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"DE KUILEN."

D
E ondergeteekende gelaet door

den heer W. F. Versfeld, zal
publiek verkoopen :-
~':)mudden Koom (get.rapte).
1:1'I " Zaad Haver •
.1') " Garst .
~II R" og.
Iil " Aardappelen.

1·')11 Schapen.
I ~ Aanteel Beesten •
'2 Ezels, 3 jaar oud.
1 Rij Paard •
1 '\ragen .
1 Scotch Kar.
I BugO'v.
)' o•
._ Zelf Binders.
1\' ceder Machine (paarde-kracht).
1 Jbssy Harria (Cultivator).
'f Dubbele- Voor Ploegen.
1 paar Tuigen.
,', Zvisen.
1 Water Kar.

~'f Planken.
Il'l) Ro]] Tabak.

BOl'nlerijgeI"e(dschap, ens., ens.
P. J. RETIEF, AflJl,ager.

Vendil Kantoor
Piquetbt>rg,i'Maart, 1898.

Eea Ultsteliende Kaas ,oor ee.1;Jlele.aar----,----
Te Koop voor eenig redelijk bod als een gebeel

, of afzonderlijk" .
3 paren ~voet Frall80be Molen Steen?n, '1MjIa1ageri .met spilboomen.
1 No. 3 V~ctor Dubbele Borstel:Machine op het laatste Engelsche

model. • . '
Millot'8 Pc,rcellan Roller en Zift Machines.

Do. Magneet IJzeren Opnemer.
1 Patente;Deeg Menger en 'Croggen, en eene hooTeelbeid Bakken

en BanketbakWers g~p. . r

De m~n del' machines zijn bijlcans ~euw en qn1aup ondenocht
door een mol~aker. Doe aanzoek bij . "

': ~ FlTTIG. 47 B~ KaapetacJ.
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Enz.

P. J. RETIEF, Afslager.
Vendu Kantoor, Piquetberg,

3 Maart, 1898.

Publieke Verkooping,
OP

DU S[).AG, 22 MAART,

~-.-".~-._~.:~....'::~_..,":-

JIL .!8£.. _ _":!!.,••..'"
PORT RVILLE. I?UBLIEK

Publieke Verkooping i. ik lT k'
y_, dID ts4~ 1IIlt. ·t8t8,Belangrij e·, er.

TE ! ,.

,ll'oOP~ I aJSal'BI 'L, DE Heer JAN' D. J. VISSER, Zijne woonplaáta uit de band. t~~~i~_~:
_ l'IlS1'" 54 hebbende, heeft de ondergeteekenden gelaat om op de PJaatl....JIJ.Ml'MllD1

Alias KLEIN KARDOUW. D 1:" 'A·~aad,eI'il'·~-'~~I.Il."

,E:l~~Ê~§§"~~=Occult . .•.ai
l.-1)e helft van de welbekende

Plaats "Koopmans Kraal," groot
in haar geheel cirka 1,200 morgen.
Deze Plaat. is ~legen 2 uren van
Porterville, en lt uren van het Oli-

I fants Rivier Bad, aan het voet van den
! Kardouws Berg. De weg naar den
! Bad gaat over den grond, en de
! Plaats is uiterst geschikt voor vee ;
: voor tuin, tabak, en graanbouw is
\ volop water.
! 2.-De helftvan de Berggronden,
grenzende aan bovenstaande Plaats,
groot cirka 250 morgen, extra 'fOOr
vee in zomer en winter.

Lo... Goederen:
4 Extra Ezels.
2 do. Karpaarden, schimmels.
2 do. do. bruin.

10 Aanteel Beesten.
200 Aanteel Slacht Schapen en

Bokken.
10 Varkens.
1 Wag~n.
1 Kar.
1 Water Kar.
1 Zelfbinder.
I Reaper.
1 Drie-Voor Ploog.
2 2·Voor do.'
1 I-Voor do.
2 Span Voor Tuigen.
2 do. Achter do.
1 Egge.
1 Lot Zwingels en Trek.
1 do. Vaten.

20 Mudden Koorn.
50 do. Haver.
20 do. Rogge.
10 do. Garst,

Enz. Enz.

TE

KEEROM.
DE ondergeteekende, gelast door

de Executrice Testamentair
in den Boedel van wijlen den heer
MHRTIX CHARn JOHANNES S~ITH,
zal publiek verkoepen ;
6 Eer~teklas Ezels, 3 en 4 jaar.
2 do. Kar Merries, 5 jaar.

60 do. Schapen.
10 Varkens.
1 Wagen.
2 Span Voor- Tuigen.
2 do. Achter do.
2 Zwingels en Trek.
1 Zeilkrib.

10 Mud Garst.
fj do. Haver.
2 do. Rogge.
I do. Barley Wheat.
2 Zwepen en Stok-ken.
3 Ploegen
2 Eggen.
1 Kruiwagen.
2 Balies.
2 4-Halfaum Vaten.
7 Zeisen.
1 Water Kar.
1 Lot Zakken.
1 do. Riemeo, Boerderijgereed-

schap, enz., eaz,
P. J. RETIEF, Afslager.

Vendu-Kantoor, '
Piquetberg, 3 Maárt, 1898.

Assistente Onderwijzeres Benoodigd
VOOR DB

Gelegen iJl de lupscbe' lfdelllDg Dlldj .Dplea. _
OP ·.1

MAANDAG EN DINSDAG 14 EN 15 MAART,
TEN 10 URE V.M.,

VERLEDD te Ottoshoop, Z. A.t
pubJi.k. op den .lá Fellruari, 1898, ,

l;>,~'TID,!IIH& MA.. IU~ In leven ,UljO.Cotn.
~ der lI~aDI Goudvelden, ill dQ
O1lllerdom VIUl 61 Jaren.p.e overiedeue vODd zijn diep lletrenrde
ebIde. ddoor een revolver-schot hem m!ver.
~ ~ _~. kranbinn~ toegebnch,
terwiJl bil op IRlD' kantoor At te BChriJ' \'Q,, I

liameDI de nagelat.ene kind1!rt'D,

Publiek te ver~oopen de ondervolgende Lerende Have. B~~erij.~:==;;;;a.saJ~~!~~:~=:
gereedschap. Huisraad, ens., enz., zijnde alles van de beste kwabtei~; en
daar de heer VISSICRnog geen twee Jaren geleden eene geheeie uit",. ,
kooping van alles beeft geheuden, wordt al het nu aangebodene, ge~-
borgd zoo goed ials nieuw, en vooral het Vee als jong ~n van de beat.e
soorten te zijn. De Boerderij van den heer VI8SB& 18 ook &00 ~iiliWDi1ft1l!""iI'iI.~~;';;';;"""'·;';"
bekend dat verdere omschrijving onnoodig is. .

I. LEVENDE HAVE.
22 Mnil Ezels van 4-6 j"ren oud, 2 pa.ren Ka.rj>aarden, 2 Uit-

stekende Ponies, 13/2 handen hoog, 4 jaren oud, ~iden ~.reé8eerd ,
zadel en in tuig, 2 Merries en een Pony, geschl~ ombi) EZ?ls voor te
trekken, R Rij en Trekpaarden, waarvan twee schletpaarden ZIJn. '

IJ.
24 Koeien die allen op kalven zijn, van de beste Vrieslandache

ras; \) Vaarsen, achttien maanden oud; 10 Kalveren, 4 Trek ~8s~n, 1
Koloniaal opregtgeteeldo Vriesland Bul, ~, pren oud.. Als drie Jaren
oud prij!'! getrokken op de Rosebank Ientoonstelhng, 1 Volbloed
Durham of Korthoorn Bul, door den heer VISSER persoonlijk uitgezocht
uit de beste stoeterij in Zuid Australia, geslachtregiater zal getoond
worden.

, IZAAK J. DOS MAN.
~ 2:) Februari, 1&>8.

, . f· rjr J. 'PCTHERON.',
. ~ ._~"_"""" _............... ""_.:""' ...... _ ... _.... '!' --.",.0.,.- .

ennisgev~qg.,--------~~~--------OVAN
Ezels.

III.

DE ZUiD AFRIKAANSCHE

~o~or Car Uaat:chapt~,

DANK BE'1'U leHNo
I • , •
! .

JD,E. Ondergeteekende, Wf'd,uwe wijlen
~on heer J. .c. IIOFMÉll'll, \\'emcht

hU ~. openlijk haren dank te betn~D
aab allen, die aan haren overleden eclll@6-
D~ in zijne ziekte hunne vriendelijke '
h$lp ~bben bewezen; en voor de ver.
d~ blijken 'VIlJl belaogsWUiog en deel.
n"miDg tljdeDi en na de begrafenis ook
haar betoond.

HELENA J. HOFMEYR,
; Geb. LOUD8Ki,

iLeinster HaU Tuinen,
I Kaapstad, 3, Maart, li.!98.

11;) Merino Ooien' allen bezet, jong; 150 vette Lammeren, 30 uit-
stekende vette Lam Schapen; 50. Aanteel Bokken; 1 lot vette Varkens.

IV. BOERDERIJGEREEDSCHAP, ENZ.
2 Bokwagen8, zoo goed als nieuw, 1 Kapkar met leder hoed, door

"Cooper," 1 Buggy, twee plaatsen, leder hoed, I Openkar op veeren, 1
Schotschkar, 1 Waterkar.

V.

'Jr08t Bds No. 426.
,'\_ . Pret.<>ria.,Z.A.R. DAAR bet Bestuur van het Nn'-n,." ...At. Hospitaal onder een Raad van

Dirooteuren' geplaatst is, ,.""nPt1An subscripties vereischt om . biJ de
Gouvernemeeta toelage te roegen.

ZOO spoedig er niet minder twintig inteekenaars zijn. zullen
lij gerechtigd zijn ~even uit het te kiezen om leden van den Raad ~ltJDclle Ritten naar BOUT BUI
te worden." ! Yia VICTORIA WEG, voor h4!\ ftn'OC'

" . . Voor elk guinje onderteekende kan een patient voor admissie tot het YU PaeIIq1era.
h08pital'woMen aanbevolen. BOVENGENOEMD Maatschap-

EBne aubscriptie van .£25 i som maakt een" Life Governor- pij ~l hare schoone en geriefe-
ship" uit, en za} den gerechtigen gedurende zijn lijf- lilke Motor Car dagelijks tot ver.
tijd op de electies van raadsleden, stemmen. en jaarlijks drie patienten dere kennisgeving laten loopen, el
voor admissie aan te bevelen. v~rtrekkende van Theater g'b-

Eene lijst ligt,open pij de van Koophandel, ' bpuwen, Darling Straat, 10.15 v.m.
Subëoripties zullen met ;worden ontvangen door de leden van ! Kaartjes kunnen worden verkre-

het FiDantieel Comité:- 1 ~n, ten Kantore van de Maatschap-
"D~ heeren D.' C. Andrews, Oompagnie's Kantoor, .1.1....1..'11"' p)j; Theater Gebouwen. Darling

Straat. I ~traat.
R. S. Solomon, ·R. Ross & Co., Strand Street. !
J. W. Jagger, St. (#v'IJ'aF,'1I Straat. Bllald Urtbwche lotor Cu lutsehlpplj.
Eerw. ·Dr. Kotzé. . Kerk, Adderley Straat, eD
George S~ V I Stádhuis.. ,KOENIG & Co..

Somerset Hospitaal. • i Agenten en Bestuurders,
.KAapstad, 22 Februari, 1898.1

2 Spannen Wagen Tuigen, 6. spannen "Ploeg !ui~en, ~ paar
bruine plettische Engelseheleer Tuigen, d??r. 'Muter bijna nieuw, 1
paar gebreide leer Kar T\li~en, 1 paar Voor Tuigen, 2.Zad~16 en Toomen,
2 gebreiden en 5 ongebrOlde Beesten Vellen, 2 Zeil Kribben, Vracht-
touwen en Katrollen, 20 Swingels en Kettings. I Naaibank, 1 kist
Timmermansgereedschap.

ICENNlSGEVING

GEscmE11T 14enDede, dat van
van a(de.ln l~n Maart. 1898,

geen persoon .wegelft8n zal wor~n
te schieten QP l:ipringbokken, ~of
jacht te maken met. .honden op eeRig
soort Wijd. ,iOp deze plaazsen s-«
Dikpan en Vrouwepa.n. of annex
Vigelansputa'Tan den heer Flower.
Indien ielB81ld ovértreedt, na de
publikatie deser kennisgevinf, zal hij
zonder onderscheid te maken me'
de uiterste gestrengheid der wet
worden vervolgd.

Geteepnd J. C. ROOS,, W. J. NAUDE.
..' O. J. VISAGIE.

VI.
3 Mnssey Zelfbinder Machines. 1 Wood's Reaper, l'ZaAi Machine die

22 yds. wijd kan zaaien (" Australisch "), 7 Dubbele Rausome's Ploegen,
4 Enkel Hansorae's Ploegen, 2 IJzeren Bracklands Eggen, 2 IJzeren
Stoppellands Eggen, 1 Massey Cultiv~tor, 1 Han~roller, 1 B-voor ~tump
Jump Australische Ploeg, 4 Land Kribben, 1 Kajatenhouten Balie van
200 gallons, 1 Wenning Machine, 1 Hooi Press, 2 Weeg Sohalen, 17
Zeisen, 1 lot Pikken, Graven, Vorkens, Snoei Messen, Zakken, enz.,
euz., 2 lange houten Ladders, 2 Schragen, 1 lot Balies, Halfleggers,
Aumen en Half-aumen, Ankers, enz., enz.

VII.-HuISRI\AD. DE~oqpIGD

.&t.u.a."u verkiezing~ 1898. J!£. J!!!(_
. 'aardeR I I'aarden I

!

FAURE
, ,

VOORKA.MER.-l Mahoniehouten Zet compleet, Ha.nglamps
groote Kachel Spiegels (Bovilled) Spiegels, Tafeltjes, Schilderijen, Tapij-
ten, Ornnmenten in soorten, een eersteklas Piano (van Oollard & Collard),
een van de beste soorten.

EETKAMER.-Mahoniehouten Stoelen, Eettafel (telescope), Side-
board, Cabinetten, Schilderijen, enz., em.

. 5 SLAAPKAM.ER~, bevattende leder alle soorton van Meubel-
vereischt wordende in goed gemt:ubeleerde Kamers, alsook groote
Hang Kleederkasten.

ONTBIJTKAMER.-Een groote ouderwetsche Telescoop Eettafel,
welke men als eene curiositeit kan beschouwen, Stoelen, Lampen, Clock,
Filter, enz., enz.

ZITKilIER.-Tafels, Stoelen, Sofa, Spiegels.
KEUKEN.-Potten, Pannen, Tafels, en verdere Keukengereedschap

en BOLl:SPERSTOVE.
DISPENS.-G1as en Aardewerk, Porcelein Serviezen, enz., enz.
HALL.-Linoleums, Hang Lamp, Stoep Banken, ~len, Vloer

Matten, Stoelen, enz.
BADSKAMER.-BAll lIET TUEBEHOOREN.

KANTOOR.-Schrijftafels, Tafels, Stoelen, "Safe," lUST MET

LADl'::S,enz., onz.

EENE Goede Dre~aakster voor
j eene bëzighei(f in het Onder-

veld. Zij' meet t'~rdege bevoegd
zijn en ina~rzijn A~ Holland.sch
te spreken. " /I

Voor ve~e~ b,ij~onderheden doo
aanzoek bV" .'. .

. L.;){EYER & Co.,
.'; Reddersburg, O.V.S.

"t1' . >

Wetgevende
PDBldÉIB VERlOOPINGDE

ZAL de Kiezers op eene ~U!le~~"TV~~el'Jl8dering,te Durbenville too-
spreken, op WOENSDAQ den 9den e.k .• om half acht uur.

Hoofdondet'ijz6r"benoodJgd, Wagenmakers en (J
OP

ltUIM

! :. ,! ; ,.:.~,;'

APPLICANES"lf'OOr de betrek- GELIEVEN kennis te
king Tan Hoofdonderwijzer, houden zal worden in het

voor de Tweede4das Publieke
School a.lhieriïteza~ met de ver- Maandag, 1
eischte getui~hrift~ en van Lid-
maataohap' der, N~ .Geref. Kerk, . DES MORGENS
zullen worden 'mgewacht. tot 31sten Ten einde de wensohelijkheid va-d PROTEKTIE op RiJ'tuig en te he-M t k . . bela jk '. U it bet distrikt Smitldield,
~ret es'aiaM,"',',"aan ',~,:'e -c betrekking s~reken. Daar dese zaak I166r, l)gri' is, worden allen dringend 0 V Staat

'f _~ ultgenoodigd, ter bijwoning dezer jvergadering. . .• ' .-
verbonden is, ';£150n per jaar, met. CHAS.. D. HOPKINS, B. GAWIE BADENHORST.
vrij6 woning. ,4'0 p~ voor 25 of n:.. )[
meer boarders, te~l de onderwij. SOOI Rijtuig I~dustrie Beschermings Y eréeuiging. ~m pers, oore & Krigf, Afsl.gen.
zer den timi¥rman,8: winkel met ~ C~ledon, 2. Maart, 1898. .

~ -:-.....:-"~. ~teUeDb08ch·1Roll. Geref. Kerk, publieke verkdoping
onder zijn behoor neBlell kan. . . ! E " .

Werk 'te dbnantett den na de PmlUEKB VBRK08PIN~ PAP NDORP. Yb Kostbaar Woou- en BeIigbdds,
Juni Va.óanti.:l 'e .!lP
, ·AppIiCátien W·iébtten w,·en in- VAN : DE PLECHTIGE OPENING ! lligeu4om, nabij Woodstock.
li~htingeti (iui!iéb; l~dig) te be- Huisen ,en Grond. VAN ,--

komen bij '": :," Het Nieuwe Kerkgebouw DE t!:~dJ~T~:Y:~tr~~n~:~
G. J. JOUBf}RT, Sen., DE heer A. S.ABIBR,besloten heb!- VINDT PL" "TS D zal laten terkoopen

8ohOÓlOommissie, bende óm Stellenbosch te 'Ver,. . AA .V .•
." Klein Drakenstein. la.ten. heeft den ondergeteekende • OP . Op 'rij,,~, tt Ilut, om.t onT,

P.O. Ladt Grt\1 Brug Statie. jr8~ op den pl~ts te verkoopen ! Donderdag moren, 10 Maart zijne ou~ opgerichte Gebouwen te
Klein Drak~, ;,' op DINSDAG, 22 I I, TE HALF ELF UUR. Woodsto$, in een onoV't'rtroffen

.Maart 6, 189B. .'"'~ 10 positie, ~et breede frolltage in
,- OM V.II. Men komt bijeen biJ het Oude Kerk ~bert ~!. zich tot. in, Grave

Amp' h_''l'th._' e,atre, I. Het Koatbaar '\voo~buia, Gebouwen pat In optocht S~raat.dl~htbll de Statie uitstrek-
. .' woond door den naar het Nieuwe. kende, Het bezighf'ids-coocentratll' .

; ,::.~•.~d c.~ Stal, Wagellhuis. en De HoOgEerw. Proftuor Hofmeyr zal ~f I wOd~t in deze grb~~l.;wen
bonwen. KrveJl Nos. 18,1 de inwijdingKNdehouden. , ~e end; le l)eva'wn een »on-ELKS;~·~AVOND 38 fv . - Be St t ,hQ-is met 6 Kamers, Di.-pl'lI"

_"" . .' &gen I!J" . rg ru , De avonddienst begiu~om half-acht. Bedienden Kamer, Achter]'laat;;,
.. _ van ynefeldt.:Straat..· Er, zuUen koorzaogen bil' beide _1__ ' W· k 1 I tMatinees ~~::s~terdag8. ,Dit eigeudO}Di sluit In beden wordeD opgevoerd. IJ~""" eqz.; den Slagers III '1:., 1('

_ . baren . Tuingrond en . S:!heerder8 Salon, den Smef'rwaren ,

S~a;C;:le,FRANK':':,:E.,t F/Ll/8 "1i~t~nÓottage8. Z. J. DBBEERV.D.lL ~~:;e!:e~~~~l'~~,~~;kt~~•
. ' KOLO, SS,,4 AL. ~n in A.ildringa Straat, Wagenhuis. : Het aangrenzende
. Lot N, 69 BART{LY EAST. blbk Grond is zeer geschikt n>Of

¥i8U'IIJ8~V8fJbonfJI,;"'_Ni81171J1 .1~ ~dollllDen 'worden bdnwdoeleinden of om de Gebollwen

VOO:&,)891 •. 1898. erh rd .... '. .-1..... . • te vergrooteJl. ., ,. ,);_,.,." T nu • en Ill. a"_6en In POl]ND SALE. :.Alsook,i 30 Vette \' Rfl>(':l', .¥
Een re~tt.8 S~.. :-' bloeiende gede81te ~ HC>enders i 3 Koeien (2' bezet t'n ~

, ',~,,&i,:~-;:L rp~ 17__ '-las I T be ~~~ :::~!the" CaYe8" Pound in,melk),2 sterke Paarden, 1 T~Dt
TOiIlG~LlfIi.&-IUlltLJI 1ll..D.IIoC en eerste-. on,_.-..nm lf DOt preYioualr re- :KM, lloti Haverhooi, 1 lot GraAD,

paardeD, déQ1'oorameD,hout~erk. :::: ~~~ IlUll'bd ~i eaftI half. 2 HODden~ enz.

rAUli D., CLuyu. T. J. STEEliEUKP. 'I. li BOfIEY!eli ZOO.,'f0\Ua4lD...... . llill&us,

VAN

40
Eersteklas. Jonge Paarden,

VIII.-Graan.
1[,0 Mudden gemengd voer, gerst en haver; en wat verder zal worden

voortgebracht.
~.B.-Het vee wordt gewaarborgJ als gezouwn, zijnde allen in~ënt

en nu gezond. , De verkooping zal beginnen met het Boerderijgereed-
schap en het Huisraad zal op den tweeden dag worden op geveild.

J. n. J. V[SSER.
CREDIET.

Jo Wo. Moorrees, jro &COo,
~~&I ... e::..- ...

PUBLIEKE HCHOOL TE WITKOPS- Malmesbury,
LA.U;TE. Dist. HERBERT. 25 Februari 1828.

Tien minuten van de Spoorweg Siding
" Klokfontein."

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekking, vergezeld

Tan dl' bij de Wet vereischte ge-
tuigschriften van '" bekwaamheid,
goed gedr:1~ en lidmaatschap eener
Protestantscho Kerk, zullen in~e-
w"eht worden tot op den 3lsfen
M.HRT 1898.

Engelseh, Hollandsch, Hand-
werk, Tonic Solfa, en vooral Muziek
(Piano en Harmonium) worden
TereÏscht.

Salaris £60 per jaar en alles
mj.

Werkzaamheden te beginnen op
den 13den APRIL 1898.

G. FI5CHAM,
Voon. School ComDiissie.

'Witkop' Laagt.,
f.O. Honey Neat Kloof,
pm. Herbert, O,W,

~ ~ ~

50 Eerste-Klas EZ ELS
TE

~I.."p ... '-1~S
OP

VRIJDAG, 18 MAART, 1898,
Zullen bovengemelde Ezels publiek worden ver·

kocht. Zij zijn in excellente condit1e, groot, sterk, mooi,
en geacb.ikt voor dadelijk gebruik. .

Ho VAN DEB SPUY.:------------------
Van der Spu¥, Immelman ~ Co" Af8Iager~.
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F. B. PHlLPOTT. O.C.
l:Jel:iatE!erd te 0alYinia,

den ~ten .Feb., iess,

E:~:D.: .oea.e "_.',
liet goede waarde om het te' steunen" ar,A'WtI\.. :.tA

door de meesten gewaarde&td.

, !

!ERBIJ geschiedt k~-
geviog, in termen van Sectie

van Aide No .OiO TaU 1889 dat
CaledonAfdeelinpnaad Tall TOOr-

is Zijne J:xoelleutie den
"'.........,... bt "enoeken den Tol·

IKUtlU8U weg TOOI' pnblieke trafiek
gesloten te proklameeren. t.w.:
Den ouden weg leidende van

~ermann8pieterafontein naar onrust-
rivier, en van' Onrustrivier via
Haaston naar Afdak, en in p1aate
daarvan alSeeD afdeelinpraadweg te
proklameeren den bijna Toltooideo
weg leidende T8D Afdak 'ria Hans-
ton, Onrust Rivier en de Jnnotie
Tol naar Hermannspietenfontein.,

Eenig perSoon daartegen objeo-
teerende, wordt hierdoor gevraagd
.tiJne objectie in geechrifte te leggen
hier ten kantore niet later -dan
17 Mei, 1898.
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:l -'.at. .... en-ry eD. Paarl '
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~. jf, '1'", ' •
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J. x...""x..:JB:"Y' 4IIGbo.,
Langemaakt-straa1 en Kerkplein, ''-pStad.

PHlLfp8TOWN

Publieke School

'llll" ~ -.. ,

\--. .

8cnw), Kapt. )()RTn~
Kapt. MOL'" f

llAllTI1I
lSCre1< ).KapL R rT!'olJ!l
to K~I'L hloof,IJ:f

---_._,--_._----
'1'0 !{OOp Gevraagd.

2 000' Bundels Dekstroo te
, ,~Klapmnts Statie af-

~!everd •. ,Gelieve prijs opgue te
adresscered 88n

B. D. KOCH,
Simondium, "ia Paarl.

QUEENSTOWN.

WILyj,EK BOTHA,
B~.Houae.-

'BILLIJKE TERME.N.-



)ODIGD,
E en OHDEI

rt

Il

.x
r op n
r

to luls,

.rt ,
eden in beide ge
Ien April,
\ CSTMANN, V,D·M.
ncke,
,~~\~,

----_ ..--
I HiM LMAH ~ CO.
I

laeers en A;renlell
luies ry rl :

IFRIKAANSCri.:"

IRE MAILDIEN
AIL"

lor
;TLE.

[ON L2:J-
I KR AILDIEN8r

. "l. ar·. lJanlliD.

-. \\),
'<j.

:,.:i.

- lA
. 1 I '1
I •• - J..
- I I •

II_ 80.
141

" II.•• - .....

• r a.i YA .... ,

118; + • -,
"."..A-.+__" ,.. t Y" • + • - ,et

IC'" ..... 1

t YoUI .1

_. _',

\ nr.

t -

!'i\.- : ' .. 'l!

I':.·



EN
SOH.

•._JI
I '

~

~.; ,

, 't .
," .

;K,

G DW 1. I
om, il

er
.-or.
is gele

81

o v

e n meer.
:1-
...lj ... So \ 0

RHODESIA.

MOORDESAAR TER DOOD VER·
OORDE LD.

lITD S.

Kp
i B\l8. rurl

, "
i." ;

DI
r ",

)la. ti('lc
K... p"h.AfJ
K I~

J och.Af.
c. ua

crisis.
,ul~,ft'II1I.m.~.]

I~ GESPA~&V VERWACHTING.
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