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Woensdag} 12 April, 1899.
I. Ill' \\'elbekende en Vruchtbare Plaats ALTONA, groot circa

~ '" : '''l':'';!'ll, voorzien van een groot geriefelijk Woonhuis en drie groote
;,c' r~:.:, i,,)llwen onder IJzerendaken ; benevens de daaraan grenzende

i LI:' L,-\~(;t:KLOOF, groot 800 morgen, gelegen in de onmiddelijke
: :1:.1 ;:j,,:d vu n Somer"pt \Vest en Strand. grenzende aan de welbekende
: .. i:I" \'E!{(;ELEGEN van de heeren Theunissen, vroeger Gouverneur
\:\" ,.,,1' ~rt'I'5 plaats. De plaats heeft uitgestrekte Eiken- en Dennen-
:' -.': , n. I' hq,lant met eerie groote hoeveelheid Vruchtbocmen in soor-
:'":1. \\'lrlL;'n!en, ellz.; hoeft uitgestrekte wingerd gronden, en vooral kan
'Cl'\I"'I\'hT,'nkweekl'rij er op eene zeer groote schaal gedreven worden.
I). • I:,('tt d,' I,laat:; uitgestrekte zaailanden en zeer gezonde Vee Weide
.'; ,.; IJ Hd,,!, voorz ien van sterk loopend water uit de Lourens Rivier VER'l7TEZIN.G VOOR DE
L'[] .I::lk:·l' stroomen. .D.£

II. Levende Have.-l f'pan Eersteklas Ezels, 2 extra Karpaarden, W tse d Vd'
~"" ;\a:lll'l,1 Scbapen ell Bokken, ~) Vette Varkens, 2 Kapkarren, 2 ' . e geven e erga e.rIng.
(11":1 Kurr.:», I Schotscho Kar, 2 Wagens,2 paar Ka.rtuigen, 1 span _ ,
\\',I~,'nt\ll,-,"l'n,1 "pall l'loegtuigen, Ploegen, Eggen, Cultivators, Zeisen,

'.':: j;''''l'llerl)geret'J:,chap, SII'EII' ~!BIEY
III, Vaatwerk :-12 Stukvaten. 6 en 7 Leggers elk, 9 Groote Pen- . .&1 . V'OOR .,.·D.·'E·~~AFD·'E' . G' "v' AN' ... '.

K ,:1)('[1, L,'!!>;PI~, PIjpen, en Halfaumem, Wijnpomp, Balies, Kelder-
':' :·",,[,ch:Ij' l'IIZ, ~ Brundewijnsketels, 1 Vat Wijn, ~500 bossehen Dek •
~'.I:... ,:~:,.,I:,I~~cknAkers, 30 Jo. Mielies, 1 lot gemengde Voeder en lil I ..tt«: «»~ lfillil'r .A.. ~

IV, Huisraad. besta ...ndo uit: - Kasten, Ledekanten, Tafel8J
- '" .,:,:li, :-;"Ll.';, Kamferhuuten Sideboard, I Ouderwetache Sideboard,

! () .,1 ll'I:lalld,:c!te Klok in goede orde, 1 China Serviea van over de 200 WO EN'SDAG &. APRIL
"i~"l'l, III ~t'hrt!ik over de 11'0 jaren. Oudsrwetsche Bloempotten, llot .'. 1,.,

1~'Dn,'nhoutt'nplankeu. ,)11 vrachten Mest, en wat er meer ten verkoop
L:tl'worl:l'naallgt'boden. ------------------------

Verkooping tie begin.n.en teJ1 10 ure. AFRIKAANDER BOtfD.

TUL·BAGH
AIgemeene Vergadering van het Publlek en BondsIqannen.!!f_ ~ .If£.

Kostbare Plaats te Koop,
in de Hofsaal te TULBAGII, om 9 ure in den voormiddag, voor het

U. ELGEMOED. I WELGEMOED., ::"~h~:~~ke.~ZigheidinVerband met de registratie van1 De leden van het distriktebestuur zullen eene vergadering houden
dadelijk Il&'1tJloopvan de publieke bijeenkomst.

Kil b i,l' Du r ban Weg1• CHARLES ADAMS, Secretaris.
Tulbagh, 28 Maart, 1899.

ten 10 ure 's voonniddags,
Koorn- en Wijn Plaats, bekend als WELGEMOED, gelegen .' k H

, "~I'n .r. <" van Durban Weg Statie, en groot meer dan 300 Het nieuwe dorp, "Nieker'8 . ope,"
"' 'r '

[Il' J1bati', die vrueg'ev a~n~den heer DrMINY behoorde, ~n groote
:' :.1':' ~ van Blaauwgom en Poi"tl-Jiwkson bocmen heeft, IS een der

.. , . : ~'tt- In <leKaapsche Afdeelinjó, en heeft h~ch~ ge?ouwen en
~" ":JKII!',[Cll, Het eigendom kan zonder m013lte ID dne plaatsen ver-
-:'. : I',ul'lkn, elk waarvan gphollwen zou bezitten, en het is he~ p~n

.( \ L;l'ndom l'erst in <lric perceelen opteveillen en daarop ID ZIJn
_"i': "1 i

f-:' II in {'l'n aantaJ minerale bronnen op de plaats j de beroemde Va:J:l
l'., '" k Brilll i:5op het aangrenzende eigendom gelegen.

~~~~~~!! 1899.
& "CO.

\','rt0ou.'n thans l'en uitgezochte verlCheldeaheid in '
\l,'UWtJ Sl\iZ06Jl Goederea.

~IEUWE HOEDEN en I>A.J[ESBQEDEN. -
KIIlcl~",'n,KIeed eren van alle grOOtfoD, Nieuwe Bont".

1: ,,,,.en Ct)lIart'tll'~. Nieuwe Dress-sw'eD, Geborduurde
K [",.-1,'11, "lol'geo~lt'eden. Br~~d8. Tabbertje .. Goed enI,I' i' "p,1I,,;:00, ~ ien we Gordijnen, Tafelkleeden. Boe-
,j:;ilC\\"t'rk, C~etonoE>tl, Madr-a8 Moesaelljn, B.nd:loeken,
1. ,:;"Il-, FLlnnol~, Ftannelettes, Servetten, KUIl8f>.lloopeD,
'il~"Tk!t'edJ"~:V"'Dl!tt'll'l)li~~dtJo, Rollen. GordijnpaJen, _
I.lli,,[,'IIIllIl. \ lerkan~ TapIJten. DeQrmat~D, BedltedeD, ; .'" .
\1 ";:"'""n, en algomeene huis-beoood!gdheden,
II;Il ,I,' hest .. waarde te krijgen, verweken wij daJDIII

,I'.' '<'!'alum ons eeu bezoek te brengen. Onaeenlgadrelia I

MORRISON &. CO., Plein Straat, Kaapstad. I!
!)EEL Jl\o-~]. 6,73t 1

,(

EEN ZELDZAM E KANS~
----

I, ----_._----
PUBLIEKE VERKOOPI~G

VAN \.

Een der Beste en Vruchtbaarste en -Mooiste
Plaatsen, benevens Losse Goederen en

Levende Have.
.. 1-:! 1','1' D.. 1. ~IALA~ Sr" door hoogen ouderdom zich van zijneli I :ol'nkrij on beslommeringen wensebende te ontdoen, heeft de
l iL'I'_;"t.'l'k.'ndegeauthorizeerd publiek te verkoepen op'

P. J, BOSMAN en Z con, A{slagers.

Di': 0 "geteekendl'n, behoorlijk gelast, zullen publiek doen opveilen
op -laats zelve, op

1tlAANDAG, 17 APRIL, 1899,

J. J. Hofmeyr & Zoon, Afs/ager.
Onthoudt den datu:tn

]_7 APRIL~ 1899_

. \" 1:.-lJ<tdl'iijk na afloop der verkooping van het Vastgoed, zullen
, \ \.("1"1,, Kostbare LEVt:NDE HAVE en LOSSE GOEDEREN
',', ,: tIlorden :-I() ~lllilen,4 Paarden, 5 Koeien, 2 Vaarzen, 1 Bul,
, l\,l:l.r. n, ~ \Yagens, ~ Karren, 7 Ploegen, ~ E~gen, Vaatwerk,
\lr'l' P' 1". Tuigen (~ Stel wagen-, 1 Kar-, en Mml.tUlgen), 14 Zensen,
'~ H")"I.::::,cLinos, Brandewijl'l Ketels. Schapen, 60 Druiven- en Bushel
:'[',: ", :,1) ~!\ld Vrof'ge Gerst, iS ){ud Zaad Haver I(Kaapsohe), 60
,\1 >kn Za.ad (Engelsche Haver), 14 Mudden Zaad Koorn (baard), 10
\! ;,i ~!"''l'?ardappelen, ecne hoeveelheid ,I,>rachtigeUien en Pom~en,
'~ 1.1':::':,>1'5 Wijn, 1 Le~ger BrandeWIJn, -Graven, Vorken,. Pikken,
1\ "'!"I's. ,'nz" \' oer, Kaf, Eenden, Hoenders, Varkens, enz., enl.

TE
L' i-:\ I I'L"\.\T~. groot omtrent 200 MORGEN, beplant met.
1~ 50,000 WIJNSTOKKEN; is in extra order, en heeft een
;" ,c:~ti;_;l' ~tl'oom Watt'r voor besproeing, terwijl verder water
\. .,_);I i"':.

.\ 'Itllillntrnd ge'ichikt voor bebouwing 'fan eellig ding en ook voor
W'·:'k .

R. MYBURG H, Houtbaai. I

"

Somersét,
\

P1JBLJIKJ VlRKOOPIliVaD. JUlMDvW ... ~11·.1J.... ..,m.~.~..
Stemt .vcor. g~e'ne~~od VAlI

8TRANDHUIZEN
8O..... klM Gednlaeetde Ruin

Paarden.
10Berat.-kJu~ Merries
6 Geleerde Top Ezek. J .

1IP,:,,~5 APril;. UlI5LOB ." ..... se'''' ,door .... .....wh...tt~

1Hllbtielk worden verkocht BA880N, aal per publieke __
. . , ; . l&1l "STATIE.-De verkoopeJl op

Vrijdag, .1 April, ~8gg. P~ mj~ groot en 8.~k, de~ Woensdaq, 5 APrlJ; e.k.. ..

DB Onderp.eek:enden báh.· oor1;;k ha1...., ..geeo~ voor dadelij~ gebruik om 11·UN ....JL, , .'
I ~d d 11:'" .., Ouder. hen, IlJn egale paren gedra8- (Jj. vooa

ge aB oor. e~ X~~ m ~e kar- en rijpaarden.
den Boedel van w91en ,.de, heer . ~v dese troep opgebracht Eksteen'B
JdAatrBnro8. CoBlOlLl118 v~ SoBOOB wordt door den Heer S. G. Joubert, __
zuDe~ubliek:: verkocpen "" boven- ZOO pd. bekend in den paarden- I. Die kostbal'e 2 huisen ea arOaa•
geme .e plaats en clatum de vol- habdeI, . .is:: verdere aanbeveling gelegen tuaachen Ebteena 1(",. .
gende ,- ; o,erbodig.. en Le-' Bou'8 logieehuia. Bik .... :

1. Levende ~~ J...8: HARAIS tt Co.. lISfa&tn. huizen bevat ~ ~pbmen, ,
10 Eerste-klas Esek. m... 00II- Purl, 29 Jtaan, 1899 kamer, Komb1l18, Dispena, Stal_,

ditie en Jloed gedreMéerd .' . Wagenhuja.i
6 Paarden, llérrie8: Publ! k V:l..· Dit eigendom heeft een 0..... .:
4 Kar. P~, Ruina eel erxeepmg troff~n en groot uitzicht op de Zee;:
2 Koeien (m melk) l.trB . het 18 bovendien centraal gelepn ...•
1Bul, goedgeteeld. ' en is bijZonder geaohikt VOOr ....

200 Aanteel Schapen (Merinos) ·VREDEN BU RG op~chten van een Hotel óf ~
apek vet '. . hUlS.' ; .

30 Varken8, : DISTRIKT M.lLMESBURY. Een kans als deze komt lII8R
. '.

U. Boerderijgereed$)b,Jp: DB ,Ondergeteekende geláat door ééDll in het leven voor. •
n Bolr-..- . goed rd: rd b P H Lo II. Het generale ll88OI'timat
" .. nattS"'aoS In eo. én eer • . trnSlB, huisraad, bestaande uit TaleJI".
1lrapkar • Algemeene Handelaar, Vredenburg, Stoelen, Ledikanten. enz. ens. :.
Qpen Kar op veeren die door siekelijke omstandigheden Bezoekers aan het Strand, miD:,
Water Kar genoodzaakt is Bijne bezigheid tAl di t . I
Drie-voor p~, RansoDies V:redenburg op te geven, zal pet 1 niet l .

3 Dubbel-voor Ploegen do. publieke veiling doen verkoopen op PAUL D. CLUVBR, AfIIapr.
2 Enkele do. do. DINSDAG 11 APRIL 1899 tellenbosch,
2 Zelfbinden (MBI881), 1: een 100 ' t, 17 Maart, 1899.

goed als nieuw; OK 9.80 UUB V.K.

2 Span Wagen Tuigen (m" eerste- Losse Goederen:
klu orde) ~ . Zooals Ploegen, Pikken, Graven, Somerset Strand.

S Span Ploeg Tuigen (in ~)e-klaa PloegBcharen~ Hoofden, Stal en
. .orde) i 0 !looi Vorken, Bijlen Zagen, Ziften, Publi eke

"Trek Zwingels met Ke~gs Winkel Schalen, 1 Wol Schaal, 1 VerkoopiD~
1Paar Aohter Tuigen Koorn Schaal.
1 do. Voor do. Een groot voorraad blikken aan-
I Land Roller femaakte en drooge Verf, Lijnolie,
2 Braak en Zaailandl BmMn. rI T +.ft Schaee ..- eer, U'~, erpen""4n,. pen
4 Wijn Vaten '. Dip, Hang,- Kombuis- en Tafel-
4 Balies, Graven, Pikken, ~V,arken, Lampen, Venster Glaa en groote

enz., en wat verder ~tot eene hoeveell:ieid. Alle soorten van
Koornboerd..n beh.. oclt..., B 1-- . "--.. ree.."aar, enz., enz.nl Gr~en:' . Het ~wone assortiment van

20 Vrachten Haverhóoi, Mans en Kinderen Kleederen, Hoe-
50 Mndden Gemengd Voer~ den, Schoenen, Stevels, Jassen.

IV. Huisraad : l Hemden, te veel om te melden.

J;Iet gewone 8880rtiment 1:1uisraad Vaste Eigelldommell: :
Glall- en Aardewerk en X~uken. 2 Goed gebouwde Erven ill het

g~~~~R RESERl~E ~rfV~!':!·een. gebouw .,
, " • dat vroeger als winkel .gediend
J. VAN SCHOOR, heeft, met ~en en Toonbank

Kxeqn~. kompleet, en m goede orde. Ook
Yu der SplJ, lJDIlelmu 4. Ce.jj Italagen. eens Ruime Sf.a.l voor 8 Paarden

met Voerkamer er aan.
Erf No. 6,jlirenzende aan Erf

No. 1 bebouwd met. een prachtig
Woonhuis van :; vertrekken ruim Paul D. Clnver, AfllIpre
ea gerieflijk. Aaugehecht er aan Stellenbosch,
een ruime Winkel en .Kantoc;>r met
Bakken,,..Toonbuken kompleet. 24 Maart, 1899.

RUUI OREDIET.

Het is uwe plicht voor land en "oil om op

,DOND·ERDAG, ';·.134PR1L,
ui:......... ·.. 'Rften TOor cht &MiOSe Ik:&......!~~ .. '
seggen EENE' stem VOOr LoTrB.a ,en EEN E stem T'lOr :MaMuo. ~('

Luiatert niet ~ hen die u raden om eene VaD' uwe twee stemmen
af te geven aan, hetzij Bobson of Steguiann, maar maak:(, uwo kruisjea
als volgt: .

~..

1. HOBSON,
Samuel Bonnin.

2. -l LOTTER, X
Casper Jaoobus.

I
3. MOLTENO, I X

John Charles.
I

4. 8TEGMANN,
I

Bernhardus Zibee.
I.

-

OP

VAN . ,

ERVEN.
DE Ondergeteekende behOOrlik.

~la.st zijnde door den beer'
M. J. BABNABD,zal publiek ....... i
koopen, op • .

WOENSDAG, 5 APRIL, 1819, i
onmiddellijk na de verkoop. ftIl
den heer J. H. BAUOlf, te '

Ekste.nts BoteL !

KENNIS wordt hierbij gegeTen dat eene algemeene vergaderini van
alle takken vaa den Bond in de afdeeling Tulbagh, en ook van het

publiek in het algemeen zal worden gehouden op
'WOENSDAG, ~2 APRIL, ~8ee,.,. .._.... De Twee :i(a.4bare Bnea. Nc& 848

an 849, Blok Z, metende '40 x 101 -.
voet elk, zijnde het. ondenerUelde .
eigendom, vroeger behooreBCle .... ,
den I!;delen heer M. L. Neethliq.
en beiden front makende DUr .•
straat.

Vendu.butoOr, !lalmeeb1lr1.

Jt!t_
80.E PAARDE'N EN,---

PUBLIEKE VERKOOPING
Ji D. CARTWRIGHT ct Co.,J. C. STEPHAN,

Agent voor de Verkooping.

I. J. BESTElt Afsla..er.VAN

ADDERLEY 'STRAAT.58 Prachtige Jonge
2 wt. 4 jaren oud •.

,j Vendu Kantoor, Lading Plaats, Met bet oog op onze spoediae " ...6 longe. Ui_t ,Top1_ 27 Maart, 1899. huizing naar OD.r.e }{ieuwe
OP, 41 Gebouwen, houden Wll t.bau

E ondergeteekende~ gelast zijnde doo.r de ~~ren Ge,broeders VAN Vrijdag, 14: April, 1899, ~ ':~ G eeDt -
Nn:KEBK,van Prieska, zal p~ publieke veillBg aanbIeden op om 9 lIGr morren., Á. .Jl!:1....._. ~ roo e
WOENSDAG 3 MAY 1899 10 dlS4 BiJten. ti IlUltl JU ;P1"et·' i • UIOt e ko · t

, " bergStaUe op de pluts ~r,.t Publieke V~oopmgl . V r opmg
's morgens om 10 ure, Rij.". JD de ,.....n ,,_JUl. Publieke Verkoopmq I olm! gebeele .0CIl!'Md al..uclli ...... __

OP DB PUA 'PS . DE Onderget.eekende, gelast door. ONGEHOOR~ PR~~.

MODDERFONTEIN, Distrikt Hay, DE _Onde~keDd •. ~stigd (die=~t~~~::hijeen 0...... -. Tbeo- ... - -
ZIJnde met m$tructies,van den eigendom in Kimberley heeft ge- Hang-en rafel-Lampea.

. . " WelEd. heer JABTHEBON,v~ ~loem- kocht) zal bli k iIi' Elke soort nD Porcelelo .... '1I"dew_.tr.
De Water en Drooge Er~eIl;,bevattende ~.et meuwe do~ fontein, Oranje Vrije-ataat ~ pu- rar ~ e e ve ng aan-
De 'plaata cc Modder1on~lD . zoo als WIJ a.Ilen weten, IS een eerste bliek verkoopen bovenge~ld getal bieden op p ta

klas plaa~ voor groot en k~elDvee. . , Paarden en .Ezels. Ond" -dezelve JA0088FON~EIN
Het IS zeer ~ voorZIen van standhoudende water. Ve~~r 18 er bevinden zich vel'lChei~e. egale . . I

een prachtige Tmn m?t omtrent 500. Vrnchtboomen, WIJngaard, paren. Zij zijn in goede! oQnditie '. Atdeeling Hay .
Kwee~r en Granaat lanlD~, en de ~nd IS z~r .vruchtbaar., en de aandacht van koopetB (lubbel (tusschen Postmasburg en Papkuil),

Mlek.rk'. Hope 18 gelegen JUlit tusschen Pneaka en waardig. '. : OP
Griquaatad, en heeft dus een groot bezigheida distrikt.' , WOENSDAG26A' n ACHT lllGlI UJ.DI.

In kort. het is juist, de doeltr~endste plaats voor een dorp in de p. J. p. MARAIS, AfsJager. " pnl18v9,. -----------
omliggende diatrikten. . . Vendu Kantoor, ; : 4O.Paarden, inslui~nde eenlg!

Iene gelegenlleid zooals deze moet men niet laten passeren, ,,",nt Tulbagh, : goedgeteelde 1Iernes. .
lij komt maar zelden voor, namelijk eene gele~eid om een Water of 21 Maart, lm.· De w~kende hengst ",Fnar "
Drooge Erf in het rijzende dorp goedk'ooJt te krijgen. Dit zal waarlijk tu :' DOO Mermo Schapen
een luathof zijn. KENNI8lJEVÏN,iG. }:2 =~e Bokken

- Term~n Liberal. 'Bokwagena

Komt, 'Vrienden, Komt. ".re »C:o~:p'. 1~K!e Kar

()
P 19 Apri11899, (~ .. der ~ User Huis m~ vier Kamers.

Tentoonste1lin«) tA; 1j)oUgJas H~ ~e~reedachap,enz.
een HackDey Hengst, " Su.1leDr1." .EenJg8 WInkelg~n zullen ook
behooreBde aan _ hder l C. G. bIJdese gelegenheid te koop worden
Schmidt ftD Sobmidt. Diift.. aangeboden.

Dit paard werd c1oor~ . VerkoopiDg te 1Jeciuen om 10 uur.
Regeeriag ~ J bet &10. C. &11, ~ •
paardeD1'88 te ~ ~

lt.. l'AN .A.fUeJiftg~.
" .

Een dlscoDto JU SO per cat. .p' aBt
goeden" '

lele dtl&elll1ld.r du lostprUl •• IIID
de hud te lItt&

Catalogues Pree.

Prieeka,'23 Kaart. 1899. !

EIke Man kan zijn fortuin ~ gum maken.
Alle aáitvragen of communicaties kunnen aan de Eigenaara of den

On«ergeteekende geaddresseerd worden, en zullen spoedig beantwoord
worden. '~.-.""". '

Nog êens Vrienden, komt ell, verkrijgt een Erf.
-' H. J. N. DEMPERS, -Afslagsr.

, ,
I' .,

~,.' "



Mannen van Prieska, Upington en" '~..en.............,~
II misleiden, '

, '

STEMT VOOR SS....

"
-: {'

,·-~-i-

HET PRACHTIGE LANDGOED

~elP.eIe.e~~
(groot 2,014 morgen of "',2~2 acres), dat behoorde aan GoUVD:B]U1R
W ILLlU( .A.n&lliN vAN DIR STEL, met zijn ouderwetBsm woonhwa en
gebouwen, sohoone eiken- dennen- en kamfer-hoomen, e~tmuntend be-
waterde gronden, grenzende aan de plaatsen van Sir James SiTewright,
deo Weled. heer Alexander van der BVl, en. andere voorname groad-
eigenaars, en vlak in de nabijheid van SOMERSET WEST, SOMERSET
8'l'RAND, en den SPOORWEG zal bij publieke veiling aangebodn
worden, OP DE PLAATS ZlLVE

Op Vrijdag, .7 April, 1899,

.'

OlD J.J. ure In clen yoorJD.lclcbl4.
Het kan gezegd worden dat zulk een landzoed nog nimmer op de

markt is geweest. Wegens pracht, geachiedkundige herinneringen,
sohoone gebouwen, kwaliteit van grond, hoeveelheid van hout en water,
i"D ligging, is dit landgoed onovertrefbaar.-----

Het plan is om de landen als volgt opteveilen :-(a) Het Woonhuis,
met eene uitgestrektheid van omtrent 120 8Ore8 prachtige!} ~nd-met
bossehen bedekt en bebouwbaar-als één lot; (b) Van 20 tot 30 boeren-
perecelen met behouwbaren gron,], van 10 tot 15 acree elk, met recht op
de weidevelden speciaal daarto€ uitgehouden. Elke duim van desen
grond is van de allerbeste boedauigheid ; (c) Twee mooie landbouw
plaatsen respectievelijk: 100 en: 130 acres groot of daaromtrent, ell (d)
'twee groote bose-Ie.part Jcn, dik met hout voorzien, en 2 uitgestrekte
veeplaatsen.

De water-voorraad is &l1~rpracbtigst; de beroemde met forellen
voorziene stroom, de Loureusrw.er, en vele ander waterstroomen gaan
over of stroomen op het landgoed,

Liberale termen zullen aangeboden worden. Kaapetadeche koopers
die de stad verlaten met de S,I·') morgentrein, kunnen het landgoed bij
tijds bereiken door eene k ar te Qt men van af Somerset West Statie.

PIH.nD~n knnne.n. van dr ~,!t'rs en Procureurs worden verkre gen
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Bat lt wa the L 'l'Il'. time to tab

away,aad,therefors. we are alleDt '
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(}1'l:thoudt den da..tUD1:
Vr1J1i&Jt,7 April, 1.898.

'J • i. HO~M : ~ '-: ZC)O'i, A f:-llllg'prs,
atellen bcMoh.

WALKER & JACOBSOHN,
Procurenrs voor Verkoopers,

16, Waalstraat, Kaapstad.

N.B.-Dadelijk na de verkooping van het Vaatgoed zal er eene Ter-
kooping plaats vinden van een groot en verscheiden assortiment Levende
Have, Vaatwerk, Boerderijgereedschap, Huisraad, en andere goederen.

veriersenineen zullen WfJrdpn»erschatt-

____.._ ------
70 Top Koloniale Ezels.
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I" Uill I:'é\:!bv ...I:D, ~ teeld Lit Jd beste SP,UYSOHE HEXGST. dent.

, .firDe 11('e~,J.\!(T. A .. T,N'H 'Ef'. schroomt niet te zeggen, dat deze Geen
I.zeis de best~n ZlJ,~' dw dit pa~ mt d~ YE~DU:..j{RAAL verkocht zijn.
Daarom noodigt hiJ wederom zIjte vrienden Ul~om op WOENSDAG, b
APRIL. 189~, te . MALMESBL"E.Y, bovengemelde Verkooping van
Y'racbtig'p 1'>7.('lshij tA WOMn

Gr'oote Publieke Verkooping

, 'I'
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':r'e 1\lI:a,I~e_b ......lPY
np

•
te worden gemerkt :
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K HEROLD,
Resident Magistraat.

"'n '-i0",n):HH':
~N 'l'

7 Maart, 1 9.
I,,, tort, '1I'IIIiIde I'" J.merlta

ft n'fti"_ =~
BENOODIGD DA~ES

t'4.:mB.
Er ~ijn versebeidana WQOnhlli/cn en andere gebouwen ook damm

en fonteinen, , ~
De uuierij is voor 15 mudden zaad,
Er is prachtige gelegenheid voor het maken van verscheidene

dammen.
lndien men het gpheele blok n;('t wenscht te koopen, k rd

I " ..J. ,1 ,. R j , an wo enf~' een: LU.' I,.ll.:td ,('lU ')Ilt, tr-, met 3,000 morgen van de laate
l'ut",{' Ot:,,!. p

: 'C' li ·!I n('~ :-,., J, Il (n'li.rgetf.'l(ende of bij den heer C. J. Visser
~. P:"'!!l' ;.. 1> j:"~ "t .. ct )111litt'~ithi I);V.S. ' '

C. W. IL VAlf DD POST,

R ·ttfor:tein g"'C'l)t ;jO') morgen. Riet7.eekoegat groot
R ,. ~ roo: 4,~ 13 morgen, district

. ,;m :fe H!etri~ier, 2 uU:I:te paard
" ,i c.. "', J Ig"I':-'~;)1ltCln DIamant MlJn.

". dit· a: dt ;JhJ ~ l'J hegrt"lst, is standhoudead water
I, t ' )' " ,. ,,~.... , ,.:"" .. , ,.; r: uitmuntand voor groot en

LJt::l)"l'Ddtl ZIJ ~pell lxJrl~ gebr ken en vlakte veld, en Tolop

Kennis V"-D Hollandeoh en Muziek
"'llJO<bakelijk. Plichten te bell'in-
'lOD na Pll880h vacantie. Saláris£4!! per jaar, inwoning en allee
vrij.

Doe aansoek met copie no-tui-1.~- a--es_u,,_u 8&tl,

J. G. VAN RBBNBN
Waterkloof,
P.O. Kamre.

UIT KOOP.--_,-_._-
GÉVBA.AGD.

BABBIEll EN PERFUllEEBDE1l,

HoutBtraat, Kaapstad,
Eeue groote hoeveelheid mu

BOhenhaar in TOOrraad gehouden.

Kennisge\ting.

HIIllUtEDI wordt klDDit p-
..... dat Ik de welf OT"

BBNOODIGD. ,Doe dadelijk KJipfontJein, Paardenberg, toe ,..
aansoek bij de Onderga.. maAkt hebmetlltAUclraad ell die se-

kende, . aJOtea. il lOOr het publiek. .
, l. P. 'l'BIIOB. .. . " r. I. KJ.NIILDI

BitbeI. "k r....~.r '_..... ..,1~ .~''''''1JIt.,< • • .. ~~

BD 'lSD IAÓI
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DUJ08tb ~CJ.Ia.en ~ ;,ytlt~D1....;lr.I.__ ,f
.. w.kte PGIbtI ooi het BdtlCbe . I~==.~~.~",,~!110

-Ó, ....,11
lA de KOlODIe ~ ~ijnen t 8lr Qoa. T& XollOIIA ~t:::ii~~~iE00.... dail Jama Ce........ ...,..._.... ;;; .
deakbeelcU&e ~ MiDI, eD ~pac!d:;ru ;~~~~~~~1~~clan opDieuw ~ de1lDije op.tJ1l . 1nNta~... ....\.
Opper,I.'" tl~ la"De leIQDhrur. IJl B~1I1 ~
di8inI Ofti' ClMe deDkb_hB,. yree., _... ~.UtpTOenl_· 'mt' ~ - ~3;;~1.11 .:...,"'. - _. '1'00 ..... yell .. D
__ ....... IlOO "" om te .... klaren, dal hU het iDpwerde
pree4 il tot· _. dood toe de PaliIJ Tan ed.tjjkeOl YnlChtea

deD])eAtrikaander)d BoS bil te ~ . °tT-un-ftilftD
e... 'faD bno .... tad wete1l bet.. _ wa& 26 ;.. ·oed

dan .wat iiir GoBDOII ha ftrtelcl heeft ~ iD - ~~~:!f
Morgen la de.m"'. Ad'YOlr:aatCUBJ&ft kerDek'l ~g Jaap ua .' ~-,...

(C- Wol./' lf Co', rapporl _". tU ..... ,,*" TWEE POLITIEKE TOEBPJUXEN ...... + _.. .a..-..___ kJNd_ ftD 4ea u.cl<-.1 SO Maan 181111 ) I· - - eell on~. der .-woor- der n·";·r, I. "Z:' ..a_ a, I
, 13 IfP' - LA.A.T8TLlIDBlf Zate.A.• ft __ -.:I en .__ ..U_ __.- ..__ • -""tI_ , v '_"""'" .... _ _v ..... rlnc, eD wt ,....rirouwen, dat ... e.. "erdIook. ~,.-.
I 6 De ..olgende waren de prjjaeD der w.. k: politieke *,,-praten uitpeprobn door hU me' .. n pede meerd~d ..... koaen ala tW aD Oarl cle ~ .

J
' 08 or Voer, ~~ (nar 100) 0 17 I.. L d. twee prominente Btaatauwmen yan Zuid· al WOMen. I' Dit. aal ......l1Ift -"'--D Bon. DS JUd~"-' "...."',rl'.D·u

~UVfI r- 6 1 12 0 Afrika h 11 ,._.... • __ !IInO , ~ lpdl""bfi" ~l;;~~ct:!!~~~l
, 10 0 KU per baal ... 0 6 0 0 fo 0 en et wel ,in5erelant om die inellen elke mend 'ftD de l'1IIItiCe, natuur· bIOI02, .. 0 h JU_ .-.1 'Ylel.: i u'W .. :
J 10 0 Zemeleo (per &&k)... 0 7 6 0 8 6 twee toeepraken (lena met elkur te V.... lUb ontwikkeliq 'faD Zuid.Afrib, op lij, lie,"', ?". ~ ae jeaaiip -- ..... -
: 1: g ~'(per~) ::: f 1~ 0 0 11 S geliJkeIl. De eente redevoering la. VlD m'8&80happellk &OOft al8 materilel,.. toe. Wel; ik weet W .-." "'~ de ,=~=~::
: ,:. J<akIrOOm (per .... )1 9 g 1,g: ........ , KBu... le J.... _,., ...... oil' pHob!b!I do - ..... - !I:l'il.'C,i:"''';;;'ol,,!!. "'..ij ~ ':;: - ""'I:•
J 10 g Mieli.. eo P: a. (geel) •.• 0 21 0 0 23 0 waari~ hij de uitlander bevollriDB t.rIcJlt TOOrden heer CUlLBBY te itemmeD', En cl.w ftD U IDIUI in ~ _ter.' _ ~ " . PreIÏIIIIId
o I 0 MieJiM(pme~)... 0 20· 0 0 22 0 te wiJulen in belang YaD I'118t61l vrede in wie alsullra niet doen? DB Vol"'"'" WUI' er op tW.iajZndeo de ~ _....u.t.
J 10 0 Bog (per &&k) ... 0 0 0 0 0 0 Zuid-Mrio; de tweede is 'faD iiir GoB. EDgelICheO peil ~kamliaDbaiu.o,
~ : 0

0
~':Dmeel (reaii~j g 19 g Y' g 1~',~ ~N SPlUOG, den nomlnalen leid .. der geen atemrech.t "b~~.·;:' "'t' _derK' dosi 0 . AL::L,B.w __ w up_ ~.~. •...... 'IJIIU-

1 7 0 leren p. o.Un... Il 3 0 lJ 0 ('ppoeitie in onse wetce ...ende ...erpde- . _... ICbappii mei beperb. ntnDt~1daeid- l.ei!aM~le,
.. faDe, '" ZGut p. uk 0 0 00 00 1~ 00 ring, te SimoDMtad, waarin hij, 0.11. door Ee" "' _• kullD8ll IUDj eD dai daarom iocla' DOl·: .

UieD (per uk) 0 !) ~ n rdraald be k _._ .la "-.-'&M8 monaterpetitiet VUl 1'udnakte ~ iD
.hrdavpel~u I.!lem.) iJ 6 0 0 16 0 ee ve e tee e...., aan d. woor· De t4ld het ._.... Zweel.ea.aUo -uoadeo lID H.JI. de. BriBriill'--"'-
!!"",'"kr. (per 8tuk) 0 Il 3 0 i II den VllD den ed. h.eer.T. P. THJIBOII,"oo'" v 'foor UIUl61len ...an nieuw. Jr: -rw -~en ... 0 Il 6 0 JO' • - aansoeken OIOop de TOOI'loopip Jd....... 0IlJDIUI· -. ' .
GUl&eD(per Ituk) 0 • 6 0 4 9 zitter VlD het _Prorinciaal s.tuur VlD HJ_n geplaatiL" w.rdeo, il ~ ver- DI U~ G.J. Xan&.: ENJ. JJ. JtAUiI,
KalkoeDen (per Ituk) 0 7 0 0 ~ 0 den Afrikaander Bond, t. Vicnoria Weet atnJren. De .,oedooplp lijáen d .. uld. de,uo..oe ledeD - de ki8l!&fde4i,. s..u-.

't.. Ic te h h kom tten rdeD bU boIc:h, bruJeo lIDuMCNtarillell, ócnIIitl1ecleDm .. eepro en, ec ten, tracht een ge. e we ppu oaeni 0' 17 enoademeDn .. --pJdetInf_<lOOw~ ala blaD- iD lIDtal wareD1 lID hij
heel verkeerdQ 'Voonwlling \'ID den poll. Kaart, en dan moesten de ...eldkorneUen keu_" met 100 rrootePit1'¥ eD~ eD barpra doór de ~we .. k_liqen lOIIdeD
tieken Itrijd ~n de Kolonie te geTen. DlinItena 21 <lapn Iq tijd geTen TOOr met IDIk echiUereDd __ . hebbë pwtllti< wordeD 0........... Na dai de\wpn lID
P K aauoeken. Gesteld dat eeD .... ldlrona.t 'oor hUDDe elektW, h_n dIU toe h1lllQ8afItImm"ÏIIpD 1'erIDeerderd WareD tot
resident BUOBB wae Tergezeld TU zich aan die 21 dageD hield, dan sal de 100&" _ UI JIiea alt: - ,eIdeR iJl Ollllll 'ko~ tuachllD de !IQ,OOi) lID40,000 &OD hij UIl dell

de volgende ledeD van den uitToerenden tijd TaD nieuwe aanzoeken op 6 April JommeD ..encb~ende Id1'ertentie. G--.te nad 88118 ~ aD :;iil jarea 1'oonkl.
raad: de heeren ScHA.LK BURGBB, A. 'Verstreken zijn. Zelfl indien de veldlror- beereo aggen YOrder, dat liD ~ door de leo, lID aJï de rUIl dU 1'OOnt.lIlUlDUll, lOll hijD W J tt' ,ta.. .__ behartigiDg 1'ID de bela~1I der SWJeD~he DI ..erloop ftII mnen tijd weder 1'OOnWIeodat
• aLllA.BAN8, • H. KOCK. en F. W. ne en n paar """een ..... .., tijd hebben kiesen, lODderoodenc:heid ftD ru O~~ ben de rud den tijd ~ _, 1'erIwrieD lOa. Hij

RBITZ, IltaatMecJ"1taril, en de hooge be- gegeven, dan· moet die tijd binnen Icort ~ lOS_Uden, die den ~ wild.D YÓorIkOeD 1.... ui' dat iD Europeeeche laDCIaa het ce-
soeken werden met groote teTredenheid nrltreken ...iJn. All Di.uwe aansoeke ala een 1'10 "Boer" aan den _n but _.., mUke1iik WM 0Iil eien tijd noodic voor bet 1'8r-
door de inwon81'l van de gou"'.'-~ on+ nor moeten ingezonden worden, dan EDielMchlll&DlID kleurlÏD. ua d~ &Dd8rea JOijpD VUl etemncbt ~ 1'erttorieD,daar lt.

\IIMOMl .. wachte mfln daanDede toch reen cbe bn.t. "oonprollkelijke bl!901kuag er 100 pobt 1nL De
Tangen; De toespraak vaD den president laDpr. DE AI..GEloIEEIIio IWaug Ijjade" wijze 1'ID prcsiient aide dat hij lolke YOOrI&.lleDreeCU
werd met de meeete aandacht door een ZooJra de Ijlt TaD aangenom.D nieuwe "iilreudrogeDiDAatralië ia ala 'fOlci; WIDJIeeI' eerder lOa PdUD hebben, maar
aanzienlijke lIChare aangehoord onder aanaoeken gepubliceerd wordt, behoort de 1'ijg8D ..olkomen rjjp zija, wo~' de 1'J'IICb' OP80&aJGI 'If GEWIT&1fLOOZEP.EUONIS

ed
. blij'- men dad 1411.. di 111. dee morgeos afgepJuki of 1'ID deboomon op waren ltoecb .....lw o. ~-·i _._.- _L.

g uclge ....D van inste--'n .. van e '11& e .".t, na .. d k _A'" d f ·._"-id . d ~ - _ ... wa&........... thd I oe ell ,_11 0 al .. -.-~ OlD In e I0Il te k_, eo lIijlHl'oude ,bargen wildeo aijae
den kant der hoorders. Het verwon. gaan me et oe om uit te drogen, eo·de .lJapI w0rde8 aOO guechikt, dat 1'oonW1lenaiet MPDeDI8D. ledereel1 &OD m0e-
dert onl dan ook niet .t I 'finden of er namen op lij- waar- er een lachWroom ouder door _n. Naar· teD erkelaoeo dat all alleD ..w. __ , d.

. UI een te m t"'''en op den bepaalden ..la., pe- .....nIIJL .- h' ood" rd .f"--'-.. .............te da d - ..... --e .""'" .. ma... e. n 19 IB wo .8I1111·nDen"lD een. ,0Ddoba,..,. 'nIriroawlID &oadeDJaijpn en het
vernemen • e ~oorden van den of door een sclariftelijli: daartoe ~l. omgekeerd. In soaWIt 10 wt 15 dapn worden .&emrecbi eerd8r' &OD worden ".,Ieeud., Hij

pl'tl8ident een seer gunl5tigen indruk op den agent, in behoorlijken 'form, oltjectie Ijj met de ..iogen in doo 'fOrm fa111'Ogeoge.' m08ll~de oude bargen oYeriaigeD,maar ied.reo
de goudatad hebben gemaakt. kan of behoort gemaakt te worden. Ob. bracbS, .0 wrg"nddi, ingepald. Het procca keer dat hjj.vooriteUen wilde mateD, Inramen

D
,. J·ecti·· te ....n ' d \01 .... _ van vorming ia eeD knDa~, die men alJeen Brn.ieuweiooeilo··khed.... die heal1..-·-··_- -'1-

e eerste ....... waaro1'er de pr-ldent ......- oamen op e 0&&6&&&eelevoor· d f' 1 De .. ~ __, ................... _~ I 1ft lij t oor oe enlD' lID eereo Q. - ...... v"iil te doen. Hij •• dat de meuwe uakolDe-
sprak was het Itemrecht. ,Hj tooncte oopoee I moeten op dense1fden dag en wordi een~ iD lOut_W (9m~ " ona lOut liogen eB1'IIthua YO", nderland moeetea af-
duidelHk aan w t IJ li op deaelfde wlj.e ingeinerd worden op MD !:,!on water) PCIqOPt, eolOrraldig Iweren 1'6« .li hier bargen ko-"en wo_"en.

'ti a Z n po tlek In het doch de vorm ft ObJ·ectl·. "el'lChil ... n" b.... d' . L--C..L ... .... nlled di • • .uue .... UI_ en 1'oonJJII" ...... _ ..i. , Ala de .ueuwe ~ dii weigerden,
ver. en op 't punt was geweest en dat weinig van de andere. - EEK der medtbtJaogwetkeDcle-tlijDeel8n lOU hU beD aietMpnetuDde dit me~allen eer-
hij dezelfde politiek in de toekomst sou . Copiên .... n beide '1'ormen Tan objectie der Looden'IDb. groo~ wer'eld fall hedea ia de bied b8IWIdel_ en beD helpen om geld te
voigeD, en dat wa. om geen Tel'lChil te zijn op aaD..-rage gra,ti& op onl kantoor ~it8it w&aria Iioh ~ ... lroJ'IIUeD 1'OOf mlkeD, ea all aU phocmum warea UIl de
maken tU8lChen de differente nationall- vel·krljrbaar. De nldlrornetten hebben D gua ..erheopa. terwijl ouder bet ,rette'! du ~.' lOa het hem .pij* 100 ajjd da d t IChoooe g..Jachi een duilltJijk waarneembare "eg Pua-. ea hIJ lOa
teiten die in de Tl'aDIvaal kwamen w~ en g '1'oor e on ftDIIt Till objecties ;";ng "'----t -'-'" •.;...•..:.__ I.. di~ mln.tena 14. dagen lat.r dan den ne.,._ ,,__ om ...... .... ........ ea ftII t ZB '1IET ono UilE!! ONTV .a.NGEN
nen, maar wel tUlIIChen (ijepnen die datum van de publikatie _ft debkaw, doob 1'oor de ~.. . lJIdeelige all lij ~bamea. SprekeDde 1'1D staat.

g
etrouw sHn aan de' ring d d .... ldeec1iJ&plnk,le...erde elm fabrikaat fiD·ft--, ........... "0" .. _. Poi; _-- ~ AYpe'"II regee 81 lan"'- e nieuwe aanzoeken. '-- .... Id. De - 0:us' ~-- ~L .aA. , ...__..__.. __ a _. ......" -- - ••.... "'J-& - , ID ........ vv" _, _.. _, a&aeaeD .kr1iPO- de pldalren nU dllDNat iD
en die niet getrou w zijn. Naarmate de tijd la kort, en geen.dag moet uitgesteld heeren Eeu oftl_ fall bet 'tlch bdiaehe Orde U- Weopo. De be1utitapl clrnkien
kracht der repnbliek, wat het getal ge- worden om de lijlten nauwkeurig na te Lepr-aldua luidt 01llIIIiDfoSëtie 1'erd........... oeplUk. OaakeDtde bew=taen Hi
trouwe burgen be'- ft, t gaan om waar nood1ft obJ'_.... i t heeft aioh er tw.. la* maken MD ftII roo:.. _ .. -". L-·--"'d. -,- bO".- Hel'del --d, ue oeneemt sou ' .. , ",",ues n e ldenria niiin .n _ ftII lich • lIjJde, 1'er· ~ ... ._....... --"
hij den tijd verkorten tot het ..... CUgen dienen. Iierd met lotoabloemeDea lelieD .Toor £15 per •
van de volle burgerrechten. Toen er ~ .tuk. We sjin bI!IlieDwd *- we* of dat. nu d. '.' • ,B&LOPT&lf KIETVIIlBItOUN.

bd' . Dubbele reg18tratte. melllOMIa lijn die iiir A_m_ Bánlet.i lID VVder pande aeide hjj-,~t hjj iDde mu...·
gevaar eeton, dat de eigelllljke burren . Uldere bloec1dOl'liip uitlaDder-beeoh.rmen op bladeD'heeIPaieD dat h.t. cuecd werd dit. hU'
van tien ltaat ovéretroomd souden wor. Een correspondent YaD Zoutririer 011&JOlwillIIDla_ om met Mn Ill( eeD eild ~ 'ajjIl. beIofteD Die* WM oapkomeD. Hii on'-
den door de nieuwelingen, achtte 1.11het smtoe~dte_.onl"aD~ eendeglijroo

n
!..~.~~~41enn maken un de Johanneeborpoh.lf1lwele~ En kisDdedit. ta at.erb*e. TeD qjde ftD dllDIlaip·

noodig d tijd h -- & .D D- D-· ....-1onODJ'U .'11 Diet minder iDw-ri 011& d.·'tTUI of KoJo- tOoh* beIOafdII lW - allera *- 1'erpTlID behalnl
en tot et verkrIjgeIl van het hoe wel le ook op de lij lt ltaan waar ~ oei BrabaDi ook .alk MD teeden WlpeDJ'lllltinc de ... 1'O«'dta. U-aUD tweede proclamatie Ride

volle stemrecht te verlengen tot 14 jaar -wonen. Sommipn sijn niet minder dan dn.,t..-Yolk.... . .hij, dat 100" hem de kaDa pi, hij lOU.........
maar nu de omstandigheden Teranderd vier maal lange de lijn !'geregiatreerd. . Hij VENTEUUD, SI Maan 1899.-LaataUedllD tea eD 1'efI8- 811hij bad aOM belof&. phoa.
waren, zou hij den volklraad e. de ou.le drin. gt er .op aaD dat aan deze onwem ..- DIOMheeft bet wia~r weder~aicbduobtig laWn deu. Er WUeD IIIClereD die hem uiet aeholpen

u h d d maak "oe lIe..oelen lIDhet b.. ft alItoeD...eel rrUP. ..~ t alhier. badlden SiaI& lID die P,lOOlamatie w houël.a. Zij
be1'olking vragen dien tijd te nrkorten e~ ee.n elD e ~~ . t sal worden. I ~aae boeren aijn lIub II1II bet. pioeIeD. Het mukieDclawui, 8I11Jjoem.necb8l1leideo; ''GII
tot 9 jaren dUll eeD. ver minde . "5 rer Informatie herinneren wij arlder. s,giDt al weder droog te worden. ToeD het wilt. hen ....rgB1'8ll OIl aU willen u dit. niet toela-
. H' ring van maal aan de bepaling in de rediltributie- kl~ WoenooA.ftIWIlidda."alhier on._.. ....n t.~·!" Als J(thaDDMbJlri met de ~ lID
Jaren. ij wae gereed. in de toekomst a' ..... _ van 1"98, ~"_"--' on m•• r -'-n ....... '--.- d '"-_.. '1'" 1.- .._- d _,I... ...,,, .~"... 'W • ~..... we dat de heeren MaraiII elllKrlfe ~ .SwUen- .. ~ Wl.e lMDeDw.r...,n, ...... lOU lID.WAe
nog l~er ~ kome~, lndien het gedrag reil kiuafrkeling . tJ(/utreerd ka1l wezen. boech 1'erkOaeDwaren, wu er eeDgroot pjuicb diageo nie~ weder gebeureo. Dan &Oamen
der rueuwehngen dit zou rechtvaardigen Indien het dUi waar il wat onze corree. en nol YnttJtrde betooD. 01'8ral Ianp de liine haDden at.erkeD, ea hij lIOII de ooodige
zoodat het verkrijgen van het Itemrecht' pon.dent ona mededeelt, dan werden deze IItrateD boorde m.n; ol Hoera, d. twee 11'111'-maatntgelen door den nad lnumen krUien, lIDdedrij k diae Afrikaand .. , 1IfaraU en Jtrire, aijD bnrgora lOaden .- beD --*emmen.
eigenlijk Tan de jlieuwelingen zei ven d v~': en lto era O1_tweUigljjk op meer ..erko&eD." Er Wil o.&.een ~nde 11W11'1U1 bijDI DE "LEUGEN·PETITu\."
afhing. De reden waarom de ve lagi ~. n voorloopige lijlt geplaatst, en all 80 j__ , di. SiaI& ~t mei polilieke &&ken Hii noea of .dit eene uomoedigiog ..oor hem
. t POediJ k k r ng obJectie gemaakt wordt zal de maglstrut iDlaat, lI&I&r toea bij boerde dai Maraia en ltrige Wil, dat, na4at hO op iwee pJaataen beloften

Dl: I r ed er on o~en W1UI omdat er ot nldkornet verplicht .ijn de lijlten te ..erko&enwaren, rube liij Ijjn pet af en begOD ~ pm..kt. een petitie oaar .. ~ andere repe·
se ere I en waren die gedurig erop uit zai veren 'faD die namen. . ook te IChreenwen: "tioen ...oor :Maraia en nog werd paoaden. SollUD&le1'1D lijne
warenom.moeilijkheden in 't land tUlllChen De akte gaat nog verder, en bepaalt, K.rige." :Morgen al het heilig ~yondmaal buqen seidell:"Gii.ajjt gegua om beD te
de vel'lChlllende deelen der beTolking te dat zelfl nadat de kiez;entlUlten zijn vut- alhier gerierd wordeD eo "0 groote opJromat belpen eq lij aeudllD petiti. DIll MD ander
1'erwekken. NatourliJk zoo de 'folL-raad gesteld door de magiBtraten en het be- wordt ..erwaollt. Ziekteo· beel1lChen op ..eli IOII~"· lIjj lD$Jroordde; "De petitie.... de rdt, dat d plaate8ll. De beer W&rl'ODde inspecteu" ia komt Diai ~.d. ph.eIe be1'olkiDa 1'ID Johao-
blijven eilChen, dat de nieuwe bu von n wo e naam Vin een per· alhier, om weder de braDddektil roede PP de aeebarlr, maar alleen 1'ID een kleiD deel." HO
gtJnaturaliaeerd zouden t i rgerI soon in me_.r dan éen kieeafdeeling voor· boereo tee ~ ~Q. Het ....ld ia pr.t.Cbtig.- leide aai hij aiet hei pbeele Johlnn_1UI

. moe en worden, komt, dat op applikatie bij den magi. Corr. blImeenle, lIIUf alleen da. deel. Hij ag iDde
w.ant Dleou.nd kan twee heeren dienen, Itraat, di. naam op al de lijlten waarop EEN VREE"lDE link ia te Wij!l~rg ua bet uieawabladen dat de heer ChamberlaiD gezqd
ruemand ~,n te gelijk een burger van hij voorkomt, beh&l ...e éen, kan geschrapt licht pkomen, waariDMDDepr<"geneeeb .. r" bad, dat bij aUae belofien niet pboaden bad.
meer dan eer. ataat zijn. worden. figureerde. HlIDry T.~,. een Amerib&Daoh. HU 1ris~niei of het npport jaiat Wil, maar &00

De and"re punten, waarover de pretli. Dit punt is van belang, en wij ver. nepr, woonlCbu, te Cláremoat, en die DUr ja, daD "nt~ dit ouwaarheid. Zekere mflllBCh-
dISllt sprak waren' het 1

0ft

-teil t.rou "en, dat de 'foormannen der Afri. mp aort, MD doli:ten diploma ~ 88Il beri. en hadden dell heer ChamberlaiD mialeid. Ala, ' ...... en v.n een kaand partij kulUlllhe nni...,raiMit heeft, IwodZaterdag ..oor dele 'U.DIICIben .ea dat zij 1'erdrukt werdlllJ
bevoegen th9&urier-generaal die d ti er ltappen znUen nemen om deD reei.dent magiatraat te Wijnberg beeohaldigd eDgrie1'lIDhaddeo, daD meedeo sti ut sii 1'ID
ci6D van den staat ~ e nan· de lijsten op dit punt gezuiverd te krIJgen 1'ID III geDa.hMr ~ helibeo ge~ieeerd oDder due ,.....-u.. wild~ Dit 11'_0, en

op een vredlgenlier zoodra ze in druk vel'lChijnen. ' sonder de Yereiacbte lioI!Jltie ~ ·bul~. Uit oDder"JM lDIiere &laID. Zo ..erkoun g.. n
~ kon .Itellen, daar de Inelle ont "ik· Heeft iemand aandeel in het plaatsen de: getuigenia bleek ~ beechuldiade ~ 1'er. 1'rede iJl het )aDd ~ hebben, WlDt lij wilden
k~llnr van den.tut 'een henieniq noo- van ItJn.~ op meer dan een lijst, dan 1C6e&4eoepencmen mediciJrlenbid 1'00~ INT&OIiBELW.a.TEaVlllllCHE1'l.
dig had gemaakt. De bewaarplaateen, maakt hij z~ch schuldig aan de misdaad nin. pe.patienten.m08ll~ MD lIODl beiáJen'" Bij hOOPte de beJOOfde berTOni&iDgeD door
die reeds geoccupeerd waren, lOU 1.41la._- VlD penonatle. IUbecriptio lID de-"p'ideD clab OlDdoor deu deDd,rud "d· ~_eo -lij ~ g.hoora&m.-v KlU Ook blIhoort 1 t te rd da dolr:ier behaDd.ld· te wordIID. Drie piDÏjr8l1 hei lID:· e we...... eD lympa ...... met hem be-
waardeeren en dan aan de oocu~.A er op ge e wo en, t ..erklurdeo,' da. lij dim DOlerdokter prud' W8&8D,IODdeD&ijDiei lUa bebOeYU te wach_
d ke ~ ..en de, Jrieaenlijlten ditmaal nauwkeurirer pJ. hadd.n eDda; hjj middelen ...oonchreef ..66r &Ii bilt 1'Olle Nmreijht IuJddeoj maR WUl-
e voor ur rneD om ze te koo}Mn. Dit (IOnder druldouten) gedrukt worden dan voor kiadereD die ua buikloop lijdeDdeWIr8~ neet aU elkeD luer, tW hij PrObee.rdiI her1'or·

wordt gedaan om die occupeerden teP': bij d. 'Von,e registratie. In IUe dFie ge..alleo waren de kiDderen petor. miDgeR te krjjpn, mom. ntrOOraaki8Il, moe&-
moet te komen, &oowei all om~ ven. eD in elk pnl pf da, AnthoD)', 1'1Dbet. wn aU niet heID blervrea ala de rud ea heK
hoorlalren prijs '1'00 d' be Olaremont.._tor:ilUD, een ·wti6caat teil einde 1'ollEd. b8l'1'Ol'llliDpD uie& toedoDclen, maar de...,. r le _rn n 'CIlek -ken.' d ,,__, --"'ald..l.oh .. 1- __ ft S-Ir--",_ 1'II6k ._ "-r .a ~.. ' etlD order 1'oor e ..... _em. ~ 1'erkrijll'!D..... aan - .vn .-'_' ,.._ ......e o..er
... '1'e eren, want a... men ze elijk D t_ . Voor de Y8rd~' werd nlrklaanl, dat de"': DBDTlI.a.KI&NtWElTIB,
ui~ de hand 100 gaan vorkoopen, kon .. e """enpartli van den heer Schroder, __ w...& b d ~ aeide "0" dat hO"~e4en nrii. ~ doen ..er·" . de. Afrikaan~er kandidaat voor l'r1eska, _-. eeD UJII: op Wil ~ID e Amerikaan· ~ _..- ........
gebeeren dat de maat.eohappijen een ye ....... rt aeen middelen.o- zlln '---didatuur lChe Baptia~D kerk, iJl1'8rbUJd.áarmede er miDderen -t 70.. per kut, en roIfen! de claa-bl te . d 11 __ -r~be ol .. V -...u _ 1'_aiging il, d. leden wl&&'1'áuprech- sale iD bet ..oninkt, &OD men be't'iDdeD, da, Da

n Ill8 '1'OrID en e niet te opponee- te nadeelen. Onder die middelen moei Qed zun op lichamelil_ eo peIItaliju poe- 1'81'loop ftII drie jarea hij de pWOM Euro,...
ren om 1!ZOO die rechten 'foor minder dan gerekend worden het T8npreiden Vin &ing, bO be&aliq ftD MD .Dbaoriptie. De be· 1Clh. 'FO- - iD___ z.h .•cl. doot ioor
de marktwaarde te krijgen, Ook de dyu- tallen nn elektie-onwaarhedeD, die, naar IChWdiade ..-erklUrde dat bOiDAmerika 88Il .sijn.duk ~ betaipD 'I'0OI' de poote lIDorde-
miet-kweltie zou ter hand worden aeno. m ..n hoopt, ingang snUen Tinden bj 1ODl- beboorlók gekwalificeerd geneeabeer WII,'niaar lijln opko-ht. ~&I&08áDd DIIlh·hu~~aiaen.. lIIiP klnel'l. ZOO beweert meD, dat daar de dat bem '1'wlof pweiprd ... hier ~ prikti' CO lID Da OBD, lID il &ou...- ...oor
men, maar niet met het doel om de her heer BohrMer eeD zendeling il hij daarom MGr6n. De..ptnat 1'erkJaarde_dat de kiDde- doen. Nal door de 1'OOI'IIUIDIie Itrat.en ~
Btaande rechteD van anderen te .,.mleti'- ta- ..n de blanken werkt. Ul't 18' on-..... reD op Mn .... bai&enl.woDewOae ~YeII aDa··'esr~~i bet ~~.p Mn besoekb nd ..... "- werdeD. Hij &OD dr. Anilaoa)' moeteD ~YUr- II1II de ~ _._ waar omtna~
gen en estaa e indulltrieêl1 te onder. De ~eer 8chrOder li juilt de man die de den om eeD... erJdariDa te pv.u, iDUr kon 200 AfrikaaDIO- ~ beIia aijn. )(eo
Jrukken, maar wel met het doel om dea bel4ncen ... n blanke IOOwel al8 geldeurde uaa"eijjkI ploo..811 dal MD ,.D.e.heer I0Il heIOab$ toea bei fort, .. 1'4IKroktoen OlD 1 nar
prijl van dynamiet DorlWlal te maken.. ldeJ81'l weet te be'1'orderea. Hij il de baDdeleD 1SOOalI wai uit de piuipDia ~ DIU' l'Nt.ria. De ,. wil aleohta ftQ

Al de.. '1'oorstellen souden TOOrden lDIJ1. die lOO veel heeft gedaan en nog doet il. He' Yerhoor werd aiiJeltelcl ea de al.. ,.._lïfwMb
t

.
lbraad TOOt' de arme blanken. door ket ulUtidell diade oader £100 boqtoabi ~_.

TO g.legd worden, en hoewel hij n.n het water f&Il- de OranjerlTi... DIll BolQ)Q.ulIDE Bor n ".1.mr .... - Hei
den nllwaaci niet kODbinden, lOU hU le hij een ...erli~teD spoorwegman. en zal ~ hof bad op deo 2711ten 'Kaart &it-
liJn beet doen de noodige toeatemmin .. te de aansprau ...an dieverafgel-ndiltrik. t.iDa ~ VrjjbarJ tOeD ,_ter Lanp.preai. 20 Maan, 1899._ _v dMrde. Twee Iiden,. ~> dhNil._- ACIII Ma EdiIftr.
'1'erlcrijgen. Hj herinnerde ..tin -hoor ten op een ~rw. met meer kracht en O;""r__ J-_1. _... -.., .. _ aak Ilk JU1iá)num rd"'u- ........- ea -.., w eD tot 21 jaar hardeIJ ICd.m.er,-)(et ona, GrikwalaDders, pat bei
eraan, dat hij in alles dat hij deed neh. _~ft ed Hen 've _vn dan arbeid -nroordeeld da diet.tal1'llll hree h.-I PeeL Re,eD iD o..enloed. In eien laaaten
ten meelt om den 'folbraad en de oud. ea.... an er ,man. ij woont reeClI een ~, bei eiPDdOa& "UI de. heer J B. tjjd waren hier ,",le IiekieD en lierfp1'&lleD.
Tranavaallohe bftVollrin" met lich te seer rerutmen tIJd in de Irlesafdeellns en Ooe*-, ea Kl-, OOk ... lr.der, werd 16;00' De eoh~ 1'ID oaderling S. coeber ja.. staat algemeen bekend ale een trouwe m.d to, 18 lDII&Dden hardeo UWid .... plofMlina' onsrledea. De oanuk WM iDlJam·
krijgen. vriend n.n alle klulen der lIIJD8II1e'Vinc. diefatal \'&Ii , ~ s..pi, die paead matie.·De heer Boardman "1'I'OUW ajjD t.id_

De t08lpraak vaD den preeident 11 die Slaat toch geen ploof aan de Tel. el~ wordt .. o broeder ftD roto, 1'&ii':~;LUlPerI iD - lDI&DCl ijjd ua elbDCler VtVIeCIeO UIl

Tan een Ite.rken ItaaMDWl, die weet wat onwaarheden omtrent den heer 8cUOder benalaiheid ~ WeRD, at.Jd beeohDldiF ...... de ~ lIIOOne en latell -*MIl kiDclje ftD...._ 'd --'_ d .aiwrjj, daar hU de wapeD" ~ bad 18 .......... D&.

h" hebben wll en onder aHe omltandighe- \uv nnpre1 wOnHIn oor OllJe polUUlKe ~ de rea-iD •. lID werd 1'..roprdeeld, .~ 3· ..lM&atê 11''' _s.-..1
e weder een -- OD'v Tijanden. Stemt ...oor den heer OCJlLl'.oculr.~ bInlm lriIeiCL oon&el 1\.__ .......-~ a'--

den UeIl1at oordeelt, zonder vrees, welke den trou-n olld----uoer Vin de •• ri. ~ Lf· • ...._., .. -mL De beer F. de Wd .- met ..,." D~.'" .lU ~ ~er te ~oniog, .. ent.. ~ _t 1'!lPider" eD PMI'Ilen door Potririer, met bet
de be.t.e middelen lijn om 'IJ n doel te kaander parUJ,' den DWl die 100 ..._!Ieeft 6 J&NI& IIUQO arbeid .... ua diefatalfall 10 tt:enria ,""01« dat zije noaw en eeD paard YlIr-
bereiken. gedaan TOOr oue arme blanbD, dID -. bn "JDdoa& ~ den heer Bmi'h, 11 CWDbD eo a. ..apider" ...eruield werd.

Omtrent de toespraak Vlil iiir GoBDOlr knappen TOOJ'ItaDder Tall belproeliQI 61l a.eD.D 2 ballen, het eïc-fom 1'ID dllD heer Op po'lHiek ~ is ut woelia· Wu ..er·waterwerke de li h._ K.oniq, .. - koel bn eiallJdoa& ftD 1IUI1'f. tneh_ CJ. beer TocId 11* OlD 0lIl toe te
~hen wij niet ...eel te H8fm. ~ Bij de man. Laat ~ ~nk:e ~W::: D1lD~. AZUUe /_DI ltoad bMchaldip ftII --- ala bodlde* lIti de _iUDde elektie.
aluiting '1'an het BondaooDgt"ell te y icioria .... VlD de ltembu wesbHJyen, eD poit baar kind ftD 0I!J"Mf. tJa'w:- lDIIaDdeIi oud oen heer Tocld komi alle lof lID.. r toe, en ik
W.t aeide de voorzitter, mettle vrieocl· peneltemmen wes op .. n ander kmdi. ::reo Mon~!. ~w:.t,=~i!te':i =.= 'fOIbaMD op OlllllloadenieUl1ÏDl
achappeUJ ate bedoelinc, dat de Afribau· dat. De heer Sohroder 11de rechte D18Jl. t.cb1llditld "'IJ: diu lIIiIdUd 1'ID 1'WkrachiiDI Wo ajj.a. ook oei hard lID klaar makeo -
derl geen 111der vaderland dan Zuid.Afrika ppleegd op Temelecho, .. Il bftlll'll&8Ïlje. Hij uo~ 1'&1& CleD edelea heer ~.
hadden en dat. lij daarom voor dit land ge. werd OIItala1eD.meK ... harde WUIIcb.triq W"U IIOPU. ea -voa_ dai hij met oue'-·

Af
HANDEL EN NIJVDHEIl). 1'ID den rechter. GabáUe, X-.. piel - lijl. PQIiiÏI al ..... "CrieD. W'illjjn _lijk

voelden en .. erkten. Maar de ribanderl _ XeWaj piei, 0&--.WOaeaCIe te Karee- ftII alle YOOfI'eaMeo ootQet.eB, &oDderpldllD eli
waren niet &00 eelb1lchU(r om dit !aDd Il(I!OLVSNTISS VOOR DB niL boomlaaIte. ltoodeo ~ JI.aah... lODder .poonrea.
alleen te willen reperen of te beai~, AlwtDI_ui Iehlalrer, OraIMII,.tad, wa eeD 1ra6rmeieie ftI& ...... 9 j oud ., JCJIIOtiiea laiet wat ...
neen

t

~ waren int.ecendeel gereed eD be- '11110lld, lOWtteD '11'81 Id. k1eiDdochter ftD GabaliI, .enaoanI te bebMn, De a"':!...., J(ania Soba...na. .__ hlDdeI&ar.PIMI, clocb werda ODIChaldir betODaa '" OD...... Gill .. WALANDER.
... ~ om met allen die Zuld·Atrlka ale ba" 'lOl II Id, lUteD ~TIIIII sel. 8w.DCler til Tlllbati wercleD' tot So_"
hun land aannamen, op gelijken ...oet )lu-ed 8011moD,~ hudeIur, Kap- dwanprbeid 1'eroordeeld ~'hn .... ftII DE VU.a.lIIIIlIfdes Juda Welen gehoopt, ÓM

lt be rd riog de Itad,'" 'Uil" id, lICIIIm 'UT h :Id. _.....,., pitJier lbDdIik I'..me, eeD Zaro- de tababkweatie .. ne klip lOll ZiJD~
l&Il1en t. wer en ter vo We Tin BarrII JAntie- Barmaa, Q~ Port Ilk ~, Iiond ~haJdia'lt .''01, lid eiPDdOIII --* K.rupr in llaateDbor1t: (het .w.bd;'"
Ilgemeene' landibelangen. at de Mri. abCKh, pi_po __ trUIe. 1'ID olimKatbabiDs, eeD \:der;pRoIeo te heb- Uikt) lIObi~ - JUdea. Ifet &lJ1IlD8IIt 't'lIII

baDdCl'I .iet hebben willell li. dat lij in JOilpk Jellx Rlbbtu, Ua&ata, .. It.... le- beD. De jcary ..ood h.a oDIcIauldia eD hU werd Lb..eCI., dU u lLaaP 0_ tabak helM*- - ut
hun vaderland niets te Saggell hebben. ~~~. ,\ ::rOO Sie, I,'n'-. J[--be da. ontalapn. Tlabaii, POIiaa BG T~ J. wii bet Xaat-be Prodnb niet 1'rii bi&UMDIietOID".... _" -.- oob&,,toadCID~,6 ~ bet 8IpD- ateIC1e bM pobliclk echter al heel paw ~
In hun vaderland me' een ...oe' op den afdeell-., }. t lil '1.181863d, ,,,1""". dom ftII dell beer 8,',.'J .... 1'l1li V_,·,.. c1ea. De ~ ........ --

[Iule1 LoL'" jr. boer, G A__ CItIIrik$ • h •
nek geregeerd lullen worden, ill hm fil. doleD*- bebbea. De.jarJ"TIaIIai "id~a... lID .... bet« ja ....

._,;....... ""....1. _,,_ Hft J_..i'tusBl _·U '. t.....-.t clir aa' "iI ....... ~ -~ uP.tI'O " De ~~.==~::T&der_ ._Uv n... __ a_ VlD -r- _. ~,~ .~ ~. ti: it;.u .. I
.... lIloDOpollilen-kliek, alt ZaJd.Afr:lD ~ &l,I&f" Id. :..., liJ.W .' It ._· ja .. KnIl
..... pG ~ tltaalltt ,..Uok,. .. ""o:-at ~rl""'" ,.. .. , t"........ ..' . .,.,'.'",1.' ~., .. .:::

HARK TPRlJZE.N.
.PORT ELIZABETH.

(~ ." OU ,._ I1w.c1&~ • w.)
29 JIaaR 1899.

YOOr:UlTRUI!VEDII:RB:c.-De ID&rki Won ......
ID,I."ti. Er ",..reo dele week leen ..erkoopl'
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.. beocha<1lgd '" 0 9 - 0 0
~.... geoorteerti 0 ., - 0 .,
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Wo~.-On. LoodenlCbe kabel d.d.24 duer

't~'; ..Violverlwopingeu .Ioten T"~ !IOnder
•• r~er. ,."raod"ring." Plaatselijk blijft de
ma.r~tferm. eo alle klissen van roede lichte
.etwol IDgoedd coo,lItis ,.inden koopel'1ltepD
•oldoeDdepru, ..n. Korte wol komt than.lln
en "li bebben eenige lCheenell felien die _;
hcb: eD mooi "aren; ..de.. worden ,.redelijk
t.l~en I~.r b00<l" prU:JIen.verkocb~. . Tenge-
~ol~eHO de r..""bvacantle werd onl8 ge...one
pi.. t.el,I~. :narloe bed-D (Woeuadag) gehonden,
\"011 41.' ba!~o uagebodeo eo 246 balen ver·
~0"Lt ...erden, De competit;. "," fliDk, au de
F:'I"~ .• n ''-er 1,.:.0 w ·1' ... rd ..n opgpboudtn.
Ze. bol.. ,JPl ,··ure I""",~ IIraavflld verlwcbteD
I:. u ï,i. 'JO 10 Dalenla.p. laug. Tarkutad, 6,d;
27 Dal.CIaur L.u\(e Wlnbli'ol Tet",ol "er&Dder·
deo <~D",,,"naar tegen 61 en 6ad, eD8 balen
eUf.' l:cht~ lalD",ol 6ld, aD 10 balen licbte :Mid·
d. our~ lamwol. btd; 11 baleo laDge K.arroo
•• t"01 .orl",cht.,o t..gen bid tet btd,.n 7 balen
bDi'" , .. are Hupew",a ... twol, bd; 28 balen
kone ilel: ~ (0, V, 8.) IaDgwol Ten nderd.n ... n
Ilion.ar ,egen 5td, en 28 baIelI IaDg. O.V.S.
".:,,01 51d tol brd; 26 balen O.V.S. ".rden
ID,ol.)ndan ,.oor 5td, eD 12 baleD laper. lang
\'OOr:,td. Z&lI b&!en lange Traua'illeche .et-
wol '.r ..ocbt.en ~en btd,.D 7 bal.o lamwol
tig lO dla.elfd.o prUL Nepll hal8l1 laDP
Karroo werdeu iAa.hoadlllJ ~PD 6fd, eD ;
b&J4n lap. lange Winbnrg ... twol ..oor Std.
SI trieD llag, (O.V.S.) ..erkochkD tegen lild,
~ 5 >al.n 'llp. hob .. gru ... ld ltlDalVwol, Gd·

W,) notee~;-

Drukpers laatscbappU Jan de SaIHlt
de Villiers en Co., Beperktl

HBERMEDE~ bekend jJe~
dat de heer G. V. HBBBnK Wal'

plaats, p.k. Vrieepoort, diet. Aberdeen al8
avent voor om Land en om Weekblad
11 aangeeteld.

)
::::TIERMEDE wordt bekend gemAakt
~l dat de heer N. TowNSHJIl'in. te

FI_rburg. ala tweede .gent voor om
Land en On& Wet!khlad 11 aangesteld. . ,

J.TIERMEDE wordt kennil gege'1'eD
-:1 dat de heer W. P. BA.A.&O·te

H'>Diglclip, Vredenburg. DiBt. Malmesbury,
alt. tw~e Agent 'Voor On& Land en
Weekblad il benoemd.

IIIERMEnE wordt bekend gemaakt
dat ue h..-er J. P. LOMBARD, Kr.ree-

bowh, Ri.beek OOln al8 agent '1'oor het
di"trikt Albanie van Ons Land en Week-
bl,t..d il a&D~teld.

~ C. P. SCHOLTZ,
SeoretBtria.

Kaapstad, 6 Feb. 1899.

VEl-U{OOPINGEN
FA CGUTHBIE, AFSLAGER.

11A.pril_ttenDlDuptetenfootain, afJeel!ng C.
1ed0B,~
O~)lP.U. lilOOBE " KRIGE. .A.FSLAGlCB8.
, April-JongenHllp, afdeel1ngCaledOll, Ie..ude

h..... o graaD
" AprU-KWo Zoa&lUoof,nabij Napier, leYeDde

ba .... lo.. IQ8I!tneIl, l!1UU en bularaad.a A.prU-1"eZoadtuil, rJdeeUq Caledon,II .me
klu jonlO purdm .u II do.do. eaelJ.

164pril.:.-caledOn,_II .n paard..n.
ss A.pri1-PatrijeJMcl" atdeellug Caledon, !e-

oende ba.. l1li w-pd__
.. ~ LJlIiiil!l'UY,IInU:Llil&N" 00, A.J'BLAG••

'I 4pril -N oo.tgedl1Oht. atdeellng Koeberg, !e-
f· Il la 0 ...... t>.>utderlj.(er,re<Uchap,blliaraad,

b &pril-lilalme.ba'7. tlIIela.
7 April .KaaimanalUu.lf, nab! j Kil pbeuyel It&tte,

Ooerderlj~ap, ~ eDblllac_i.
J W. 1l00&UJDIi JL • Co., Al"SLAG.BIB8.
~ April-H&nebeeetfontein, aldeeling lilalme..

bury. Ieveod. ba .... boerderijgeteedlChap en gl'&D8D
8 &prU-Iblm-barJ, paardiSD,..lJ en lDhaPea.
8 A.pril-HallllllOlburl, ~ bebou"de UYIID 8Il -

aantal ~ goedllrell.
1'. J. BOSMAN" ZOON.AJ'SLAGER.

7 A.prU-Voqolepn, 80menet Welt, d. plll"
VeqeIepn, I..... ad. ba .... bul8rlad, fuatap, au.
lJ A.pril-&ltona, nabij 8om_' W-, .... tcoed

IaYGDde ba .... \'IIt_k eD buiuaad.
PA.UL D. OLUVJ:B A.J'BLAGBB

, A.~ 8trud, ,... tgoed eD bcalaraad
a A.~ Wilt 8nnd, de t.... ItoGbMI

,,"l1li na.. ua eli ati.
ti A.pril-Stelle nbolcb, haiaraad.
U A.pril-Te !M>me...,tW.,at StTand, do twee

~ban bebouwle ene DOl. 60 eD el.
P J P lilAIlA.IS,AJ'SLA.GER.1.A.prll-TI!ISl·B: "ieren, l' mijlen ~'\n Pik.t-

:~ ;: pJaCatlC" JO~ paardetl8ll ij u.L4"aocI1te

I' April-Tulbegb, huiarud, br en bua.r ..ID
nUl"

A.. B. DB VILLI.B8" 00, AJ'8L.lGBB8.

F, rib,
1.1 lo d.

'l~' ~. ~l ;n:.all gntI,eid 'et~ 0 7 - 0 7'
foe<, ,-ot !~>",r .,. 0 óf - (I 8i
lon lt 1lI1j,jdm. p .....eld 'ette 0 lf - I) &t
Ilr>, "-:.1~:" : l '11AAt:!. tU"OO "...,rtp "f "7
1)00. 'It 0 4
R.t't" 'lil 110..:1.11. " I 41 't
t.... .l..,'~,-It" 0 .~ - li
ac •• "U ,~ll-uroj .W<! ... 0 ;t if
&~'.", -j r·t~~'lar- "n~u..,_lrr,.,. 3t - I 't
h~eun " I - I a
Goed " " I ot - 1 lt
llecb::e en lDetoni.r1l14" 0 11 - I 0
op UtJt land ~C .. .hen ,I.ruojc 0 ~ - 0 11

llecht 0 7t - 0 S.
lG'" 'U g.Lew,!. .., ...uaeheD 0' 0 6'
!..." ""H ..:V' .. ~ 0" - 0 •
r':'-' ,;...... i'Sw.-chen ••• 0 Tt - 0 8
T ,"~ , Q ." 0 I - 0 I
Bo..eDltunde ooteeftq.n yrjj fall uac:! j

l:&lIwol id tot td l&(er.
A.!'Il}OUHlllL.- Er wordt IbaolDU~ niets

~d .... o ID dil artikel, eo .r il Mg.o ...oordig
SJeeo o.rr:Uil Op de plaateeJiJlte markt wer·
d,n DIUod&i :6 balen uDgebod.D en 11 balen
.. ,rI,ocbL. De compea.. tie 11''' .Jecbt, eDprp·
,tO warM leta ten guate der koopen. One
b~eo lr.nge inf.rieure lomer haar ..erlroebwD
*-fen l2d tot l2td, en een p\&l' .. kken kort.
"Iller bOkjM te~en 13d en 1~; 1 baal laDil
ge!ll,oid~ ,(O.V.5.) verkocht Toor 11td; eell
unt&! kleloe partden ... n kort lomerhu:r
(DIen.. IIOb .. rwl) W.rd.D I.Dieboad.o ..oor lld
101 l2d j)er lb.

Wb noteerfIID,- , A.pril-Paarl, Ieyead. b.... , Ioerderl;jpned.
.. bap. 8DIO
I Al'ril-Klapmotat&tte, purden en _..
10 Á.prll-Paarl, lI:leedereD, Ite..el., lIDI
11 A.pril_I[JaPIDUtat&tie,paardan en ellela
JA.UD VA.l'I' BYl. " 00., .A.l'Sl.AG.&.B8.

11 A.pril-Paarl, ..ute en loeteil')8derllD
lil L SlUTS. CO., AJ'8L&GIIiB8.

1Aprll~Brakfo.u.m. uabiJ Wellington, le?OCIe
ba .... boerderIJ~ap eD rnnen

G C D UlO, A rSLAG&Jl.
~S April-8wellcmdam, YerWCheideDeboow· lID

tII.1~len en andere YUU aii"'J1(iomml!Jl.
~7AprU~~,

J run PBMTZ " UO .. .AftLAOM:B8.
, April-Welliqt.on, halsraad, le't'Ude ba .......

lOederen. va.
lW A.~.::.ta;fY1c, aldeeii.ng WelliJIcton,.....

pel, ICII&p en haiarMd.
J( L KRWB, AFSLAGER.

l' April-Boec:h1onteiD.aldeelini WllJo_on,
WIIPIII, UrreD, hailraltd, lIIlL

IICOBNBLlU8, A.F8LAGER.
S H.i-Nieuwe Uih·lugt. .fJeellng C~ODt

YUtgoed, !eYellde ba .... hnlaraad, .na.
LJ COBT8BIB,AFSLAGER.

U Aprll-Bleaiel&aate. nabij KraDlI:ul~
ftItCOed, builraad. boerdertlaereedlCbap. au.

R J N nBMPER8, A.J'SLAGKB.
:IIA.prU-Mlell:erUhoop,enen

J. 8. lUB.tJ8 __ 00. A.J'8L.a.G .BS.
a A.prll-Klapmutat&tie, puMlID.a __
U Aprll-KlapDl1lUltatle, ~en

P J BEnE,.. AF8LAGBR.
11 Aprll-Zwartta1lel. aldeeling Clanwml.. ,1'.

lL~j~·
.A.J BISTBB, AJ'SLAGI&

11 A.pril-VredenboJ'g, afdeeliDc )lal_bury,
"- J08Cieren,lIDI. :

CRA.S.A.DA.1JS,AFSLAGER;
a A.prll-Te FonteIllberg, afdeeljng Tulbqb,

yutgoed, boerderlj~P, hut.raad CID le.....te
baYe. J 8 lilIIBIMO. AFSLAG.lB.
I A.pril-S~,!::bartr, erYeD, balcud, II1II
II A.prll-E Dek, afdeelini Hopetown, ......

,_t. I,nellde ha.... bat.raad. en.L

I. Ii .. d
~lIpar tot atn .upe KldI 0 18 0 0
Kort en P!HDid .. 0 15l - 0 1.
tio per l&np aomer eerne 0 U - 0 0
~ordinaira (\ I' - 0 0
'Ko"", 0 1:1 - 0 0
~~ 0"-0'
Lokken 0 41 - 0 lit
I!aper lan« blanw j(tlIIOrt. (0. V.S.) 0 lt '. 0 18
l.&nt blaaw~. ... ... 0 11 • 0 IS
korte blauwe relI:amde onca 0 10 - 0 11
Wl.ter KidJ '"'' 0 13 - 0 14
''"l'''fW1nter ..... 0 la _ ()'l'
I.Qrt'I O><l' Mlle WIDte. 0 lv 0 11

ltIliBERLEY.

Jrllll4l .La1Dl'_ ,. 00.

Sl Maari 18'9.
l..t>melen,per .. k, 100 bl 58 6d tot se od

'r,,"'t, p<lr r.ac 193 IbI, 1~ od tot
1lo \).j, :;uikerboonen, (MIl' sak 1i03 Ihi Bo. od
\Ot 10.,., rid; Boon.n Kder ~oj,O! od 'tot 0.
. ,d. li.a! (KolooiaaJ) per bUl, 300 IbI, 10. od
Il, 'Jd Kal (Koloniaal) iDI.riear, ~ Od tot
'", ,Id, Kal )U,V.8.) 6. od tot 91 Od; V".r
1>'" II)_)Ibto, li! od tot 6a Gd; KderJrooru, per
ult, ~OS od \.Ot 28! od; Boerenm .. l, oopmft
~. 'Id tot 25. oa ; 8oeremDM1, guih 27. od
'ot 29. Od; Meel, 16. 6d toi 1'1 6d j Gele
Lil'" per &&k, 2. od to, 23. od j GemeaId. '
bli.. per .k, 2II od to, 22a od: Wfu.
Mieli.. , per ZaIr.. 211 od tot 221 od ~ Witte
VI.liemeel, 203 fbl, 191 od toi 20_ od; Gel.
Mieliemeel, 203 Iba, 19, od tot 2(>- od j Ra......
K.upecb. per K&, 150 Iba, 111 6d lot 111. Od;
Uie, per .. k, 120 Iba, 3e od tot 8. od ; Aard·

• 'liP" "0 pft &&&, ltl3 lbe. 10. od toi 13$ ooi' Tlbak
~r Ib,0. t<I \.Ot 0. bd j Tabak per ii,. (w..
'~r» 0. ld lot 0. id; Koom, per hk; lI08
Iba. LO, 'Jd tot nl od, Bo_, per Ill, ( ... nob).
I, t,t '-Ol lo 3-1; Boter, (lw66d. kWaliteii),
Jo ~ lot O. gj; Eieren. per dOljjn,~. Od toi
2. IX!; Eonden, per .,.;;.k_ 21 od to, 24 6d'
Boendel'l pilr atak. la Gd ten za od ; Kalk08DClll:
~ Itak, 68 M tot lO. od j Ram en Spek. per lb.
, &d \Ot 0. lOd ' Zout, per ..... 1:1. 6d ten H od.
{)lkernot.en per Ib, 3d tot 5d; Gedrootde Pili
"ea 3d lOt 6d ; Kalk per aak, '" od tot '" 6c1
'UCBTTU.-O_, (I(*i.), prima, .£11 0.

lot tU O! od ; o.en, ~ Iba, .£10 0. od tot 1..11
0., ....,.,'IIa, roede, .£ 6 0. tot £8 0. Od:
L".T' 3-1• ~.l ·.ot 40. ()d: Vark_. 100 1111,
~ .~. -d ", ~O. Oe; lAmmeren. SO lh&. 111
b ';' i3 .. :,' ~c...,(,!A 18. od &0\ 23. od
"6.1.' ....... "::II~:.,:n ,,~~ .. '21- ~ ..... 'lj. Orl
I" ':'" '. ..il ..:
i .. ,\U.- \{Ul;8a, irvo~, .LI8 Wl £10 \J1j

\1 ,""l.I.WIl i I ~ \Ja lol .LU 0., Ilgputd4ll
£12 tot 1.16; Treltpurden, £11 to~ .no
t...la. £6 0. toi J7. o..n, __ "'R ,.£12
~'£1I. ' ..--....,

SOaEEPV AARTBERlOHTi:.Lf.

.a..a.lIGSJtOllP.
April l-KIIlk.ftald, ... n Barry

I_AQJtr"la.lan, tall Londen
~-ROfUIl ClItle, vaQ LoadeD
2-Sonnllll, •• n Natel
lI-A.rab, ftJ1 8,'atbampton.

.BaT&OJtKKN.
A.pril l-llulcaD, _ Natal

l-Autnl&l!lm, _ .a.uValiIl
1-8u. Fe, - JIadecueIr.

LONDBM.
1 .A.pril-<Per ~De Dano&_ 0...

arrI..erd. VrI~ OlD lllJlll t. 8oathaapo
toD. De B~ ou&le arrIYeeI'CIe DCIIldCIrdItI-
JDOrI8II OlD a aaf tel:.a pa1mu .lp de terqreiI.

A.A~~KINGE1( .

Er i!. rrf'eoe .erbe~ In 'dllll touteod fall
bellghetd !ede!'t (tn, latst. rapport ea BOmela
lt hft eenige artikel dat in wu:rd~ 'Yer&nderd
ti. Er l~ bMI wat nuraall naar IemelI lJ8-t
lnur ti" Uloleornu.:l.Chappjjen re ..en geen prii~
~P, en d. ~Dnaag i. blUkbul arooter du de
"""""r, Kaf kornt n..!lf.eel l1&li. lDur een VOOt
'lo,d 1< "an nt'ode", k"aliteit,.n bebaalt -'
Il":Jto p'll.en. Koloaial. mielie. ,un oOI nie,
~'t ~.~r ')P:(~D, mur, 100&1. in 011& ...onp
."., ..vaeid, ZUDer teUelJlID ~& bat al
tlJlen veor d. Illn... ~ bUllIeD il. llme.
J1iaaateh. ..ioli4e _, bludon ..... "

VEEDIE'tJTAL.-LI. Zaterdalt 1IIOI'I8I1.erd8D
twee I't'Ipe«.ale I hJ'anbn, ~I& _d 1Ol Grobbe-
har ..n J J Foane, alhier woonacbti" 1'001' deD
r8!lident IIV\gi~tl'll&t(deo .wel.eeI.heer Il How.),
1'81'.x>rdeet1 to~ 6 aaeanden troDbb'd _,
d_npr~id ..oor bet lcelea .nn _ aohu.p,

OlD 1'ID den beer cuper :K.rupr ftD
• Treil", YOOI'W&ar ala blaaUD .wa
.iICIada ""h_U~ .... -N. Mil-

'I
!

'''''UMe. lIlT,'

S LAND.
DINSDAG, 4 APRIL, 1899.

~KD~N, 1 Á,PlUL ~ (Reuto) ....i
Bnt*J8. de Vereeairie Stateo .
laod hebben toeg~ ~t een a UIl..,.'
hooge oommÏllie de s.- kweetie"raIe..... aIii_,··,
- met deo kODing,ftII Zwedeo al.
rechter.· .

J
~ Daibche expeditie la ua laud -.. ...
e ...... en heeft de iDlaDdaCh .w."'-

zeltdeD DIIUD in bezit e., ftD ; •
.._- - '''--''' afd .' ~ t.enrii1- '~ .,al_,..e -liDI de ge1'...,.,.. {)ai__
prlMW ontset beeft. .

K AA!~KOLONIE.
WITTE ;HAiDSOHOE~ •

VEBV~lllNG VAN KOOPWll.a.

MOI!EL&UII 1 .A.PlUL.-<Reuur.>:-:-~~
Bocbanan '6n ..oorde ,meren namlddair albiIIlO
eb aam beden morpD IIjjoe plaate fa o;t u
recbtbank. Advob~n McGregor en ;toablrt
waren kpnwoonlig. De baljaw, 4e .....
LaWl'BllCl, bood doo rechter MD Mr wiUe
ha.nd~hoeDen aan, daar er peile ~
liken WIreIJ. De rechw weaach~ het ~
I!lak lIl.i lalk eer.! lOboon ''record'', hOf1NiI dit
naet &00 IIDmoedipDd ~ ...oor de ad~
Er ~Jade IIlechtaeeue ..,h.l. MD 1,,"1 ..
de-wtepnalt .na den ...ptraat t.epGIAaIJer..
lOU, wegeIIB bet ~pen VlD ~.
!DOIterci. Advoku~ ~ ~ 'foor
den Ippellani CO ~ MD .... ptebMe
toespraak. Advokaat Jouben nad op JnOr .,
kroon. De rechter BOmde op en 11'_ ~'aPPM
1'ID d. ~d en beknchQade de nitapriak ...
den maptraat op ~~Iend.e .tuJdpu ....
en toonde UIl boe winkelien lichael.... __
dlllJ b8IChermeD ouder de ...ooraiAnm- eier.ei. . _-

~----
GELUKWENSOmNG..,. --

ABE&nBU, 1 APRIL. - (SJ*'-l.)- Wo
weDlCbIlDitelleniNMtcb"UI harte pluk _t bel
IU_ aldaar. be"eald. Deze ia eene 1'~
::=e Iflon~~ O""~Di.og 1'OOrc!e Atri,
'aich--"-partO· , e Afribanden alh.., .lfa
J ......... I

ORANJE VRIJSTA4T ..
• Erkenning van waart:l.1kh~cl.. .

MAI!ERr, 1 APRI~r •.) -~e: Il'00' .
opperhoofd en sua p~~~ 1'l1li .... .'.
trok~ na eene driedaaiPche coDfere • ...
dUl'O!ldent·commiauria. Venebei ....
alkeD uit verllChiUend.• deeJeD \1&1&=' landj'
welke likeD .m~ilij~heid P"IID, 11' .,...
haudeJd. De raádalieden die goed •
woorcbgd waren, legdAInYOOI'dellen .'.lang eD IIOrg;raldigbeeproken werdeD .
Jiik de erkenning YIDLeroUJodi's wc:o . .
Ler:othodi plaatate .het YOOrIteI ftD '.....p-' .
lC~ten raadam.m,' géheel iD hudea;.. CJ. .

_~m"_'_ ....... ~bet YenOek &ID bém, soa apoedia ~ ..'
~ &lik UIl ..~ gua ...ClÓrdU bet nnr '.
1DI8tte, WIIIDMI' hei reiRD moeilijk . .
ook om ~ werken iD dat bergacb~ • •
:Mu Jooft dat de reeideot. . .... ..
~uwtre raadlIlieder:l Ditgekolen. eo .:
IDIneerd beeft voor liet joDlP0a•
lIogeDomeD werden, maar dat het mCMIiJk' _. .
manreD te krijgen om het werk _ .. - .
Dem8l!' Rir Godfrey Lagden lal ~ .
spoedig Yertre\ken OlDDIll de bo1'8DItoIidieIia .
:no de Or~jeri ..ier te guD, &111'1&1'WIIlOOdfa
!...~beidenen vao de stammeo ~ ~
UI dlea omtrek. Lerotbodi lID aodeN 0pper-
hoofden mUen hem ..ergezell~r 1

Z.·A. REPUBI.JEK~
KERKELIJD ZAKEN.

P.RETOltU, 1 AP,au..,~&uw.)-~,
Heard ..ertegeawoordia't de &PtideD Vuie_op
de 1'erpderiDgett welke iD L01IcleD~
wordeD. De eerwaarden Heard, C II" .
&tg en de heer KiD, aiiDaaogefteld ~
1'&II'diJdeDDI&r de Epiaoopu!aehe NDd ....
f_tle te ~obanD8lbarg UI OcMber. De...k
ftII de Dwteche kerkeD ~ OOIt ~ea ea
KiDg Williamatowa ia aitgeáeld. i,

DE BAPTISTEN UN~
. -- i :

PUTORIA, 1 APaiL. - (~.), - De . '..
ntrpdenDgeo VUl de Blpiiatell lIaie ~ pt- .'
teren ee.nluaftDi, tOeD de preeideDt, ~ ......
aeoretariB, andere ~ lID ....,_ ... '
~t iD de Bapt.iBteD ked!: bOW~' Deeerw. ~r CroP, preNdelJt ftII de U booi
eien presideut een adres aan, ben ..,.,... '.
bede dat hij kracht IIIDCbtODt.Y&I&J'!D. br~
keD tnuchtD de be ..olkiDg ~ beeleIi, BG tW'
laod psegend mag 11'_ mei 1'Nde. ID .... •·
woord daarop ...enrelkomde de ~i ..
1'~r, door ~ r:e ook al ~Wd,
en hU ug beperia wt DUr dea _ .......
allen bet woord Godaop. ee-W .......
ntrItaan. Viiftig ~ lijo ..........
Daar eie preaidentder UDie afwair ie ~ BaP:
land, werd de beer ~ ftD ~ st.
,ekoaea tot Ilgeereudeo PreIidera&. • ail-
voerende comité ~pporteerde dat ..........
overled811 wa«;drie leerareu:sEareD'f08III, .
eo drie nieawe geboawen WIII'8II' • to. op
de aeading "Brgaderiq werd dal
eie aendingiakolllll' £1,000 WIl. :

ARME BLANKEN.~
.Aan ,1~1L Edit ,ur.
Waarde hUlr.-Ik zie iD 0 .. ~ nn S

JIaart JL eeo linef ftII profaeQr De VOl 0.....
_ arme blankeD. De moeiliike ~,"ie c»prot_'rdoet, almv:-=~ !'PI....
wordeD 1'oor er .eer . iDIcle ...
der armeD ptooad wordt, ftII •• ~
eo kerk. Ik geloof uiei dM bei t.eap1' ftI&

armoede il, dat de iDrichéinpD==' 1'001' ...bew door hel publiek CiaCIent.eaaCI WONe,
-.r _I leoïJet'lllge aD mm . . Ba
mo' hilt INIl ,·e.-IlAlUllllJ* ia het ook mur1 heaeIf,.
ek.. Wat Uil ..".t _ ioriehtingea 1'oor..-
beaam ik wt\ door prote.or De VOIIluecd il.
Op het 006"",\I1Jk bu Diet iD iaden pmeeaie
eene inrichl.in~ wesen, lDur toeb tea lIÓIIIt.
in elk ringte&lOi"t WD.

Een din3 il wll:er: de maDdie helpt UIl eie
&I1I1einric:blit:gllDIOrgt mis!IIlhieD- • --
krOOIt.

De awe,
. J. J. SCHOEMAN.

&n:Aa\l(s' """,,,l.Mllijlu hoofdpijn ,__.,.
il de gall1>Ct!~ ... ereld door voor ja$ reedIt

geWOl'JQII--Gll- ~_.....
Alle 1'~

&DBG u..... ·
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...!BNDEB8 wordell-_rdVAD ._.., ........., K.......... (Daast Stad1uUa). . -.I:' ,het boulren san .....4. PPLlCATIB8 voor bov(fDg8-

H
BBBEN in VOOrraaa een groot en versoheiden J880rtiment van lijn~~henSirLoWlJ' P~S~~.~, noemde betrekking verge- DE Ondergetcekende, \Vege

allerlei ~rt ~J.at. en Plaatglas van allerlei ~t~. en lullen en de stad ~~edon, eeD' .&tap~ ~ 'fan de bij de wet vereiscb!e : hoogen ouderdom, zich ~
met ~ die vrv afleveren aan het Xaapsche", ~~n tegen de van seg bS Dll~. ' -. ". ~ YIUl bekwaamhe~d. zijn boerderij weDschende te
~ prpen. .' Tenders te .IIJD. .. ',. ." . on~~, van School commIS- doen, biedt te koop aan, zijn kont,.

Besiohtiging nn hun voorraad wordt gevraag:d- peze be:vat a V~r lichte lijn, '~lUdi8Jlde sie en Piedibnt der gemeente, ~ bare plaat. ctALTON A" groot :~
16 ona., 21 OD8., 26 ODS.,32 ons. platglas; Plaatglas t m., i ID. en tIn. j Jl8l'IDI:Denten weg.en ander App1icaateJlfaatBt werksaam waren, tr~t~!>O morgen .met een grooteli
Gekf~ Glas, Cat.hedraal, geribd, en met figuren voorzien. gerold glas; . materiaal. . bewi", .~ lidm.afl!cbap eener genefl1lk WOOnhUlS, en drie bui~
Ru" gerold en eIke lOOl't geschikt voor de ramen van huizen en winkels, b VOO"do. mtgesloten~ Prot~tAuteohe Kerk, zullen door gebodduwen onder ijzeren dak; met
'feranaaha. vallichten, plantenhuizen, ens., en.A nente weg en andere materi- den ~.nde ingewacht e aaraan grensende plaats Lana.._.' De aandacht wordt ook gevestigd op hun' Gelood Licht Depa.rt. aal. .. .'. worden tot op den21stenApril~ e.k. ~f groot 800 morgen, geleJ:
ment, dat beSODDenwerd met het doel het goede werk te helpen om het ( Voor gewone liJn, insluitende Werkua!!lheden te beginnen op DaSobi1betSDorp Somerset West~en
aceld in deze Kolonie te houden. Chubb, en Maxwell hebben deze ~te weg en ander den laten Méi, e.k. merset trand, en grenzende &all
G~oode Licht Versierde VeDsters geleverd aan de Ned. G~. Kerk te materiaal. . ', salaris £120 per jaar en de de plaats "Yergelegen'' Van de
WJllnberg, de Engelsche Kerk te W~tock, de Katholieke Kerk, d Voor do. Uitgesloten pen;aa: sohooIieIden. Heer Theunissen. n
Woodstock, en de 8t. Jamel Kerk te Zeepnnt, zoowel als aan andere neutewegenande~~ Billijkereiskoeten, gestaafd door . De plaats heeft een aller prach ..
kerken in verschillende deelen der Kolonie, Heerenhuizen, enz. In elk Voor verdere ~jlODderhedezr, k1t'itAintaee. lUllen ver,goed worden. tlgste. water voorraad, en houten
~val ia het werk gedaan gelijk aan het beste tot nog toe uit Europa doe aanzoek aan dIt kantoor, voor N.B e . - De ~e applioanten ook mtgestrekte zaailanden en'
mge'f08J'Ci. of op Isten van de volgende Dl88Jl(}. moeten' sich voorzÏea van Oader- daarbij zeer geschikt voor ';\lcb~
AU'" I Tenders ~ aan dell wijf4'll 2de klas_ sJ!OOl'Wegcertifi- kweekerij.

CRU SS .. .MAXWBLL, Sept., Controleur en A u~ur Geuraal,oated' OlD tegen balfprijs te reizen.
sullen op het Audlteun Kantoor
ontvangen worden, in Gra'Ve ~traat, DAVID ~: LUBBE,
Kaapstad, niet later dan dén mid- Voors. WIJk School Com.
dag van Maandag, 1·i'den .April, e.k. Lubbeshoop,

JOHN JJROWN, Diet. JacobedlJ ..O.V.S.
Hoofdingeni~.. 27·Maart, 1899.

Ka~~rurrootd:,er::!i~, Onderwijzer Benccdlgd.
:tcaapmd. 23 Febroari, lm-. -

APPLICATIES voor de betrek-
king; ala Hoofd va.n eene

Wijk88Chool i.rr' het distrikt Vrijheid
Z.A.R., sullen door den Onderge-
teekende inge1f.8oChtworden tot JO
:Mei, e.k.

Sollicitanten gelieven de bij de
wet .vereischte bewijzen van be-
kwaamheid, goed zedelijk gedrag en
lidmaatBohap eener Protestantsche
Kerk in te sluiten.

Salaris £180 met vrij logies.
Werkzaamheden te beginnen 1

Juli e.k. (niet een Hollnnder.)
1. G. VAN REENEN, C. Zoon,

Onderwijzer.

_.
Willowmore Publieke SchOOl.
Allistent OnderlJjJer( ea) Beneodigd.

APPLIKATIEN lullen door deD
Ondergeteekende worden ont-

vangen tot \TRIJDAG, 28 April,
1899, voor de betrekking van tweede
assistent (Heer of Dame)' Toor de
Willowmore Publieke School.

Plichten te beginnen na de Juni-
vacantie. Applicanten hun ouder-
dom en godsdienstige gezindheid
op te geven. en ook certifi.k&~n van
bekwaamheid, goed gedrag en op-
~edane ondervindi n'! te verschaffen.

Druiven Molens, in twee grootten, Oven Salaris £100 per jaar.T. H. MATTHEWS.
Deuren en Fornuis Haarden, Omheining .1 8eoretaris.Schooloom.

Willowmore.
Staanders (" rail" patroon) , Steekdraad, Willowmore, 27 Maart, 1899 •. '

Gladde Gal~ani8che en Zwart Draad, Hoek- YIBR. OHuERWUZRRS BKROODIGD.
polen, Opwind Bouten, Net Draad, 2 voet --,.'

7 K h kk
J APPLICATIES voor 4 bet:uek.

tot voet, emp e en.~ kingen ala Hoofden van Wijk.
OO~ scholen in 't distrikt Vrijheid, Z.

B·. d Ste k N td d V k A. R., zullen door den ondrgEttee-ijzou er ree raa V00r ar ens- kende ingewacht worden tot 2 Me~

Hokken. . e.kSo•li ·.._-t l' d bii dCllaU an ge leven e IJ e
wet vere~hte bewijZe~ van be-
kwaamheld, goed zekeliJk gedrag
en lidmsatechap eener Cbriatelijke
Proteetantsche Kerk in te sluiten.

Salarissen, drie tegen £140, en
een t~e~ £100, met vrij lo_gies, en
:a~tzlcht.op verh~ng.van

Werkzaamheden zoo spoedig mo-
gelijk te aanvaarden. \'

E. C. ANDERS8EN, V.DJ.£.
Vrijheid, Z.A.R.,
18 Maart, 1899.

. :..

SOUTHERN

.ëan4.....ca.--(_alo .. ) EBN flinke Jonge Boer, gehuwd
Matriculatie . . of .~gehnwd, ,die opgeleid is Bma BoolO foor Endelud Jil Lu hlU
U' 'te'~ School H m den WIJngaard en Vruehtenboom ()nrrersr I ooger,. .. Kw:~1r-~ en goed kennis heeft van BR&EM.lR CAstLE, Kart· CUAGIlI. Wocn'"Elementair . ......£0.1 15 :Haart." M" . k E . J' Groenten Tuin en Melkboerderij. HARLECH CASTLE, Kapt. CLI1iOCK,omtrutlT

." usie Xa,UIIDa; om. een stuk grond, groot ciroa 25 px":::::;ïrl C~TLE, Aapt ..MAIUlHALL,l'iJDtreCl

...... ~ ••• (J1Ud01L'll mol'fJ8~ of ,75 erven gelegen in de BO )faalt. '-to

Standaards V IV In, n. I en ~UDlClpa1teit Ceres, en volop voor- llU:p~~L CASTLE. 7L
WIlIDt:R, omtrent Il •

Kindergarten ~ Toor kieme I18n van water voor irrigatie, te LI8110~ CASTLK! . t,~E SulUB, OlJltrenl Il

Kinderen tnsaonen 4 en 8 ~. OWL huren van laten :Mei, of te bewerken aO~\::AS -,.... .-ps i.I.*e'JUB TIlHoS,
8peroiale K1p8Ien, in de KlIDIt": om eeu deel van den ont,rellluRt ;' omtrent Apri.

Letter-achrift, 8nelsohrift en.nr.. ~gnen. De Voor Vracht of Puage V8rV08f'I! m«makerij. ' .'., lil _\':"'-..tI ... _ Ag\JD~ ftD de ckBTLI
"lI" W B PE ~Ië .. ~wmldl! vruchteB- JaLUTSOB.\P~f,_~P~t~
.mevr. •• RCIV~I_ '-IUIIIlUll tuin A, . _ -- en en. ppli-

Prlnoipe.le cant moet voorzien wezen van het
----------- noodia-ec Boerderij Gereedschap of
GEVRAAGD, een kléiD kapitaal hebben om zulks

EENE Gonvernante van beVOeg- aantMo~en. Een klein maar
de bekwaamheid voor. het geri,£olijk. woonhUÏI staat op den

geven van Onderwijs in En.relaoh, ~nd:, .Doe persoonlijk aanzoek
Hollandach, handwerken ~,llusiek, J den mgenaar.
(het laatste eene bepaaJdevereischtcY Da. R. J. REINECKE,
aank"6

d
kinderen bij den ondeiJe· Ceres.

tee en e. .

ce~=::~m=t overl~ ADVERTENTIE
vam lidmaatachap eener ~t--- '.
sche K.erk, alsook Certifikaten 'f&.ll LOOP~NDB .. op de~ p~ts
bekwaamheid voor gemelde betrek- PalmietfODtem, 2 RUIn DOnkies
king Salaris £48 . met" 1 ree-Tale. reobteroor halfmaán van

. per Jaar, voor 1 blau-1;., hkans op vermeerdering en' vrij , .... aw, ree .teroor h~-
logies. '. JI!88D Ta1l IIC)h~r. In~en de mge-

Applicatien kunnen in~deu naar gemelde dieren nIet binnen 4
worden tot 30 APRIL, e.L '. ."eken Tan af datum. dezer komt

• , • < WegbaIea, met betaling van alle
.P.!!. FAURE; k~ m_JleD sijbeschouwd worden

Delta, P.K. 81D1thfield"O.V.S~ ala lD1J~eigeDdom.. Zij 100pen van
. 23 Maart, 1899. " .' ~4 Juli, 1898 hier.

~ , D. 8. J. TOUA.
Palmietfontein, .

dist. J!'l'II8I'burg,
J8 Kaart, 1899.

Diat. Vrijheid, Z.A.R.
25 Mtart, 1899.

BENOODIGD
EEN Onderwijzer of Onderwijzeres

gecertificeerd, bekwaam om in
Hollandsch, Engelach en Muziek
onderwijs re geven.

Salaris ~36 en vrije inwoning.
School te beginnen in April na de

vacantie. :
J. HI't'0TTCOCK,

~landsfontein,
Britstown.

Aliwal Noord Eerste Klasse
Hooge School.

BENOQDIGD een ll88istent
ondtb-wijser, gecertificeerd en

ondervinding hebbende, en ten
volle gekwali1ioeerd om Hollandsch
te onderwijzen tot op Matriculatie.

8a1a.ris £250 per jaar.
Plichten te beginnen in Juli, 1899:
Doe aanzoek met cop'iën van ge-

tuigIIohrilt-en en certifikaten van
gezondheid op of voor 15 .Mei, bij,

G. GRIFFITHS,
&cr. Bch. Com.

Pretoria Landbouw-T~ntoonstelling.VEI
OBUBB &

Yredenburgliajes HoogesclloOI.
OVERBEEX ~, ~TAD -------- ------------

OPGERIOHT 1886. GEVRAAG D

lome. lotie. Iele.

Jaarlijksche Tentoonstelling
VAN HET

..
Pretoria Genoot.ohap "VaDLandbo:nW"

en. NiJ"Verheid

ZAL GEHOU DEN WORDEN OP

10

Dinsdag en

:GBLD
BlSPilRD DOOI ~ DOPD

Woensdag,
OP DE GRONDEN VAN 'T GBNOOT8CHAP.

.VAN
.Gebrande Boonén.

,,,,,.,,,H. 1/b. PuUt

'lBIOS1"Gebrude lole B_
TB VOOIlQD .IU

AIIIIItH ...... __ ."...... 11.
.JU DI &I00'1'I lW.'f 8LICI'II,

. BU 'C • 'c), "

WJil.,., BTU:'''' 'r.",:,.". ··f .. "'" ,::" .. ~.

Prij zen êoë .en ........ :rd. 'VIIU1 agooo
"VIl"oll'4en ulë.,.IooN.

, ZHEd. de Staatspresident zal de tentoonstelling openen om 2 uur
namiddags.

De Tentoonstelling is open voor geheel Zuid-Afrika.
De gewone goedkoope tarieven zijn met de verschillende spoorweg-

maatsc.happijcn overeengekomen, zoowel voor goedereuvervoer ala
passagIers.

'I'ransvaalsche inzendingen als vee, producten, enz zullen op de lijnen
van de Z.A.S.M, en Pieter8bnr~l~n geheel gratis vervoerd worden, mits
niet op de Tenstoonstelling verkocht.

Verdere inlichtingen hieromtrent worden op aanvraag door den
Secretaris verstrekt.

Retourbiljetten zullen door de Z.A..S.M. en Pietersburglijn worden
uitgen-ikt tegen betaling van enkele reis plus lOf op 6, 7, 8, 9 en 10
Hei en geJJig zijn tot en met 13 Mei, op welke dag de terugreis moet
zijn afgeloopen.

Op den ~den lbg van de Tentoonstelling zal een harddraverij
(trotting match) gehouden worden en speciale prijzen hiervoor uitgeloofd.

Prijslijsten kunnen verkregen worden aan 't kantoor van 't Genoot-
schap No. ,~Mortgage Gebouwen of aan 't kantoor van ieder Landbouw-
genootschap in de Republiek.

Meerdere speciale prijzen zijn na het drukken der prijslijsten
out-fangeD.

Verdere inlichtingen worden gaarne verotreK.t door den Secretaris,
bus 1.

P.K. _u. .ee.
BURGSTB.AAT (naast Stadhuis), XAAPSTAD.

JAIIES WILE! &CO
Hebben thans ontvangen hun scizoons

voorraad van

L. KRUSEMANN,
Secretaris.

VERBETERDE

Amerikaansche Chilled Ploegen

... Schrijf om onze Prijslijsten.

10 en 12 Darlingstraat,
KAAPSTAD.Ploegen voor Heuvels, en Enkele-voor Ploegen met

Dubbele en Enkele Wielen. Ook Kleine Ploegen
voor een en twee Paarden.

SohriJf OD1 Prijzen en. Illu.trati ••.

GEORGE FINDLA Y & Co.,
Invoerders van Landbouw Machinerie Kaapstad.

Levens Associatie.
---_.- .. -- ----------- ._--------_._. --'- -- - -----_ .._----

De SOUTHERN een zuivere ZuldAfrl-- .
kaan_sch_!_}n!:lc:ht_~g _ J:ljnd~ ,e_ogevellt_lgd
op het_~,nder!lnge_be.lnll4Sl ala II!'n_zu}!6r:_e
basilI, biedt volkomene zekerheid a an
. --~ -- _,-- - - ----- --_- __ . ---

z(),n_<!!! _ _ll!_~~!!~!_ye~ll_t~~0l'delljk,- Levenspolissen
van kracht .
.£1,200,000.

Baten zijn
thans meer dan
.£100,000.

he,ld! cte~IJ~_ het ge.htlel!_lI.urplu',_.z~nder
• enlga korting. ,~hoort _aan en _ver_deeld
wordt ondar de leden of voor huu voor-

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

d~l gehou~.n ~O!d~~~~!_~~~_en
mtla!.t_ 1I~!1I.1~.~!!D~~dl.!..!!oor ~raktljk
el1_.o_!l~ervlnd..!.llR_O_!l..t.!.~n zijn. zijn In
haar algemeen werk opgenomen.

WITm. ~..A.."WIl ~C> ]!Ii('~,
KAAPSTAD,

1"1" E EFT pas het beroemde MaUler en 8porting ~t GeW'eer
ontvangen. Het laatste en beste wapen 'fOOt' het 'eten van

allerlei soorten Bokken! vooral 8f,~bokken. Prijs 1!7 lOs. nett.
11agel Geweren, Ri668, &evo ve~ 9It Patronen 'faD de beste Jnraliteit.

Leven, Ongeluk,. Ziekte,
Yerzekertnlt Aaultenomen,

:Hoofdkantoor: Benedel St. Geo~e Strut. Kaapstad.
'rb..C»Jt... ~ ~ e:.:-.. ~e ..

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

Dynamiet, Detonators, en Lont.
Bicycles, Bicycles, Bicycles J

SOHRIJF 0)[ PRL1SLIJSTD.

BOLINDER'S BBHO_MDB

ZWEEDSCHE 'KACHELS· . ;.~ .
--------------~--~~

' ..
~ __ •. l ," •.•

HESTE !(OOKI{ACHEL IN DE MARKT. DiRECTB Invoerders van Rijtuig-materie~ dat wij tegen LAGER
dan KaapllOhe prijzen verkoopen. .

Met een grooten voorraad UITGEZOCHT DaoOG hout, zijn wij
instaat IEDER Rijtuig. door ons gemaakt te waarborgen. ~

TUJ'1BN van eemg BOOrtmet of IOnder-Rijtuigen geleverd.
'-'n Ten gevolge van. de. ~~or ons gemt.akte speciale schikkingen met
do 116erenBOLl!'1DICR ZIJn WIJ ID staat om tegen de laagste prijzen in de
Kolonie te verkoopen,

Van
!I £4 lOs.
en meer. Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

8POORWEQMAAT80HAPPIJ~

ij(~ <!InGoedkoopste Route lr Refzlpn en
-«>ederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
cm andere plaatse.., In de Transvaal.

Dag~lIjk8che peraonendl.n8t van Lourenco
MarQu,a(Delqobaal) in 24 uran naar Johann_bu ...
IIn 21 uur naar Pretoria.

TIl'Ief _ I~ MIlWplld .. Jl ifL-. Jl tfl
n ft " " .pnttri Jl ...............

Dagelljk8ch. person.ndlanat van DUrban (Natal)
Johan__"ura. PI en r&cPI .... 11l 1ft

.,' ...... ·... OJOanJe.V" ·· . ,;,~

Van
£4 lOs.
en meer.

Schrijf om onze Katalogus-

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

KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN.
BEZOEKT ons en inspecteert ODa Hoiaread, Breernar en GJaa.

- waar Vertoonkamel'8. J

THE LITTLE DUSTPAN,
PLEIN STR"AAT.

Geen. ingevoerd Huiaraad, alles wordt in de plutaelijke Werkwinkela
vervaardtgd door zeer vertrouwbare mannen.

.Eenige Vervaa.rdigcrs van Bamboezen Goederen in de Koloaie.
........_----

GEIIJ.USTREËfmE OATALOGUS 'P')ST nu.

Aardappel

.erset West"
•

I Dit 48 Hand te Koo~.
, -

D. J. MALAN, Sn,
Altona,

Somerset W~t

loeren.
EENE Scheepslading Magnlllll
. . Bonum in halv~ mud manden
ID uitstekende conditie om nu ~
nlanten.

A. FlTTIG,
47, :S'lrgstraat,

Kaapstad .

Zaad Gerst,

Schotsche Haver.
[{aapsche Zaad-Haver
Witte en Geele-~{ielie-

~Iee).
Stoommeel, Mielie-

Melk, enz.

H~ RIES & GO.,
GRAAN

Zaad Handelaan.
OOBT LON'DEN.

ZUID-AFRJUANSCHE

KONINKLIJKE MAlLDIE~'BT-o. ti C.4STlE MAIL." Ma .~.·.~::tYIIII

DE BtoombooteD dezer Lijn vertnk-
keD VaD KaapetBd naar Londen 011

den andeftD Woenldag, te ~ Ullln.ID·, Da.
Madeira en Plymouth, itl Sint Helena !Il
.A8eeDÁOD aanleggende op de bepaalde.
1Oh.DtijdeD.
lIar.15-DUNOTTA. R CASTLE, Kapt. HUl!6or.
)l1II',29-CllISBROOK. CASTLE, hp!. J. C

BollDI110-,
Aprilll-NORHUI CASTLE. K&j:If, RPDiLL
April J6-DUNVKOAN CASTLE, Kapt. W Illr
Kay IO-TANTALLON CA!lTLI, hpt Dt;~cu,
:Vay U-DUNOTTAB CASTLE, Kar't. H,U111t1

v_~o_ LIJN
KOlfINKW XE MAILDIENST
lJIlOl 8TOODOOTlLUTSCH!PPI1
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