tut.... borgtocb. te
rinden, yord naar',e gennpnil ftl'Yoerd.

KJezerti..van VrybUIlr!
8TDfT VOOR

~eDW_1a.
~ a Vrijcllc, 7 APriL

--'Pl1BLIED "V1iJBKOOPING
, . VA1I:

.Eend8r\~ en Vrnch*baarste en
PJaai,sen, benevens Losse, Goederen en

t . Levende Have.

B heel- D: J. lhwr. . Sr., .door laoopu. ouderdom zich l811
ea ~ weuohende te ontdoen heeft
geautbOriIeerd publiek te 'Y8l'koopen op ,

When8d~ 12 April, 1899,RHODESI----.,

Afslagers.

HUWELIJKSBElUCHT. J. D. CARTWRIGHT &
BouU-1(llJl'l'(D.-m Ja. hu"" ADDERLEY STRAAT

Hjk benItiad iD a. Ned. O...tunDeerde '
Kerk. B~ O,V.8. op da S9AID -:--
Kaart, 1199, cloar daD W~ h-.r B. Met het oog op onze .."",,,",,,,,,
~. Kriel, de joDp ..... .J"COBl7I PftJU7I, huiziDg naar onze
ÓUdate JICIOIl ftD'" J. D. Gebo h ud ..Kun)'lbarl. Jt.K. eo uwen, 0 en WlJ
.. Trom.pabll'l, O.V.s. ~& o.u,. .jo...... een
dOaIater ftIl cia beer lIaariiDa, 8pit11bp, Gm=.~ja :~'t. roote

Uitverkooping!:DOODBERICHT.
oue gebeeIe '-nad al .erkooht WOrdeD .. i

ONQEHOORDE PRUZEN.PLoT8BLDfG onrIeclen
'YJ'OllW CATIlAJtlIl"BBLO"

KIllA D. OO.D. hl deo 01ldeI'd0m
lW jaren _ 1. cbpa

Uit ..... YUl hanD Oom..
JAW H. T.D. WE8TBUIUli~

30 KMr&. 1899. .' il

DIJaDer-, Tbee-, en Ontbi ~
lIaDt-en Tafel-Lampen.

Elke soort YID PorceleiD-en 411"11ew1\

lea liet.. JU 20 per cut or
,lIdnl

111edl.,.. JllJder du XostprljsOl liII
dl lud te Jette.B~NOODIGD

IN éen 'ohriltAdijk huisgeziD een
.A.frikaanaobe jutfrouw OlD

algem~ behulpsaam te zijD met
het huis"erk. .
V~ere bijaouderhedeD Tan

A. W. OOMBRINK., ZENDT ltW Losse Haren om 0p-
gemaakt te worden io al de

Yarmen naar den niellwsten smaak,

AeRT DAGII mm.

DA~E.~
Zelfmoord op groote schaal,

Bet tegenwoc~e menscheageelacM daijDt
,·... t besloten te Zijn den, .. eg te YOIgeJl die
het spoedigst tot deD dood leidt,~ _lke
het op zijn snelKt doodt. De It~ OlD! bet
bestaan, de ergerniMen na beaigbeid,; dolIbel-
• pelen, paarden- wedrenaen, OD .ne' JIOIila.. -
opwindingen, bezitteD _ Dla de
leveDskracbten te ondermijnen
gen dood te 1"eroorzaken. Er
eakele redeD waarom aHe _
wea, die pbyaiach "olmaakt sijn, lIiet
oud zouden worden, mite sij a:orgea Het !.esiab
gestl!l niet iD de eeue of _dore -~t:~::t
ricbting ovenpaanen ....ordt. De )I;
van verminderend. leYllDIknchtea
bekend dan dat wij Ea hier bellOe'rell op te
nemea; eent vermindert de : ea ge-
voolt meD pijn na bet etea, dan ...or!dt _
zenowacbtig eD volg.n dapeloose ol :=
oaohten met boofdpijnen en pijnT01le .
ten bij bet ontwakeo in den morpia j ,een
Hteeds aaaboudeode 'I'lIrmoeidbeid .. lute-
loosheid maakt zicb na den lijder .eNter,
die aHe be~l1iag in g~ en: ..... ia
het l.ven verlieat. Oageh ... sijD lIIIke
gevallen allerdaaoc:he, en h eell iieCIer
hiervan oDdervincfiag, en bij de eerat8 nade-
riDg van deze zekere teekenen ...... "nr-
zwilling vu krachtea, behoort .en de
t(>evlucbt te nemeD naar ee", ~el om l?AA~L,
de krachten te herstellen, of; UIdera _r;;;v
daalt men snel Daal' de eeuwi&heid. ln-
dien zulke gevalleD sD.1 bebaadeTd Jrvniea. H IBRMBDB wordt bnnia.g&- P I' --- ..
dan worden zij spoedijr; door Clemen~.TDDic geYeD dat.. ik de weg OYer ub leke Verkoopwa.!,
genezen. GeVall.. dl. raeda lag.... lOipfonteUa. Pulden~. toe e J
vereischen eeDe behandeling nu ~ ftar, ~ hebmet"_1...1_-:;a_ .1!_ ge- H.."i'
maar in alle geneealijk. gwallen sal a-u IUlUl&IJ ~ voo \LIe _

Tonic spoedig bet ~estel 'NI'IItertten, dlÏ ~bt sloten is voorbet ,publiek. a- ,-tu... Yute en T """a GoedtHII :
en den geeet der Jeugd lIenteIlen, en'..... "'Rrll ~ I III!!
materialen TOOr ~, spier- en'''1IW- F 1 "li A NIEL-lE 11 Unn
gestel aanbrengen, .n ock _' .... ._ • • JD.A. OP· DINSDAG, ~
dOOD ontstaan, waanloor bet YOedael i~r- Slot,
lijk verteerd en opgenomen .. ordt. i Dit ia nn v__.. llDnl\.
.geen ijdel pochen, .. ant clent..ta tome il ~1I -.., OIn1
..cht, en dat het bet goede UI ~,; dat tie ,
make~ er van ~ereo, ia ~ ~ I E Ondergeteekende, beslot&.
Mrs~s.at.iill;mp!~~o:'-~ De Koloniale Brandewijn ' hebbende T~ woning te V~
Qneena1aad, dHl'!Ond.r datum 28 J'" _; anderen, zal Publiek doen VerJro.!'=~t:-;,~ro!:tenmet....~:. Maatschappij (Beperkt.) pen op boveDgemelden datum:'"
Negen maanden lang leed ik aan .&echte lJrije- . L Zijn Verkieslijk W()()Derf, ,.
.eedirtee.~, en P~ ....~. aIleb"~~ WOBC.w.r_a. lOhuina tegenover het N'1(I'
m Cl~neD,. ~n...... er - IJ.....; " . •
Men ried mIJ aan C!-ents TlJ!IIC t. i~ ~ Gesticht, met het daarop-
~e~ ik met eemgea --- deeê1. dur '. atu.1ade .Dette eD suffisante W ()(1t'
ik m aH.. ",rtrou1reD nr10nn bad. i1k w N0Jlll{J.!TII8 I - 1.:-:. k.k -II.
bet slecbte YÏer of rijf websl ... ~, _ • . . I. " ..... a . ...... iMn'attende 6 VeTtre en lIJP

toen ik beYond dat ~ geheel ftIl _ ~ •Direkt.earea: te worden p~ SWeD Wagenmalters-winkel annelt
verloet ....as, eD !lu ZIJD - ~ "*'..~. . III pJam. ft.Il d.• heeraa S. J. :. L-t et all I' rten TIlzonder dat eemge kenaerkeD na dei ..... R lt 8. B'· eD laU m er el SOO
zich hebben -rertooad, eD ik ...,!tW ik WABU, .1!_ A880lf, 8Il A. J. b& V _ men. .
V_~ goed herwteld boa. .}k -. a+...... .ut, WIll! llU Iaftnden. 'tOlpD. nf Losse Goederen ;-1 Amen'
bjk de nwe, Mra. 8. Pbi1ivs.. PaIaOe\~, Akte 'f'I01l O...... ~ __._ , h' I
Bandaberg, Queenaland.-Acn-; ;. • ...~_ --'- --:;.~U Orgel, 1Naaunac lD~.aooa--"""- ~ ~ 1 Jot Wagenm&kers-geret'"

HARTEBEB8TFON~ BCB!O'r. tore der1faa~ te WOl'DIIter 3 Schroeven, [) paar ha!"lfll'.,.. ad! ,op deD 11_ Aptil UIl- pur Qalf-slijt Wieleo, 1O~
... " , • Kar (bijkans nieuw), J lot Hout, I

De ~eDde 'Direkteure. sija l>UbbeI8 Loop "eweer, 1 paar ~
allen herkieebMr.; , paarden en nog Tele artik.elen teOp"_de~ Gm.te~meldeD.

1I.1r. DU JBPHTA PAGLSE.
PMrI,. SO JI.aart. 1899 •

;~ V,.EP ~ 00., ,Jfs/aIJI"·

_ .

Anchor Villa,
Drie .Anker Baai,

nabij Kaapstad
Daar
A. T. AB!EVOT,

BARBIER EN PERFUlIEEBDER.

HoutBtraat, Kaapstad,
Eene groote hoeveelheid me11

IOheD haar in TOOrraad gehouden.
KANKER.

Geneesmiddel, Aardappel loeren,
IBV.A. B. Vd NIJIOu sal VaD

af laten tot 30 April ó ..• emg
uJ11.
Lowenst liD.

D'Urbau Hoed.
10 Kaart, 1899.

L' ENE Scheepslading MagnUIIr.J Bonum in halve mud mande!
iD uit8tekende conditie om nu ti
n1anten.

FlTTIG,
47, B'll"gItr8at,

Kaapeta4Kennisgeving.

om 10 nnr v.m.,

._
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