
rerkiezing.
gram.)

l·LOIGING.

rIES.
:WT OP BEIs.

beer Adalu de SlIlidt,
"f Oudtehoorn, Y8(.

,t .elektie akeD. Hii
ran George, die beaee·
rnemen, \oetreIprolien.
I.-·agens.
'ramme-4.)

'ERDRONKEN.

n blanke en twee ge·
'il poogden door de

Jabji deae stad. '

VAL NOORD.

.J AS.-Zware regens
voor J&liaan ia reeda

Jl:: REGENS.

" -(Sp«lua1.)-Ver.
..il nacbt gen.llen. De
-ederen op yendutie le
ier Spuy lmmelmao &
-'pprv·en.

{'PEST.
.l'o:mTE.

,tlderJagnamidd.og ge..
:1': de heeren R. H.
Langerman. ~1~llish,
u en Bicklev (secre-

. iadsraad In antwoord
IIlI.;' meldende dat dij
ernauie van het alaclu-
"t'glUg re nemen zoo-

.ihouden "'an deu 10-

ip dat de inspekteur
d al per trein naar d",
iJ"t geeend is. Wi.
men den inspekteur

t c rk er roor den in-
. vc n daar men al de

cl, t dat de regeering

!umiuy-Langerman :
Il t.lag worde gegeven
en dat dit aan de re
rd t met bet _erzoeu
h.-t vee dat naar dit-

I.lt.·Jedcohng doen·van
"p 'iln plut.. To

·':-.Ltln laten enten. Il~j
: w a te r op de plaat s
",rndralld zoodat het

. 0/: k ome n. Acht en
I, pe,t en zun her-
IH.'t· koeren. eun voor
'I b, .. -we l o';w: z.i't:"k,
" (' lt 141) beesten
t ,,( [l gt:',tt)rvf>ll. lIJ·

t" ~ ~lUg W~ er geen

N
[AILDIENST

li TSClUPPU
~T.

",tncbappij "er.
d "&ar r;ogeland
,'1: \\'oeoe~~
...'~e[ldo

r,ANL\
: !\ Il' ~I'Jl.' JS T

f..:. I j 1:: r. ',~; LJ.
\;~ I "'\1., «mt rent

I.!.; 1 ", "mtrent

, mooie Stoom
1.\ ver laten Toor
'UW komst VaD

LllrE.\GELAND
", wONteo uitr-
e' ',1.1\ 10 perceIl6

:car HAVENB
'-'t'rei kt voor d.
I. Il perde UnioIl
"".lUm booteIl.
,)~ mUIl aanzoek
I, IUU ::itoomboot
~t

1 ' . . . .•.. ' .,' .'.

WAARSCHUWING.
I

t-
i

DE wonder~ ~u1ari_' nu 8teamie.·
Onmidd~lik ..Hoofd., ijn G~ __ iddel.··,.

(TOlkomen o~h;a(lelijk) heoftUDkid,i!ifJgepl'p, .
tot het aanbl. ftIl Tele _.Mbé18 '•. dit .~
k~telijk ,en~iddeL. Tell eiude .kw te .
w:~zenaltoos h~t echte te hken ~ men ~
Z1~ndat de hatdteeken,nig [m rQOd ÏDkt\ over
het opschrift 0 ieder doosje' 18. St.eanl" 00-
middellijk Hoo pijn Geneeamid,de1ja te koop bij
alle. apothekers:tegen la. 6d. per dOOlje van 12
dO$1B8en.

Faur!!, Van Eyk ~ c«, Afslagen G. PICKARD. J. A. LOU~J'I:d'dzeooln'st,' DE BULAW'AYO MARKT E~' KANTORE•.N
Paarl, 28 Januari, '1898. Yu der Spay, IIlmeImu Il Co., Afslagers. J.U

_Ve_ndu-kan_too_r M_rJmes_..::,bury_. P_.o._~_.el_phia. MAATSCHAPPIJ, . BE, ERKT.
~ .J!!!!:. 15 en 16 Georq.t, IIanslon House, Londen, E.t. .

60 EERSTEKLAS EZELS. 60

BENE groote voorraad is in onze handen geste14 en wij hebben be-
Matinees -'s-Zaterdags. sloten dezelv~ tegen kost prijs te verkoopen, 'n.~.: >

_ Zware Drieboehige IJzeren Palen geschikt voor gladde en

FRANK E. FILLIB BoU:~~~~=~~gd slechta voor doorndraad, 5/- per
,KOLOSSAAL gross. .

~/elJl/)e-Vertooninp'-NielJ1lJe 'Winpalen (in het Dlldden) 21/- stuk.
VUI)I{ lll'lj 18'l~ Hoekpalen. met 2 dubbele stlUlIlders, 30/· per ~tuk.

eu •. Dubbele Hekken, 4 voet en 12 voet met pIlaren, hangboomen, en
Een reusachtig Succes. staanders kompleet, £5 128. 6d.

T()[(;!...'il;'; 1\ -.. • Gladde Zwarte Staal Draad, £8 per ton_.
OIIi22o ~•. A.~R.T.nA"-Boxc., .£3 Ja , ---
lIaiOt .. (' ~ ..... 100.·" Pil. 30. Galerij, 2.

f:1lIa i..l~n!. \, ~{tllt3lr.n halfprl)" Deuren
WIll. V ...h~UIa °r"ll B..nde·muziek om

--. \i~ ~~'Dg 011.1 7 uur. Ualerjj 6d.
-'uP'l,l,. '

100
Eersteklasse Varkens.
BOVENGENOEMDE Varkens

zullen .Oj> 'Oetsdag, Z Febru rt,
aan de PAARL,' uit de Kraal van
Mej. de Wed. vAl{ AuDI, worden
Terkqcbt .
De Verkooping zal gehonden worden

ten 11 UDr v.m.
JAN CARSTEN.

100 Prach tige Varkens
Op Dinsdag, 8 Februari t898,

TE

KLAPMUTS, STATIE,
OVEXGE~{ELD getal varkens,
de mooiste lot dat sedert lanK

markt Wail, zal op bovengemeld
rum, publiek worden verkocht te

KuPM:lTTS ST.HIE. •

CONST ANT SLABBER.
lu der SpIlJ, Immelmu'4 Ce., Ilslasers·
Vendu Kantoor, ";,

Malmesbury.

~

Publieke Verkooping
Ti':

BOSIANSKLOOF, ' WINDHOEK,
District MOORR EESBU RC,

De maatsch:appij is de eenige huurderes ~llI,l de Bulawayo P_ublieb
}larkt, en de Clgenares Tan 40 standplaatsen IDBulawayo, op eenigen
waarvan goede gebouwen zijn opgericht. .~"lP.d.e. .Alle soorten producten worden door de maatschappij ontvangen

OP voor verkoop, en geen ander agents-commissies wordeu van klanten
F BRUARI 1898 OP gevraagd dan 5 percent commissie op de verkoopingen .

WOENSDAG, 2 &. , • .. . d 7Februari,te 10.30 Kontantgeld wordt aan verkoopers uitbetaald op den d.ag Tan ver-. ------ A.aan ag, kooping en een prijslijst wordt wekelijks aan alle markt klanten toe-

DE ondagetl'ekendetJ, daartoe ~elast gezonden.
door mejuffr. de Wed. Ja.coLa

CarBten, die hare boerderij ~t opgeven, G EB. HALL zullen doen verkoopen, als boven, 76 AlIERI-i Uit.tekende BeratPlaat ..
zullen publiek verkoopeu op bovengernel- KAANSOHE EZELS. Deze dieren zijn welbekend voor Bezendingen van Koloniale producten van over de lOOlbs. zullen
den piaat.B en datum: echte hoedanigheden en deze bezending zal bevonden worden vorige im- per spoortrein vervoerd worden tegen speciale lage tarieven mita de

l. Levende have: portatiën gelijk te zijn of zelfs te overtreffen. ' verzending briefjes gemerkt zijn II Koloniale producten."
De maatschappij verkiest den Tervoerprijs bij ontvangst der

goederen te Bulawayo te betalen en de kosten af te trekken van de
opbrengst.

De maatschappIj is zooals men uit het Toorgaande zal bemerken,
een zeer verantwoordelijlr lichaam en waarborgt alle zaken aan haar
toevertrou wd op eene behoorlijke en voldoende wijze uit te voeren.

Adres voor goederen: Den Marktmeester, Bulawayo Markt en
Kantoren Maatschappij, Beperkt, Bulawayo.

Post Adres: P.K. Bus 212, Bulawayo,
Bankiers.-De Standard Bank van Zuid.Afrika, Beperkt.

6 gedresseerde ezels.
2 ~e merries.
1 erlla rijpaard.

10 unteel beesten.
100 aanteel schapen.
Il. Boerderij-gereedschap:

I bok~n.
1 vecrW.
I lowooier (''Daisy'').
2 ploegen, 2 eggen.
1 span wagentuigen.
I paar achtertuil,"en.
Kruiwagen, pikken, vorken, vaten, ern:
Eenige artikelen HUISRAAD.

Ill. Granen.
~I) rudden g'1ll'st.
80. " haver.
JO " koren.

WED. JACOHA CARSTEN.

lu der Spay, lmmelmu Il Co., Atslagen.
Vendu-kantoor, Malm6llbury.

EEN HULPONDERWUZER.
WORDT gevraagd voor de

Publieke School alhier tegen
een Salaris van £150 per jaar,
diensten te beginnen met April
Kwartaal. Applicaties met Getuig-
8C!nfkll zullen door Iden enderge-
teekenu(' ont r augeu worden tot
j Februari an nst , ;
Grondig" kennis van de Hol-

landse he taal l'en ' noodzakelijk
nr!'\schk.

D. J. I3. v. lt. .MERWE,
Secretaris,

AJU phi theatre.
EL~::N AVOND

A.fdeeliDgSraad-
. '. .........- .'...;,KEN.NISG.. '.'

Gemaehtigde Kapitaal • '£1.,000. ~
~~e!-l!~taal : * .£~~~ JÁ m. &&oop van·bo~e, lOE "~H~ .'

Dl..o.. u..... SUlIeU pDbliek "orden Terkooht ter liDg c..mma, "OrdeD
Da. F. RUTHERFOORD HARRIS, DE un JOHN OAKLBY LE" K.K.PEJaat.eRW I 'J. N, ~ te·om uaMAUND, DE Bna JOHN SEEAR, Dir!ecteut'en der Rhodesia W DODUDe_

Exploratie en Ontwikkelings Maataohappij; Beperkt. -
DE BnR GEORGE PAULING, Ex-lid Tan den Baad en CommiI8aria (droot Draktmstein.) . )uta deuAfdeeliJl"

van Openbare Werken en :Mijnen, Bu1awayo. . ' . . Jl d VIA •

DI BEIB HERBERT CECIL PORTER, Directeur der' Muhozaalaud Levende Have enz. van~ ~=
- Agentschap, Beperkt. , 8 Aanteelbeesten, 1'~.. heard. 1t"8IeIl dOOl"

-.0.......... K~ Bul, 1ee1"lte k:lUae ~ en fijf penonell, 28l'leoIU_
D E PillLLIPS BohiëtPurd, 1 Esel. 1 _D 'fOOl' het d.iltilUi;

E HEBR •• nienwe BnmcJew1inketelmet dikkeu .-. ....." "lDe uomn,atje Tan
Pl ... fi.-IIJke CoDI.lM, BuJa,_..o. koperen aJaDg, 45TOet laag, Ka- waarde verklaard _dMt

DB' HANS SAU~R, Bestn~er. in Zuid ~ van de Rhodalia Ex- ~OU~D koelvat, ! Kuipen. 1 ~ ba meer dan . . .
plorasie en OntwikkelingsmaatschapPIJ. Beperkt. WiJnpomp, Leae!'a, l1I-...Hop- leekeben, op atnIe: VIA

DE BIBR BEN BRADLEY, Assistent Bestuurder in Zuid Afrika 'faD ~ea.d8, Trechters, VlOOtjeI, Jtranea, ~hrapt ~ kriW-D 'tU
de Rhodesia Exploratie en Ontwikkelingsmaatschappij. Beperkt. ~B ..~Ten, Vorkeu, pikbu, ~ 1rIU'iU bil VOIlNIli

DI HUB P. B. S. WREY, A.M.I.O.E., AdTiseerend Ingenieur der apt, V ::-- lIO~l~!!,rdén

VER KOOP ING Mashonaland .Agentschap. ..oorts: -.rop I!§"'r-"'" AJIeII:_'. a.o.. u..t..-D. 1Wagen, 1Wipkar op veeren, 1 ~D ontvangen ..'tIwe_o_penbr op neren, .Tuigen, 1 Lot Q~ met
GOUDVELDEN VAN MATABELELAND, BEPERKT. meuwe Hoepels, 1 Lot g~ 28a!- Feb~ ... ._

Eikenhout, waaronder eenige kosijD eemge DOIDlne.tie
.tnkbu. ·2 OvltiYatmB éD wat 1'8J'to ~ .. ~ ,datmll .tII!!_
der zal 8&IlgebodeDworden. ~ ~ wezen.

'liJ' S LOUW J W die zoodamge DOUliDaltM
.w.. _:__ • .ZN. teekent !noet .ïjne

ALLES ZONDER RESERVE. ge~teerd dezen 228teD
J. S. M.AB.tlS 4- 00 ,.Af8~e,., JaouaI'Ï 1898.

F. B.
Civiele UoIIIfmiI.

VAN

EEN GERIEFELIJK WOONHUIS MET GROND Aardappelmoeren! Aardappelmoeren lf
DE ondergeteekenden, daartoe begunstigd door den Eigenaar, zullen

verkoopen aan de Koopman's Beurs, EERSTE Klas .A.ardappelmoeren, Early Puritan,
Hebron, White Hebron en Snowdrop.

op Za'terclag, 5 Februari 1.8eS. Doe dadelijk aanzoek bij do
TE 12 URE,

TE
op Donderel..." a Februari, ....

..,' .
f

BOVENGEMELD getal Ezels, 3 tot 6 jaar oud, waaronder egale
kleur spannen, zal publiek worden verkocht, uit de Vendu Kraal

te M'aJD'le.bury.
De Ezels worden per trein opgebracht, zij lijn in prima conditie, en

zullen zeker present zijn.

Van der Spuy,
Vendu Kantoor, Malmesbury.

. G. PICKARD.

Immelman & Co., Afslagers.

PUBLIEKE
VAN

MISSOURI EZELS"
de

J. J. Hofmeyr en Zoon, Afslagers.

Verkooping
PUBLIEKE

Blauwberg
VERKOOPING

te Strand.

Het Eigendom verkiezelijkst gelegen aan 't Strand, met de beste
plek voor 't visschen, net tegenover de voordeur; benevens het recht op
de versche waterfontein, weinige stappen verwijderd.

De Gebouwen zijn doorgaans in nette orde behelzende het Woon·
huis, OLder rieten en platten dak, van 9 kamers, keuken, enz.; stallen
voor 12 paarden, buitenvertrekken, groote ingesloten binnenplaats, enz
De omliggende grond is vrij-eigendom, ter grootte van ruim 69 kwad-
raat roeden, geheel ommuwed.

Wie geniet toch niet een tijdje Tan verkwikking in den zomer, wel-
verdiend na den zwarmen arbeid, aan dit bijzonder Wgunstigden zeekant,
binnen gemakkelijk bereik van stad en land! Wil tan die zeldzame ge-
legenheid om uw eigen te bekomen vernemen ten Kantore van

J. J. HOFlrlEYR en ZOON, Afslagers.

Omheinings Materiaal tegen·Kostprij s.
EEN BUITENGEWONE KANS.

De Kaapsche Kolonisatie Maatschap~j in likwadatie.

KOCH en·.DIXIE, Kaapstad.

. PutiHeke"
, Vd·...........

' ..', . ."'.' .. 1

m..l~ 'lJftIiI..,......~,. " .

Publieke VerkooPing
VANe

Zeer Prachtig Gelegen Enen
DE ondergeteekenden daartoe be-

gunatiga door den ed. heer JOII8.
D. J. UIJS, sullen publiek verkoo-
pen op
MAANDAG, 7 Februari 1808,

om tO uur preolee

Bovemtaande Erven. zij zijn nu (Geteekeed)
de laatate open Erven die verkocht A B
zullen worden aan de Lady Grey C D
Straat j ~nde ~eelte van de' plaats E F
II Fair VieW' gelegen in de on- G H
middellijke niliQ"heidTan het I J

LADY GREY STATION,
slechts circa 100 yards er van. G E V R A A G
Deze is nu de laatste en beste kans
Toor geldbeleggers, zijnde eie erven
uitmuntend geschikt voor den han-
del.

Et'ln oude spreuk zegt: die het
laatst lacht, lacht hetlekkerst.· Houdt
dit in het oog. Kaart te zien bij
de ondergeteekenden.

1.. B. De Villim &; ~ J!slagua.
Paarl, 25 Januari 1898. Vrijburg.

Early Bruee, Red

Heeren Cornbr-inck co..&
DOCK ROAD, K1l.A.PBT A.D.

RONDGAANDE
OHDER1nJZER Or OMD~ZERES

Rondgaande Onderwijzer
BENOODIQD TE

BENOODIGD TE

ferninandskraal wk. Hoopstad lautes4tJt, lijit Illprirter, distrikt fredl.

IAPPLICATIES voor bovenge- _ . Publieke Verkooping
noemde betrekking vergezeld APPLICATIES voor bovenge- .;;

van?e bij de wet vereisoh~ getuig- . noemde betrekking vergezeld VAN CJ WILLEM:' .
schriften van bekwaamheid, goed .van de bij de wet -vereiscbte getuig- HUISRAAD enz '. ..
~d~ van d~ laatste school?om- schriften van bekwaamheid, goed , , • aoaa-dl:n., Hou..,;
IDl8Sleen predIkant, w~r applicant gedrag van de laatste sohoolcom- TE . ;'
werkzaam was, en van lidmaatschap missie en predikant waar applicant BREDA'SYILLB PWL.
eener Protestantsche Ke~k, zullen werkzaam was, en van lidmaatschap ,
door den ondergetekende mgewacht eener Protestantache Kerk zullen --
worden niet later dan 25 Februari door den ondergeteekend;n inga- DE ondergeteekende op vertrek
1898. . wacht worden tot op 28 Februari staand~ naar de Kaapstad, nl CATHCART ROAD.
Werkzaamheden te beginnen zoo 1898. publiek doen verkoopeD aan zijne . __ , .,__ . ......:..,,;,..;

spoedig mogelijk. WerkzaamhedeD te beginnen op ;:!t~,:in de .. Van der Lingen-
Alleen ongehuwde personen ko- 15 Maart 1898.

men in ~nmerkID~. Salaris £120 per jaar en de
KenaIfJ van musiek en sterke aan- schoolgelden.

beveling. Een ongehuwd persoon aal de
Salaris £120 per jaar en de voorkeur hebben.

soh~~lden: ,. Billijke reiskosten gestaafd dOOl"
BilliJke reIskosten gestaafd door kwitanties worden Tergoed.

kwitantanties' worden vergoed.. N.B. - De geslaagde applicant
N.B.-De gesIaagde apphcant moet cich Toorzien van een onder-

m~t zioh~voorzien van een ~nder- wijzers 2de klas spoorweg certifi-
WIJzers2de klas ~poorw-:'8certificaat caat om tegen halfprija te reÏsen.
om tegen halfpl'lJs te relZen.

.A.. THERON, .; D. J. STEYN.
Voorz. Sch. CoOL Voormtter Sch. Com.

Beeitkraal,
Diet. Hoopstad,

24 Januari 1898.

Cornelia,
Distrj~ Vrede,

17 JaiIUari 1891.

op Woensdag, 2 Februari,
Zijn geheel assortiment Huis-

meubelen, als Zit, Eet en Slaap
Kamer, benoodigdheden in eoorten,
IJzeren en Bonten Ledikanten,
JOeederka.aten, Tafels, Stoelen,
Spiegels, Lampen, en.z. te veel Om
te omsohr!jyen. .

VOORTS: 1 Kapkar op. v~n,
1 Ope!! do, 2 paar Tuigen, 1 AB on
paar Karwielen," 1 Stoombad, 1
Melk Koe.8I1WB$ verder· al werden
zaaageboden,

DRUKPERS. MAATSCHAPPIJ

Vin de 8andt deYIU1mI
'BBP_R.KT.

H·.IERMEOE wordt kendo
geven dat de heer W

BarBA, T&D Cathcart
QpeeDltown, aangesteld
IfPDt 'VOOr 0.. Laltd en
W«~Mad.

C~P. SCHULTZ, ':2. SeCreta.IU.
L. BOBLIlAN.

J. 8..,11&418., co.,Jf.,~.. Kaapstad, .
. 6 Januari 1898.
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189&PubljekeVerkOOpiD~. DB~~"::::~al.... . _ J... .

I)B ~:~r~ Phill°psOOwn Op Zatéwlo,. 26-Februari 1898j -'~!f198. _: ....•/., '..' . '.
N J H. "-----& die uan pJau )I ., ' I.uue;, . , ". . .
•• v_'" ! • -, . _ . ' 17 .1 '.' : " ..•......... v, .~p: boerderij op te g8ftDt aal pu- omm 11 a~ '. ~.... / ~..il~....:..-..-- . • tet O~ a..a, __ 11

bliek tbm verkoopen te i .. ' . P. J. P......... _ -. .. .~ _ ..... JJ._!Wd
Oranjefontein. 6 h •• le ~._' ._11..... DOODBBRIORT. iDp.oeN. s.B. BJfBJIlIOlf.

awJB8bUJ'y Af'dee1~) , TdWN 0DIJeb0uwd. KAJ.)( 1.;;-';'. . M - .' J & CO . • ~'a"'ersOP gelegen in het dorp PHILIPS • ' . . ......,. BC"....... , .W" '. oorrees 'r. ". ., alVH1f5 •
WOtD..8Ug, 23 Februari aanst. 00J8 .JoII.dJiaLoD'....,.Ia .....

0)( 10m V.K. Termen Billijk. *ik====!t..t :.:IL.:."...II....it""1_: ,:_;..11_' _J_II1I_...._·_1_898.__ ··-·
I
'"":""' """':"-':"""::--:-

Het volgende:- ~B.'*'.:;a~t.i.:::= ,VEOOELOOPEN: f,rst, AssistelIteL Levende hav.. __ at ........ ». .
2Paargedresseerd~v08paarden, L. J. aOETSEE, Afe!ager., , ~~....... VUde~ .... a.~ ·Be.oodigd •....

4 jaren oud F J' LOMBARD, ...... ... op 23 .T~ ; _
1 Paar ~e bruin paar- PhilipstoIo, ~ J~uari 1898. . . '(0. V.. JaarmII4.) i8G8, .. Walltna1e ,6Iarrie ~ DB-' e.' , e 1·. fir a-

den, 5jaren oud BlebeeIIa' W " oudetdem li ju.. Swet_ .... ..... Wli ~ e.k. wor de

1 Paard,b~~~, 2 jaren MCGI'VERN' &- H ..E·,··N·R. 'Y. S t7laauri~· ~. 1aatBt gesiaa te ~ =:..mz..7:":'!=~·ou OUf5 ...... eII . SfaIi()D, BeersJl~ntmee •._ ..... __ . W" dlt.te 1-..:...'
1 Zwart schimmel henp,2]areD RondpaDde' OnA-'.. '-'. . be- .... bi' --tfeIIIeIde BaelJllGll --pel'JIIIL. ........d 15h d h ( "~D-t) uwwv- '.' J . ~ . __._ ' .. op 11April e.k.ou, an en oog rIJ.--" _-A~ ......~ ....__ dr .~ sijD!IA DOg -a-'~ 'XáaiI_ Wt. _ .... _ la auiek,

~~":,'b~~-: ~ (1 VERKOOPI NG ~~::-u- =:.=~ d:..~ =-..:..:=.:::.~'(,i:::
bruin en lvos) 1 j- oud .Z0 MER ..--.. CIOOr wim .... biJJij.. '-'.A ~) ... baitea dm &bat wd

50 Ezels, waarondou- 12 gedres- k__ lulleD worden betuld. .' A~ ._. ' '"
geerde ezels en 35 sommigen BEGI~T OP APPLICATIES ~ bOY~ J. C.A. "'BIdBOU. ~ .....oqchelrwumlleid, _
2edresseerd, 2 tot 3 Za+~ d ' 5 Pebruarl noemde betrekkiDg, . rge-. uddi:jk ~ _ JjcI_t clapeaaer ~
oud (allen geschikt voor bet L()r ag 8!-s., • seld van de bij de wet vereiloh~ Droogev1et. ~tmWbary, t.taat.ehe Kerk eie eppticItie ftfo

tuig) gemigscbriften van bekwaamheid 31 Juan. 1898. ~ ~ __ ma. lID

7 Gedresseerde merries, bezet. 0 deen goed gedrag, Tall de laatste 4Ie .eI.OOl '"" 0DIIerWW ....
door eselhengst (waaronder ngeevenaar. SehoolCOlDl1lÏ88Ïeen Predikant w~ WAARSCHUWJNG. 1.1. BA880N,
1 paar egale vos merries 3 en deri applicant werbum W'U ea lid- , Bee. Sklta. Gonta. SCbOOI.
4 jaren ond) ... Verml'n erlogen maat.echap eener Protestantlche DB ~e, zijn pi" 8~

1 Oprechtgeu-elde bul . _ Kerk, sullen door den ~ hde1'Jei verhuurd hebbaDcle t81--.ri 1888.
1Lot beesten, melkkoeien en kende ingewacht worden tDt op 1 aan deu heer Sieftrt ero.er, ge- -------.-:--- ••--

MG'J="IVERN& HENRYJhoetYanPlein-enSpin~tratenl Kaart 1898. . howR.. durende het ~ht ~D, waar- Een HoofdondefW1Jzer
W~hed~ te. ~1S ... nen zoo schuwt dat een el~die .~urende

spoedig ala mogelijk. .' de dien tijd eenige OT8I'8Cbrijding doet
o lttIaria £120 per Ja&r en door het jageu, hetzij met of BOnderUitbreidings Verkooping 8CbooJ~lden.. __ ......fd doo honden op de p1Aat8 sonder &ijn

JJ Billijke rel8kostRn, lS""_'ord r toestemming naar de wet zal ftr-
mtanties. sullen vergoed w en. 19d ~

VA..'Ii N.B De geslaagde appliClUJt vo w •T..P"'LE-c-tR.ATIE moet ~iehvoonienvaneen ond~- D· J. SADIE.
~ ~ wipel'l1 2de klas s~~"f"g·~hli- BondeTlei, 31 Jan., 1898.

.la ~hana.... den __..jf bIJ h.~ Caledonian caat OlDtegen half pnp til relze!l.
Ho ...... Plelna~ Ds. J. C. HEFER,

-~-- Voon. Scb. Com.Daar geen goederen, ter waarde van een penning
binnen onze muren is gé"eestvoor een tijdperk van vier
maanden, is h"t niet OVf'reenkOIDStig ons eerste idee
om dit seizoen eeue verkooping te nebben, maar de
stroom van den ':Iand,,1die op one is blijven ÏDatroomen
sedert wij begonnen zi;jn, heeft onze .. beste verwach-
tingen zoo zetlr overtroffen dat W1J plaats moeten
waken, en ten einde dit te verkrijgen &al bAt grooter
gedeelte van onzen "ink~l afgebroken en herbouwd
worden met een extra diepte van 60 voet, WclDneerwij
in het bezit zullen zijn van den

MODEL W1NKEL IN DE STRAAT.
Wij zijn absolnut toegepakt onder de geederen en
wensehen niet onze voorraad vernield te zien gedurende
de bou" opereties. En daar baksteenen zullen wor-
den afgebroken, en stof in alle ricbt.iogen zal waaien.

MoeteD de l'rlJzea BaifD !I
Komt vroeg dan bebt gij bet. roordeel van een goede
keuze. Maakt !toonfout met de deur. Het. is de vierde
denr bovt'Dkant'}{08tert8traat, en de winkel die allen
overtreft met. goede waarde.

\
.,:'

__ klu braiD KetTie,
Do. gedresaeerde Elels

TUl 3 tot 5 jaar oud,,,~i[J88Ooien 4 en 6 ~
Do. .aa.la. 4 en 6
tuden,
'Do. !.a1JUD(lJ'B mt:t "ol,

1 i.Do. Voor Bok.
6 i Do. Vaarkens.

.B•..llOerderijgereedschap:
.: 1~ Bokwagen,
Il Qpen Kar,
i2 ~ IJP&D Tuigen,
1t+ar acbter Tuigen.
-1 -;e~ Snij Machine, (John-

.J stone),
2 2lweedscbe Ploegen, met Stellen,
1 Zijl Krib, 1 half-aam,
1aa.w en Toom,
1 luahel en loLKaf.

.J.ool Graven, Pikken, enz., enz.
; III. Granen:

ao JJnddt>n Haver,
8 I Do. Garst.
: IV. Huisraad:

aEit gewoue assortiment huisraad,
. li..' .nde nit tafels, stoelen, kasten
.... _-gereedschap, ens., enz,

Kon ALLn EN KOOPT.

WED. J. H. GaorrKWllD'
DEMPERS, MOORE & KRIGE'

, AFSLAGERS.

c.Je4oo, 17 Jannari 18~~.

~lxeeuteursb.mer en V~gdfJ ell
i Irud !JIGnU~ ha.tlch&l'piJ .

Publieke verk ~oping
DE oadergeteekende, behoorlijk

daartoe gelast door deo beer
.JOU Locw, die van woonplaats gaat
.""deren, zal publiek: doen ver-

, koepen te

VOGElSTRUISFONTI EN,
lUiJ B.pe8el4, laJmesburJ MdeeliDg

(JP

Dinsdag, 22 Fe.bruariaanst.,
:s.ginnende te 10 ure des voor·

. middags, het volgende:

Levende Have:
15 Aanteel Bees ten

lOOf Aant-eel Schapen
jj()! Slacbt Hamels
60l Jonge Schapen
60i Varkens
.' Boerderij. gereedschap:

1,Bok"a~n i
1,.Water Kar
1~8chotscbe Kar
1. open Kar op veeren
2', Snijmachine Binders (Daisy)
1~Krui wagen
1 Land Krib
: Graven., Pikken, enz.
i' Lot ZeÏl!en
2' Span Wagen-tuigen, compleet
21 Paar Achtér.tuigen
1Do. Kartuigen
8: Span Ploeg. tuigen
6' Dubbelc-voor Hans,o'JlePloegen
6: Enkele-voor Ploegen

Granen:
BiOI Vndden Haver (zaad)
7~ Mndde~ Kroon (vrij van rOé'6t)

Huisraad:
Het gewoDewssortimont huiill""Jatl,

bedaande uit ecn eerste klas Piano,
8toil9ll,\Taf"ls, K k ederkastf'n, Bed·
dtrni, Porcelein· en Glaswaar, Kell-
kengereedschap, en wat verder zal
l&D~boden 1rordcn.

Ruim Crediat.
G. W. KOTZE, St:cretari!

'J. I, .JOBJlUS, Ir. ~ CO • 1ri)~e:'S.
:Malmesbury ,

29sten Januari 1 ",:1'3.

SCHUTVERKOOPING.

.\FVEELI~O n.\.Y.

KRrGERSD.\y; op 2.) FeL: u:lri 1'~8
OUl 10 uur v.m :-

1 Don.ker J'O<)jbont D:ltuara 0., met kol,
llkef hoorn ~het'f, redJlH'>0r zWdluw.
lIt&ai't. balfn:a lU "ar. "oor: ! ja.lr oud; 1
Roolbo"t AfrikaanJ ..r Koe. rech",. oor
IwalllwlJWrt, linkeroor Zwill aWlItaart, •
jIaf! oud, meel Mn rooiboot vaan KaJf,
___ -kt. 6 DlII8Dden olld i 1 liwanblea
~ Iralt met nui, I'eOhteroor •• &lllw
.-.,t, ~ nraIu WItaart, 18maauden
M

j.
1
j

I

I J. L. 8~UlUN,
ieQ~1

Malmesbury, 29 Januari 1898. ~ ~.

ilL. ..t1:I- ~!!!i:;e Verkooping 40 Top Top Ezels,
tO extra Ruilt Paarden,

tO extra Merries.

vaareen
100 Eersteklas mofhamels
100 Aanteel- ea slacht bokken
BDHsnsscbapen (Afrikaanders)
50 Vette varkens
3 Ezels voor paarden

100 Slacht- en aante-el bokken
II. BoerdertJlfe .. ecl-

.chap.
2 opan tuigen kompleet .
1 Zelf-binder en 1 McCormick

machine (losgooier)
4 Span ploeg-tuigen met trekken
2 Eggen
2 Paar achter-tuigen
2 Nieuwe wagens
2 Schotscbe karren
lOpen kar, 2 plaatsen
1 " 4 "
1 Yol wagen
1 Water kar
1 4-zitplaats kar op veeren (af-

slaan kap)"
1 2 do do-
5 Ransomc's ploegen
2 Kleine ploegen
1 Koorn molen
1 Hooi prE'Smachine
1 Chaff cutter (1 pa.ardckracht)

Graven, pikken, enz.
III. GrGueD.
300 Yudden zaad koorn, baard
50 do do du Toits

eoo do eersteldas koorn
2,000 Zakken haver (zaad )
2,000 do (voer)
En wat nog werder zal aangeboden

worden. .
RUIM CREDIET.
G. W. KOTZE, Secretaris.

J. W. )(oorrees Jr. & Co, Afsl.&gers.

ID deo BoeJd \'&0 wijlen ~[lCHIEL Ihs.
DBIIi PIU-"S.

DE onJerget .....·kenJ .... L.:hoorlijk geia:"t
door dt'n Ex,-euteor Tf1j~enialr,

zal per PuLliekl' \','iling \'erkwpen
TE

Langfontein,
N!-.B J Cl RES.

OP

Donderdag, 17Februari 1898,
OY 10 lTR 'S YORG~'\'8, .

.) Ee....teldas EteL. (j tot 1 jaar oud)

1 J',";;e lIen;,""t
, 0 .....,.,11, in Ir""'-" C'<HlJitie
11 1\.ooeu l:II Kalv ..rt'lI

200 }lcrlno Schapen (;.;emt!0brdt')
1 W"''''eD
1 Bubva~<:!I, 1 1\'ntkar, 1 ScuoUK:oel.:ar
2 Span Tllj~""n en ZI\;llgel~
1 Pa:\( .\<:b:er tU';''''ll

;j PI(Je<...~n, :t E!i!,'\'u
I ~Velukkl'll, I ".:1Jd I \'e1dtcnt

Boer,lerij-;,"t·n....J."'·hal'. l'IIZ., enz.

A. B: RGMA//,V, Afs.'al:er.
eer,.,.. ~~)Jan. 1";1'1.

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

GEVRAAGD,

l~-·E~ gecortificeerde en ervaren
..J oudt'rwijr.eres voor een school

op cene plaats o:n ondt'T'wijstt' ge-
ven ar n '* kinderen in ~ngeI8ch,
HolbuJsch en muziek. Wt'rk-
zaamheden to beginnon ~oo spoedig
mogelijk. Salaris .£·')4 per jaar.

Doe aansoek bij
P. G. VAl( ZIJL,

P.K. Nooitgedaoht.
\tiG SpriDp, Z'..A..B.

'"

<,
ATaO_'&1

Groote WOJlDTJ:: voor de 2de\las . School alhier
tegen een 8alaria van £175,per jaar
met vrije wonin,. ruim gaooeg out
boarders in tASnemen·

Diensten tASbeginoen na de April
ftC8Dtie. Applicaties met getuif-
schriften Sullen dOOr den onderpo .
teebDde outnngen worden tet 14
Februari UD8taande.
Grondige kennis van de Hollmd·

_24_Pj9_a~_~_:_V1~_8_. -. KL'EIN PATKRNO~T~R,~~:~~t~~:Sre~
~~-r... Di8t. M.l_~ •• bU&7.. H.J. ROSSOUW,, rr.-:;e &co M.Com." '. DE ood---keDde Executeur Terta- Bo "-'I"; Welli~........ .. men~:~d;' hoedel.YaIl wij&en CIeIt TCD.IU ~.. ,

V k .. W _I 1 Februari, 1 6.P ublieke er ooping beer WUJ,ux H.!faY '&1'IIP,!IaI op

DINSDAG. 8 Februari, 1898
Tt; TB 9.30 UUR V.ll.

D A SS~ NB E BG, Publiek latei! verkoopeD al de Io.e pde-
1'\'1) beboomulea tot boT.~.eJdea ~,

GROEN RIVIER, .... 9'01gt ;- •
..U·DRELING KALKESBURY, 1 T.... pluta Lp br .

1 D.L. Geweer (GreeDel'bradaloeder)
1 Zadel ft} Tuom
2 paar Acbter Tuigen
1Pur Eersteklu Karpeardea.

HUISRAAD:

OP

Donderdag, 17 Feb, 180S. ROYAL
BAK-

POEDER,DE heer Thomas Pieter LOftWI
die van wonint gaat verande-

ren heeft do boeren v-an der Spuy,
lm:nelman & Oo., gelaat publiek tAS
verkoopen op bovengeDlelde plaata
en dat.um;-

1. Levende Have.
2 Kar :Merries met Venlena
1 Rij Paard
1 Ezel Hengst

30 Aanteel Bokken
40 Spek Vette Hamela (Vol bek)
23 Vette Mammers
5 Koeien en Vaarzen '
5 Vette V~keD8
1 :MerinoRam
2. Boerderij Gereedschap.
1Bokwagen
18chotecbe Kar op veeren
1Open Kat' do.
I Loe bok met "leeren "
1 Span Jukken met Touwen
1Span Ploeg Tuigen
1 WatASrKar
1Dubbele voor Pl~
1Enkele voor Ploeg
2 Hot om Ploegen
3 Ba1Ït>s. Zensen.:Zweepen Zeil-

kribben en wat verder tDt eene
boerderij behoort.

THOMAS P. LOFTUS. '
lu .erS'IJ, I_elm I Ce., lfIla&tn.

~TOOB den aanbouwen daar-
V stellen eener DUBBELE

VERDIEPING van circa 40 ,X 90,
alsook voor C!eD ZAAL, van 30 x 70
voet m omvaDg, zullen door den
ondergeteekende worden ingewacbt
tot op den MJDD.\G van DINSDAG, 15
.rIBBn&! e.k., bij wien de plannen
enz. gezien kunnen worden. li,,"
DD des verkiezende voor bet
HOUT- EN KBTZ&LWaBX zoowel af-
zonderlijk ala gezamenlijk teadenm.

8EPTIMU8 DE VILLIE~.
Hoe-It VaD Hoofd .n

Lady Grey Straten.
Paarl,29 J4O. 1898.

StoeleD, Nel., ~, BaAbaok, Jeu-
ten, PotteD, Paaaen, Emme ..., BoOIte...,
Kete1a eD&.CATTO E1'f SHARP,

CALEDONIAN HOUSE, .
21, PLEIN STRAAT. KA..A.l?STAD.

A.-oLVVT zvnnaa.
De eeraip :u:r die niet doorA. BESTER, ~. ungedaaa wordt..

Eseeutear T.... t..ir. Blijft ftl'8Ch ea TaD YOlle krach'
A.. BI8TIB., Afa1Ipr. tot lDe1l haar gebruikt.

De ware:&o7al Bak-poeder ...ord&,_, GoIt_otl SPIn_ ~ door
~ Royal Baking Powder (».,

nULAWAYO LI,JN. NEWYORK.U,S.A.

Kaapstad,
31Januari 1898.Op Dinsdag den 8sten dezer,

zal de ondergeteekende pnblit:k doen verkoopen te

STATIE,
.-

TEmlERS
'7el~1(1 'Fetal Ezels tn Paarden. zooals maar zelden in de markt
komt. ~Zij zijn uitgezocht qit de beste ~toeterijen; de EZeJa ~jn
2 en 3 jIlren 0011, groot en R~r~., ~aaronder kleu;. spannen Z1ln.
DoJ j'aardcn 3 CIl ij .bren. ZIJ zlJn 10 gouIe condltte en geschikt
\"(J()r dadelijk gturnik. Waarlijk een goede kans voor koopers. Let
slegt8 op (!t·n uaam·

Malmesbury,
'17 Januari 1898.

K ENl'\ lSGEVI~O.

IlENNlSG EVING wordt bij deze
\.. gedaan dat de heer J06IPB

BLACK als véDnoot in on50 firma is
opgenomen.

JAMES WlLEY &; Co.

A. R. DE
P. G. l\IAUAIS, P. G. Zn.

VILLIE.RS, Afslagers.
Paarl, 1 Februari, 1898.

PUBLI'EKE VERKOOPING
YAY

Superieure Amerikaansche Paarden, lerries en .Ponies.
UTEG ENS het OninJDstigwooer op ZATER,DAGJaat8tledon, h~ de
V, Afrq-Amarikaansche. KomP.lgnl~ besloten het oveng deel

,"an hun p~chtigco voorraad lDgeyoeide dieren op de Parade
te n~rkoopen bp
"l'lrIJdl!t4, .... 4 dezer, ODJ. 10.80 'V.D1~
24 Hoogste lOare Ruins en Aanteel )Iemes
2 Paren EersteltlU Kuilen. en 4 Fraaie Shetl!Uld

Ponies. .,. d be d' aardZi' zijn eeu mooie an aupeneare partiJ en e wOn erlDg w
van li:lhebben Tall P~

J J,.'I. Hofmeyr. & Zoon,Afslagers.

Kaapstad,
1 .Febntari 1898.

De heel Joseph lol&n,BENOODIGO. T .L~D-A.BT8 •

E ENE Eente Assiewnt.e iD. de
'.J Meisjes Kerkschool alhier.

salaria £lW per jaar. Getuig-
schriften 'faD beVoes',lhál, l;dmaat-
IICbapen g.-drng, naar t·jtK:h van de
schoolwet, zulJeu ingewaoht wor-
den door den ondt>rgeteekende tot
15 Maart 1893. Werk te beginnen
12 April.

HET TBF.KKE~ VAN T4KDE3
ZONDER PUli.

III

A. P. BURGER,
V.D.lt

~ i6 .1•. 189&
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·Road obntrav8l1tion Act. Kortste en Goedkoopste 'Route voor Reizigers en
. I Goederen van de Zee naar Johannesburg. Pretoria
NOT~~f~U~:'t'~r:; :-~:!!:en anderlplaatsel" In de Transvaal.
ral Main &ndl Di't'iaoDal Roada, In &he di ~ L
DiTillion of ~kl1 Eat, with 't'ehJcleI Dagelijksche personen ens~ van ourenco......g....._I.-. M'arqu·es(DelafFobaai)in 24 uren naar Johannesbur.of their teemI of oxen, lIIKl allo _yone -
found co =in-,...,.,en 21uur naar Pretoria.to the n, B..._ wan., aad
Guard BtonËt0n, lUId &be beda of dae ... .&aI 1....4Wi laM ....... .1 tf H t7
.evera.l afore entioned KOMa, 'WiU 11l_ fitr --r.-8 MIl~& ft L--II JIG I
proeecuted . rdiDr to law. ROYAL

By order, ft ft " "PntolIa £tIL 1d.--ed8 41
~. EDWD. SKAWE, D.. elijk8che per8on:ndienst van Durba~ (Natal) TALBOT

8ecre&llrr:
Divilliooal eotnctl'l Offtee, naarJohanneabullr. Pretoria en andere plaatsen In CYOLES ..Barkly Eut, lp NOT .. 1897. . .
_.' t· . de Transvaal en Oranje Vrijstaat. Van ar &18 tot £25.

:4ss/stebte JJenood/gd • • '" '.:
VOOR DI ~!8TI WIWClIOOL TI Maakt geene omhelnln~ 101118, UlDIPBS; OOLOIBIII

DonktlpOOrt, i DJat. PbBlppeliO.Y.S. Voor gij de Page Draadheining gezien hebt. 0II1ILDDS. 1IIII8S.
I '

APPLIC ' lES voor boTeDp
noem betrekking Y81pZeld

van de bij d wet vereiachte getuig-
sohriften bekwaamheid, soed
plrag van e laatIe IOhoolcommia-
sie en p kant waar applibnt
werkzaam eD van lidm•• teohap
eener tache, Kerk zullen
door den ~dergeteekeDde inge-

word tot op 5 Kaart.
Werbaa eden te beginnen zoo

spoedig m~ijk.
Salaris £90 per jaar.
Kennis 'muiek en TrOUWe-

lijke een "reÏlohte,
Billijke ,estaafd door

kwitanties ,ergoed worden.
N.B.-De I geslaagde applicant

moet zich . van een onder-
certificaat om

te reilen,

.EET- Ontbij't- en':Tbeeservies,i Toiletartikeleu en alle soorten Aard~, I' .
werk in groote keme. •

Han¥. en Tafellampeu, VloerJampcn voorde Voorkamer, Tafelmessen
8DJHttui8- artikelen en alle Huiéhoud.Benoo?igdhedc~l. .

Verzilverde en Fantasie Goederen, geschikt voor 'Irouw-,of VerJaar-
dlppl'8l8nten een Specialiteit. Juist ontV'cJ.ngeIican la.ding van hun
tpeciale Port~ ,

"VICTORIAN \V AT ER-WHITE OIL." YAI D. SPUY, IlUlJU I co.
• 1600. \CJURPROEF.! n- , ValIdIl Afsl"'~~,s,. A"."· f!!!!!!!!!!!I!!!!!!i!!!!I!!!!!!!!!--"!-.-

KA'~ - tJCJtlllnL1I& fill V~ ..DI P.A.~ "FAUCET NOZZ~" EN ~u"~'!eL'" :Ialz_ _" .,fWJ; ~.1..v;:.r..=~=----'_-~
~f:tJ)B.Lql'B ...O~ IN.Di KiA'iT.. ....,.., ••, ~..........

vmuouJGBA.AR BIl :-
B•.a..LDBOlf ell 00.
Dr.., KA.'1'lUIWft 00.
J.D. OAaTWJUGBT ft 00.
B. LAWBDOJI q 00,
8TE'JLUf KoPHER8Olf eJl 00.,
eJl btJ.&JlCleIe PakJlv.1zen.

Een gebed van een vrouw

N.uu:ot vj,lI·~'IZENDUIl.
I.-.. kiIIdCU, bier"fOlpn de namen derp-

_ clie _ cl. daiMal, ens. oode J>08Uecela
..... ......... iD be' jur 1897 en .eaige

~ '~:::t. aijD aMt alle seker, omdat de
...... altooe l18ÏdeD II.oellUl UI soeden.
Tta • _prij_ '- ..Dden (diepDen ...ier
_ ~ lID d;., pr;jun begeeren) moe'
Jrij aU. eIa.a ... ....- hier ~oi«t, ow ",}11~
iiIra_ awlmo.. '- kennen genD en ook of gii~J.u-. ~ - /Iod, lieM E"rl.eh of Hol-
..........t1 'IriIIea bebben.

G.UJ ..... 11:
•. 1'__ "och 1,760 Moorreeaburg

K.K.
1,.00 Tulbagb K.K.
1,819 Carohna Z.A.R .
1,430 of meer, Montago

K,K.
1,300 80menet Weet

K.K.

"0 boezeer .,.,.~. ik te ster..,u:. Ik ~
dat God mij ftD aDe ItrieD mocht benijden I

Deze 'll'VeD de ...oorden VUl mej. WiDibed
Trollip, nD Col_berg, maar _PhUtkiI werd baar
gebod niet verboord' eD DO18 &jj &00 _ s$erke
en gelOude joorJ dame, als lIHIIl maat' sou _.
seben te ontmoeten, dur ati haar paoodheicl
door Dr, W ilIiauaa Pink pilla heen terap.ko-
men op die wonderbaarlijke WjjM, die di~,_.
gen_middel o..,er de pbeeJe w_1d beroemd
beef&gemaakt.
In een onlanp oDt'l&1lgen brief '-lIriift

mej. Trollip baar genl aldus; sp ~: "Ik ....
ongeveer een jaar geleden qu.k _ iaftam·
matie vall de longeD eD pleuria, .... _ weken
bedlegerig CD waa natllurlijk eli awak ~ ik
o~tond. 1\IUnpetel waa ,ehMI.en rJ ..,.,.~
en ~oor ik weer kracM kon krilgen, u.. ik
rbe\llD&tiek en leed VI'MMliik. IkmDsedueode
twee maanden geeD band of ..,oet ..,...-teD.
Gedurend. dien tijd beproefde ik '- . ..,......ta
allerlei IIOOrtpetente mediejjneu, De tijd aDeLi.
voort en drie maanden ~an lijden waren 'IOOrbii.
maar o. hoeseer Yerwlljde ik naar den dood. lli
bad dat God mij tu alle lijden mocbt bevrijdenl
Ten laat.te ~~ een mend mij "waarom ik
Dr. Willitum' Pink Pille Die' beproefde T' Ik
kocht se. bottela, toen ik, tot miiD eroote nr·
wODdering, na 1gebruik ..,an een bot'-l ....rlioh·
ting kreeg en daarna werd ik trapepwti_ beter.
Ik had bet van vreUlld. wel kunnen ni~·
wcn. E~6Dwel nam i\ nog .... bottela, om .. k.r
te Ilin dat miln lichaam gebeel in ordeeDpaond
sou zlin en ik ben (&ooale mijn menden ... n)
een meisje &00 aterk. 100 gecoud en met .ulke
blozende wang.n, als men maar Ir:an 'Ierlangen
te ontmoeten. Ik moet niet vergeten u te mel·
den. dat toen ik..de pillen innam ik een aller·
beste eetlmt had. terWIjl. ~oordat ik ze gebruik·
te. ik geen voedsel kon aanraken. wd.rdud kon
ik bet niet aanzien. Zoo u dese wilt bekend
at.,lIen als een ietnircbrift ten voord .. l. ftII
andere arme Iuders. zal bet me beel veel genoe·
geil doen. Ik OcH zeer d&ukbur en zal het ten
allen ttide al. een groot geluk bellChouwen, uwe
wondorvolle pillen mjjne vneDden aan te be ...
len,-Ik verbliJf, enz.

(Mej.) WIIIIYRED TROLLIP."

Een ieder wieno gestel ..,enwalo:t io vereillObt
een opwekkend en bloedopboowend geneesmiddel
ter ..enterking eli om sich wederom geacbikt te
maken voor den "strijd dee levena" . Dr. Willi·
&ms' Pink PiIl8 bew.rken ui.t alleen dit. maar
zii ~euezen be~deliJk ook rbeamatiam., len-
denjicht. heupjicht, .. nuwpUn" r.~wel ala.Vttl'.
lamming, tenng of "venwakking' , S,. VltWl·
dans. hocfdpjin. alechte op[iaverteering of dp.
pepaia, leverkwalen en auaemia, 'of scbrarJt.
van bloed, Verkocbt door rJI. band.laan of
verzonden door Dr. WillianlI' Medicijnen Com-
pagnie. Kaapstad. poIt'lTjj "" bottela "oor 17•.•
of een bottel voor 38. 3d. Het eenig aeker ge-
neesmiddel tegen ongeregeldbeden , byoteN .D
alle vrouwelijk. k .. alen, terwijl mannen door
o..erwerk of uitspattingen temedercedrukt,
door baar gebruik spoeru, genNen.-ADv,

; 8LOO...... ..,....
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :-
. CHAS. W. HOLME~

Timber Str~t. Pietermaritzburg.

lO Tobie"' ...
.. CGJ>.x-.e
DI w.... ..,.Toeiler

Nederlandsche Zuid-
8POORWEGMMTSCAHPPIJ.~

SALE

BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE " ONWAA~SCHIJNLIJK.
IEUZ8.,FATSOEN EN MAKEN ONOVERTROFFEN.

, .
onze ZOM'ER VOORRAAD is aangekomen Kharki, Flanel

en Tweed Pakken en allerlei K1eederen voor Mannen en Jongens.

TBB

Kr. JJ G ..,Bnda

Jl...,. G GroelM ...ood 2,000 Piket"rg "
)hj. Lpie du Bui.oD UJlIO New C.. tle "

ot ~ ~. lo.ono I;tellenboech"
" • J'0GI1e 6,66.1 J1WII8noille "
" • J[obt 1,9..'10 Darkly Ooet .,
" ~ Tenchuur 1,100' Calitzdorp
" J .... W_. 2,500Purl
" J G de VillMn 2.~)
" • Beu 1,5011 F;;_rbnrg "
" .&.Botha i,:.170 Besooaefield ;
" A BCKO: 1,141 Petrusville ,.
lO A C Vok"t 2,1J(j() Stelleubosch ,
" B lIchalb .,4SO Grikwal&Dd Weat

K,K.

J •~..A..",,~:m:'Y" 4Ei C::SO.,
Langemaakt-straat en Kerkplei •• Kaapstad.

As-an 3,200 Kuils Rivier"
,. Lia» Kritainger 1,31~) Vjburg .'

" E F.rreira I,!:.!I G . waland U""t
K.K.

I" B SeIaOeaWI 1.11.11) Lydenbu1
..A..R.

Lea M HaaIlWl 11,060 Betbal
H Oberhol\Ar 1,400 Lichtenburg .,
.&.BCoandi. 1,(l,~) Roatenburg

"
" J ... F BoIholf 1,5;,14 Phihppolis

O.V,S,

" Ibbel Boe-ll 2.4~) Rouxville ..

Council of
y East.

Ee:ne raadgeving omtrent
LevellS Assurantie.

..f(lll rIM &l'Ieur.
MijDJIew,-Hoe a&llbe~eleo.w ..ard levens-

_u tie ook &ii. ..,.rdiest ze tocb een waar-_D rucl..,riDt.
I, Btai_laad8cbe maataehapP!ien voeren ono

piel hU duiaeDden poDden bet land uit en daarin
~r' gMD Afrikaander d. helpende hand t.
nrik ....

2, Jo.,.. mu*bappj;i,n beboeven j"reo om
.... t bua .... r"'foada aantelergen, en tot zoo..
.... il er ,_ boD'" .n geen bonus meent ver·
..,... nD eie 'lVUBUreerd. som, als een. de premi.
Di., be_Id wordt.

Laat mii ter ophelderiog wat de wurde un
d. boll_ ia, het "olp~e geval aanhalen,

Eert IlIAD WU ~nl'1lSlllreerd voor £[Jf" I in d.
Zuid Alribauehe Mot ... I, betaalde vier Jaren,

- maer a* be' Yjjfd. eD sesde jaar. en .tierf. De
.... 0.... Iueer.£MO II. 5d uitbetaald. Dus d.
boolllJ bad de polis twee jaren in st.and gebou·
den .u \oeh '11''' er nol!' £40 boven de verall-
aureerd. ,£.)O(). ZOObeteekent de bonu. veel in
_n tijd; bU ia de waarborg voor de vernssu·
-.t. eom. ala de premie niet bet.aald .. "rdl.

Boe wonderitik "oorgaaude ook IICh!inen
_be. .. bet toch ..,oor die maat.cbappii een
.... tel; W&D' iD baar 5i jarig bestaan beeft ,e
o..,er t..... million pond uitbet.aald hii Burfge.
'lal...., •• toch nog korthij twee milhoen pond
owvphouden, waarnn "Ik. penny winot nur
de Iedee _t gaan; want "1/ ... ,, de leden 'tin
ft .._,.._ ToeD .. lDUr "Uf jaar ood ......
deelde .. en winat nn bonderd en twaalf pood
ol? .£1000, Yerder all. drie jaar met winKt op
..,.. - aooal8 renten op reDten -ale kloi:.alag;
lIOOdateeD polia ftD £1000, bii de laat.tedeeling
ia 1896., de eom ~ v&Ddrie duizend en
drie - ....-tir pond.

Velea ajja du ook tot dez" maat.cbappU<_ oade )(0'_1) o,.ergegau. na reed, in
aadere maabchappijeD ftt'Ulloreerd te zijn ge-
........ Dit .oreh IChadeliik gt'aeht, wegen. bet
'I'Vliee der iDbetaald. premiën: mur Daardien
..... toch niei terucgekregen kunnen .. orden,_&ea se bet .. ker wjeeliik d&&rclleeniet r•••rt·
',gan" eD Iief.t het '11''' ~oor het on .. i,.... te
_, iD plUu ftD aicb op beloften te ver·
latea.
. Wij IntaDell dill! eerder een In van ben Iceren
in .tede ..... afkenring hierover uittespreken.-
led., doe.sU"" kea .. : maar ik aluit met de .. ~I·
__.,de nadreflttg Vcra.o.."reer meteen in
_ _'lIOhapPii. waarvan gl; later geco ""loc·
rouw nl' hebben. En daarvoor is 0.,." Zoid
.&.fribaollChe HlitarJ ongetwll{eld de r""hl,e ill
elir opO:ht. Ik heb mline onden'imlinjt daan ..n
PbeCI .a hoaderdeD met mij·

Ik hen
WELl'E)lEI:'\t'. Schrijft om Cat&logos. Kan gezien worden bij de Agenten

White, Ryan & Co., Burgstraa4
OF HANDELAREN OP HET PLATTELAND.

ALGEMEENE ZIEKTEN.
2. DE LONGEN

Loa~ lnralen IjjD meer ..... m.. n iD de Brit·
&che eIlanden dan eenig anil.r ziekte. KleiM
nrkoodbedeD leiden cot .... IODatelring _ bt-
flamDlatie der longeD, 1WIal", eie.. ldIiJM
"""eli .j;tI de longen onderworpeD UIl ___
die doorililmeD eatetaaD, zooala teriq. BH ct.
oppervlakte der z..e, alwaar JlUuntof 0"'''"10.·
d'll u. wordt de gebeeie ademhalinp·ruim"
Diet gebruikt, maar IIOOdn IlllID eeae beorte
van ééo-mjjl boven de oPJlenlakte der _ op-
Itijgt ...<mIt elko4leel der longen tot ademllldáir
gebesigd. Daarom word.n teriDgljiftn _
plaat.aen eeu mjil of meer bonn d. o~nlak'-
der zee gelegen, gezonden, alwaar Iii 'l8rlich·
ting en IOIDtjjds genezing verlrrjjgeu,. Inft&aa.
matie u. een ander ziekte die door kiemen 00·
.taat. Grooter zorg word, in kond kItIm w~r
vereillcht, om.. LoveD rJl<>&Od_ Iiehaam ..
organen van koode en kbunbeid te ntiww.u.
De .ni ..er-Iucbt kWClltie ia albelaugrjjk, _
"'jj. beWegiDg in de open locbt ten allen tjjde
boo~.t noodzakeliik ia. llaar bo~en di.t alte.
blijft d. ..beolote noodaak.llikh<>id, om het
Iicbaam in blakende ge&oDdbeid te hooden. Zie
boe 5poodig een zwak penoon koude nt, eD he,
Ulel naar de longen vhegt.
Dr, Tibbles' Vi-cocoa., met ZijDzuiver Caracu

cocoa, Kola, extrakt van moot, en extrakt ftD
hoppen, i. geen medicjjn, maar u. voed .....m eD
.oelt te hulpe door kracbt en energie op k
bouw~n. ,

Moodc", die hunnG kinderen in goede gowDd·
!.cid willcn houuen, bebooren se '. morgena eD
'. avond. dr. TiLbIes' Vi·cocoa met ...arme melk
bereid, te geven. Ziekeliike maDDen OD'Il'01I·
wen die "..,.kko longen bcbboo, beboeren om
gozond te .ilo dr. Tlbblea' Vi-OOOOQ',morgeDl
en 's avun<ls te Irebruikcn, en allo maDnen die
zich aan do ruwe onzekerbeid van 0118 klimaa'
hloot to stellen hebben, ""hooren ziehzelven te
"cnJterkcn voor zli heIn da;eli;kacb arbeid te
gcmoet Fn. met dr, TibLI",,' Vi.cocoa., als W&D-
neor -ii ID Ktaat lullen worden t(C8teld de woede
Jer clementen .met geru.tbcid te ontmoeteD.
De .chrjivcr "preek t uoor pel'llOOuliike ouder.
\'inJing, cn dOo" de upmcrkilllr ran de beilaame
;:cW4:CIl or aoderen, Th" opent do porieëD
en wakkert aan voor ccn tijd, koffie spoort bet
hart tot klorpen aan, terwui dr. Tibbl",,' Vi·
cocoa kracbt en ,elfslandigheiu geeft, de long.
vezels opbouwt on versterkt. lIet ~ inderdaad
een .. onder lijk voedeDde drank. Niets iA er
ooit ontdekt geworden ddt er bii .taan Ir:an om
levco,vTeugd~, ovgeruimbcid van gemoed, oDel.
held van ledomaten en een algemet'o gevoel "'an
geluk t~ geveil ,bt sl~'Cht. eene volle ruimte
omt.<laat om eelli~ pleixier, zedeluk, inHUw .
tuc,1 en Ilchanlpl'ik, te genieten. .
Dr. 1'lhl.lo' \ï cocoa ia verkrjjgbaar bli all<>

,,·otheko",. kru:,h·nic ... en winkel •. of Yan dr.
Tit,bl,,; y, cuel'a. beperkt, :lI K!II!teel.traat
Kaap'l.HI.

VorJi(:nslL', .'11 f'or41ic:l~tc alleen i.i wat wU
;....,hcn '"{I"r .!r. Td,l,'(':.;' \ï-CPt· ..\;t en wjj z:H" ge.

(·~('d .U:i n,.!,:r :.:I_l·r ll;'J '1:" /"1""/ 1l0t;rut (eCD

il I-tka r~ l~ ,··,l Jt) '::<1,) ('1..'11 nl t·c monster-
;,L~j.; \.,~I ·lr. ~rl;jLI..·:'\'\ï t."')~ua gratis ou pust,
\'fU loc t" le;J ""n,-( 1l!\' )

Mijnheer,-De brief geteekend "Undenin·
dm, '. welke ooJaug. in 11,t [J"!Jb/.,./ vorscboon,
om rud '- gneD betreffende l8'len8Yenekering,
il blijkbaar c-:hre~.D door een agen~ van de
"Sou'h Af.ricaa Motual". die deun weg inolaat
...... a :.. ... ....rteDtie ..,oor de door bem 1'''''-
..-_. maat8Cbappjj te ~erkr!Jgen, H ii
-ct da~ en pn ",eemde maatl!Chap.
pjjeo behoonm a&II te moediien, maar vergeet
........ Id~ te nt'1D8Iden, dat bet t-en mi... te de
JDedediDClDl nn eeD ,Iuer maaw,hapriien "' ...
die ft Nui_rend. "Oude lInttIaI" t"t zoo ielJ!
ala werkaamheid opwekte. De "non forfeiture
pri..,iJerea" welk" de Mutual toekont (een voor·
recht dat ~eJe jaren geleden ook toegekend
werd door eeue ,.reemrle IlU\&tacbappii-dc X.·
tional MutarJ, Aoetralia) aun niet lot dat kan·
toor alleeu beperkt en iu de praktijk 'ijn ze nu
biina algem ..ea. Iodien cr geen buitenland.ocbc
mededinging l:eweeIJt ... re in Zuid Afrika"n-
..,he lenRllyenp.lt:ering. zouden de venekerden
bij de "Mutual" thans waanocbiinliik "e ... token
s,jn '·lln ~ door"Ood~r";!I<linM'·V>O"cr gepre-
zen .-oorTeCht. dat poli_n nit bare ()n",aartle
gehurthufd wordeu. Iir bemoei mo echter niet
.. et eie buitenland.cbe hutotrn. die yolkomen
iD atut ziin om ~oor buo eigen bt-I"na~n IOrg
te d ...... o. maar wat it onder de aandacbt
.... nach te ~a,ell. iAda' dit IOO(8naam,Je ad-
..,ja feiteliik d. werking niet Te!'1!W' van het
"000 forfeitnre'· .",teem tan bet kantoor waar·
io hj; mo gt'in~rd i•.

V...... n -0 bem in te lichten. dat Je poli•.
welke bij vermeldt. "", iD atand gehouden .. erd
IIi' doo bij d. pol;" ge~oegtle bono., maar door
pbnaikmaking "'0 de overg;wwaarde. t .. .,.,
,.-1 ..,enebillend. term ..... Ecn' .. eini~ keDnis
18 ..... rliik een p".arli,ke .. ak en ik boop. dat
u ... IlOr1'C8poncknt het zicb daarom ten dOt'I ui
.to11ea om bul ~ttI'lICbiltU!IICbenJen b!i een poli.
,.voegde boDO' en d. o\'8l'gR&fwaarde der pnliA
ta leerea kennen. 1'00rcbt hij .ich weder ala
raad .. _ UIl and"reD apwerpl.:
,Zjjll"'DIrOlDtftat jour l'_nigingen is bljjk.

bIIar __ fluprwijam( nur de "Sontb.m".
_ jjvq oucIerliDI Zaid,AfriklUlD":u kauloor.
Ik d.rf ...... ' dat ik in dal kantoor eellc ~Ii.
bOaCI ea die zal bliiven bopden, umd ..t de voor·
nard .. de&er maatl!Cta.ppij even liberaal ziin
ea denlfde \"OO,""hten iDhoudeD rJ5 hare m4!·
chdiupter, de ··)Iutual". '

J. C. SMITH ~ Co.,
IJzer, Kool en Timmerho~tlagazJjnen

KOLONIAAL EN AMERIKAANSCHI WAGENHOUT,
ZAAGM~L~NS,

en Rlebeeks

Geene win(f~en; geene palen; vereisobt geene aandacht na en
opriohting; altijd stevig.

De ster1cst.6,goedkoopste en doeltreffends~ heining jD de wereld.
Komt in rollen. klaarge~t; zal een Jakhals uit- of een~Olifant

inhouden.

O!':II£JUttR.

STOOM

Breestraat Plein,

T.. bewijze bierTIIII dieDe bet volgend .. : "EeD
... tnl'el!d-. "OOrbeeId ftD de voordeeien VaD.......... .......u.. ,,"-aaderell woMt

Hr r IJEItlH: P,\SA:IIAPRun:s ontaardt geh .. 1
en ,,1. III Je JOllg.te zitting ziin tooDeelen voor.
gt!'vallcn, die I{etuigen Yan eeD totAAlgemi. aaD
oerbIed .oor de "'cht.erlijk~ milcht. Toen ArtoD
yerklaardu <Ist lijj zicb bad begeven nlW' den
bC<lr Laisólut, ,lie de.tiid. Id der Kamer "'IIl!
.proog dUlc woedeud op en achold bem v~
lelljlonaJlr, lillItera;lr. bandiet, achork. De ge.
reehtnaal daverde Tan de toejuichingeD bij
dezen 0lller:\.~teD uitnL De .. dere beecbol.
digden atonden als een man op en .10ten .ich
~n bij de ~oo~eD \'liDdeD beer LaiaaDt. Op-
Uleo.. toeJDlcbmgen, waaraan Jelb drie jury.
leden deelnamen. De preaideut bief·daarna de
zitting op.

E~~ GOl:!)E AA""EYELl~G.-Mevr. J. M. nD
Niekerk, Myrtle Lodge, Paarl, !leide ODIa .... :
"Het i. bun" ongeloofeliik boe..,eel g-t eeD
bottel van Chamberlain'. buikpjjD, eholera en
hoildoop geneesmiddel in miiD onmiddeUilke
omgeving heelt gedaan. Ik leed ..,er o"'er eeD
maand leer erg un builrlnop en ik bad ..,ele
modiciinen beprotrl'd, maar genu niet 'lOUromen
..oordat ik Cbamberlain'. buikpjjD, cholera ~
bUIkloop gtJn"""middel gebroikk, die de lnrarJ
onrwon. Met dezelfde bottel geDU ik _bil.
leude I.,.)"n n.n mijn buiapUD, di. &aD PUDiD
de ingewanden en buikloop IedeD, eD gaf ~der.
....ud bet o~erbliiTud. &aD eeD boor. ID elk
genl deed de medicjju goed. lIit ...emu,. Ik
Ir:an die iD volle nrtroliweD a&II eeu ieder aan.
he"eJeu. die ... , beeft Tall boiIdoop of PUDiD
d. iDpwuclllll."-ÁD't'

l)qUftUanr :
Boa. ALPBJID BSD". Vooni....
B.D'ay SOLOlION,. 8u.·
I'BBD.l. ClBlt'TLIVBBS.
PAUL NVlLLIBBS.
GODPBBY BIOBBL.
1. G. 8TJIYTLBB
BAB&Y BOLUS.
B. K. A.BDBBNE.
Jlcm, 1.X. JOBJW(AJr. JLL.A.

.DIR GIIJIUIDrQtla ,unl&1J1l.
G. 11.C. J.lIDJlU80li, llD ••K.O., Loaclea

)(.B.O.&. BDpIud.

.en~
• ~r,'7Óc)

lll1J,UD(DlJJmIDIJ•:tnODI IftDIS'l'
JOIJl8D IJ -

i

Hoofd Kallfoor Depof:
HOEK VAN .

at. GIOaGBBlIITDW'f
tlllr~. s·lII.umT lAA I '.

. Ib. wmm

LAATSTE UITBETALlNQEN.18,95.

PnlÏllen ftD _b~uur ~ ~
... de 'IOIPUde __ 'I0OI' iMlmI ~1,ooo,..
_prODIreIijke ..,enekeriDs :- ~ • .
Duar iD 11l84. .

. 60 lUB -~. A-.
67 .JAAR _ 1.- ....
.. JUB :.... J,7JO '
80JAAB 1,_
10 .JAAR 1,_
Iii J'AAB . 1,860
. lj lAAB 1'-

D JAAR 1.188
6.JAAB 1,101
8 JUB 1,060

----------------.-------------~

AFRIKAANSCHE CYCLE
CORPORATIE.

KENNISGEVING .

DAT ik altijd gereed ben Kaff~
families voor boeren wer~

op te zenden naar ~~ statie i~
de Westelijke ProVlD018 tegen de
volJrende prijzen, maar niet lDindef
te 6eatellen dan 18 dienstbare JIIAD'"
neD én meiden. .

Alle dienstberen van 12 jaren oud
en boven, 158. per kop. .

Alle kinderen van drie jaren tot;
ODder twaalf 51. per kop.

Kinderen onder drie gratis.
- W. A. BOTHA.

Cathcart Road, Qneenstown.

KENNISGEVING .-

"V I KIN G."
ON GESUIKERDE MELK.
VAN wege de nabijheid der

Runderyeat.. is IC Vikin," de
eenige Kelk die met veiligheid bn
worden gebruikt.
. Ge~' V1Ul de ke~
Kelk uit de Noonreegsche Hoog-
landen (de beste weive14en in de ge-
heele wereld) is deze ldaue rijker in
Boom dan alle anderen, is meer
voedzaam en wordt gemakkelijker
verteerd, en daar het heelemaal
beVrijd is van toegevoegde suiker,
Dn het gedurende bet dflleliJkscbe
verbruik: niet van gewone melk
worden onderscheidene.

Deze pas-geirdiroduoeerde Lek.
kernij mag ver~ worden bij
alle kruideniers, of m het groot TU

IOBDTSOI BI CllAlBIRLlII
HOUT·8'J.'BAA.'1',

KAA PSTAD'8
W. L. EIWjBI8,

Levert Brouwers draf,

BESTE" VOEDSEL VOOR' VEI,
VARKENS, en&.

Per Spoortrein verzonden.

2s. per zak te NewlandJ
Station.

.~

ZUID-AJI'RIKAAN8Ch ..'
IONINILLlIE JUnnIDBT
De IC CA8TLEMAIL • Maa&Iohappll

DB8teombootn ...... LijD ...trekbe
ftD J[UPeW 1IIIU' LODCIa om ...

...... Woeuilatr. t. , au .......
lIadaia _ P1~ toe 8iai BeJaaa •A_'" MD' 111_ op eie ............
1DIMatijdeD.
reb. I-&08LIB CA8TLB. )[apt. Tu VDA.
" 16-DUlfVBGAN CA8TLJf, Kapt. BAY.

liar. I-IIA waDD c.A.ftLK,Kapt.Bron.

1Itn·..... ,.......... JIl Lu PIlaU
,uUllTD&L O.&.8TIJI, Kapt. WorD'" catItnIl •

Jl'ebrurl
DOVlf.l 0.&.81'1&, Kapt. IrulftllDT, OIB~

17 h'bnMi
Voor Vraeht of p...,e 'NrYOeP m~

sich bi de Agenten van de C.A8TLB
JlAIIJtOOT JLUT80HAPN, (Bpki).

De za:
LoNDEJf, 29:=:a~~

P!aDd beD ~
iOIPIa OD"

De
EBI

D

LolI'UEN, 3
GladaIDlM b.
De dokter '
bedell IDOrgt"'a ...,oodl

JU
.ADIOJ'1

EBI

OPEND

Ga..urr·BI
Aal(Ora ram
c-t. af. De
£66. EeD bM
verkoopiDpll

De PIUte
ViaiODeeI '1'ónotm.- eD)tt

. De barpt
,eD, meldeD
borg lijn ol
de Rouverne
1t'oordig 10I
e10WD om de
"jj" te fl8f\
burgera aiia I

H.1U
SUIOSI!IITA

Do,~, met,
l1&li' StoReI
ha'l8ua UIl d

Buf

EENJ

UITENn""
vau' de kool
in Ui~
D011'61, L'1
etrSiOD gr-

De~
·men -ir
jongen blau
.. en, II&bjj ,
uaam 'laD d,
onbekend, et
~o bij Jl'
proefde dOOl

Ophe1ll

GUIUlUt
plu.taeliike
petitie dOOl
"aarin eeu t
op ..leetteb 'It

KOJtllTAD,
_te be
hebben MD
band met.prew, m
..,.nocbt 1M
de &&keD te

Eel
PU;TEBK.

De heet" J
in ziin 78al
dieade hii
Irommaudu
zic:b bij den
bekleedde
tot dat bj
legenb.id 1
..oord_ k,
die op de
het Iuad te
Wetre.,eud,
jaar .

ORA
Deh

BLOUlfO
Carl llon:~
ziek en ligi

Z.·~

De lnd1~

PRUttKI

in.oUt'" I
lAter daD ;\
waardoo.r
er een PI
b<.f .

ilet got

'" het loopel
, komatea VI

'alle QOO.i.
bell ,.,ma
eeu .-oord.

" "'_,,ndet'
£360.000.

: WOiCeD em
, leeDing, I.".,ea 00

" J'U4_

TIge

BET

DE



~G.

.hijheid der
Yiking ti

l'ili he'd kan

dL' keurigste
!:;sche oog-
den in ge-
asse iiker in

',

ceerde k-
worden 'j

Id groot van

AIBu£LUIIW1
T,

DS,
, dr f,

Olm VEE,
!.Z.

rzonden.

Newlanda

ISCh ..-
JLDIEN8T
la tsch pplJ

.1 Jn vertnikll_
Lond

1" ~., q;BI'.

" p' If T.
"'I'!. GI'lT.

>TREl:T, 0

vervoege met
I .It' CASTLE
'l'IJ, (Bplrt

•IJN
,ILUIEN
ATSC PU
Tl.

[I&Al'

1 oe
zonde

D.
li 'I·' liULO!<Y

~G LAND.
\l1" !,nSG, 9mtrent

\I\.RIIS, treDt

'IUJ.5()~. omt

'R mooi Stoma
'i verla D TOOI'

ko i nil

ltENG ELAlfD
orden

van 10 p ,
I'·
l>lU" HAV BS

" DruHen )la.
i: .. " & co., B.

0lI Brn, jell II

De sultan ya
RHODESIA..

VALUA.T
v v

I',
Iw,jen
heden

KAAPKOLONIE.
Ango men-verkooping. Ik blijf U'll' d'll'. do.

A. J. P. SNY
,Ste burg.

U:-; PLAA T:-; VERKOCHT.

I .I'E'W';(; VA~ DEN SPOOR EG. conferenti VONTUUR, t.:NIONDAL

(lieuUr .Itleg III .. ell.) 2 an 1898.

HO JA B.

PRETO A, 29 J ....s.-De fe rale CO
&luit aandag.

T PORT ELIZAB

H. .S. "nortS" ve trokken.

:"1\1'1'.'11 .. \P. :..~ JA'. - (R""ll~r).-H.Y.S.
J j .. r-», met den I, vetrok bed n morgen
t.nar ~t. Helen. scension. ~ierra Leon en d
beell,; an d Weotkust.

Bu oe-loge opgerioht.
[Re -tel gram ",n.]

HET EL D DER AF AIR
~:E:; Ju:;G A:; VERDRONKE:;.

t' ....r tcu

\:'

'eD '11'. dienaar,
D. P. Y. D. HEEVD-i,. :,i,t'O een

lo,LIl.! met

ALTOOS

GINSELVA~T N.

ORANJE VRIJSTAAT .
De heer Borckenhag n zie .

Hi_~Jt' \I~(l-';TEI~, ::\1 J.\s.-(Ufllh'r).-D her
t'.~rl l1.nrcllenbagcn, udltc~r van de ·;.J·prt"u is
£1 k ell lt!,'1. 10 OCH ·dcnkclukcD toes d.

Z.-A. REPUBLIEK.

De Indi;Jche inwoner;,; mo
DE D~;" 00[1:;1;.

ui.r Ai;YL v
Ot: llE"R MONTAGG WHITE

VERWACHT.

in: DRASKWET,

rc' ~~ JA:'i.

Lr , ... ~~. brIllen aaU hel
ebr: cht
h we

"Q ala



W EN NEETHLING

UND B N.

lY SLEC T G ZEL8CHAP.

eur.]

, ~.~
)~ ~--'::,:'~:,

ER

ltllAlI1lU&I 11_

o
lf To"",,

xa lie eA
D
Do

tO

V' lh
~M

Do
Do
Do
Do

'"00
, Do
Do

lad

....


	gray00366.pdf
	gray00367.pdf
	gray00368.pdf
	gray00369.pdf
	gray00370.pdf
	gray00371.pdf

