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De Prachtigste. Kust Plaats
IN ZUID AFRIKA,

Prachtige Korthool1l Vee, en Perfecte .SU:uiDogel&

Op WOENSDAG, 19 October, 1898.
HET BEROEKD LANDGOED

1:. '. I ,I"~ het aangrenzend land genoemd tt COURTLANDS" eD RedeelUi .,UI
,n.Y~:-l YLEI," alsook" RIVER LANDS," NOl. DX 'eB nxï, .tnkklnde
. " lanC'., en up een punt, over de Zondag'. Rivier; gelegen in de Afd_liDg

I 'v-n h"l.'~. orn t rvn t 22 mijlen van Port Eliubeth. en metende 8,663 mo~,- alge-
;", e ~"fI,al'bt en Zegels bedragende slecht.'£9 21. 6CL per allnum.

\' .",'z>·lell niet te zeg\(cn dat .. Taukatara" een derprachtipte KUSTPLAAT-
SF\' Z ".1 Af rika "oor V"" en St.rui8Vo~llI"i8, zijnde .11éf1 ~t en Oebroken Veld,
""' .. "," ;:rocli eli edhaar UOficbv~ld. ji,r !lIJn stre~en veld bl~Denslands eTeD ~
, ,.. . ' .;, liS '"'' nruler\'lu(l!ng, die hoegenaamd met. beperkt 18, is·er geen KUST
l: 'It'.' ,i.,'h"'ri"J k ,UI ver~elel<en woruen,voo",,1 in t..ijden YUlIQO Iw.redroopu
, . , ;:.1,,·, le Kolonie nu OH langa hftd t.e d.:lOrataan. Oetlonmde aehaanKlh. tijden,

II.,·· -It' plaat'''" zouder veeweide waren, beeft de heer CouaT Vet. Vee tern
ti ",l' II nrK""ht; terwijl zijn StruiA Vederen door Port Eliaabeth VecJ.Koopen
, rr ",,,,j ",lo i-rl'i'Jkst.aantie met de beste i'l de Kolonie gek_kt.

" I' l'·'.,tara" il! Je oude Hottentoësebe taal bedoelt ol ZOET GRAS" en de oude
,. \ ...rtu ~kel" >:"nn!>an een nitll"breid alluviaal plein gnmunde laD de Zond.If"
li ," II'T'h'"dr, pen groot gedeelte van dit pl'1lchtig Landgoed, den IIlAm ...an
I ; 'I \ IK \'LAKTE": dezc"Veotmalreu.le VlakteIl" behouden hDII reputatie op

,.' .• '. ::":. wIJze. ende wel-geko&ene namen konll8ll alan11 worden &oegeput. "Vet-
:,,1,,' \ ",.<:,. [.< '" vier 1fl"OOt8 Kampen verdeeld gewordeIJ, 11'.....,...11 meu W K8h_le
• 1"'''' ';,. , -urtn-ut ~i,OOO"kl. ..rs ) van af het hui, des Beetlludel1l, gelegen op 1i.001"
c' .,.! '..1:1 ,'I r-r-zu-n Het" Steyu's Vlei" I:8dMlte, vormt een aparte Kamp, lijnde de
[. , C'· .: .:\,[ .:,·deelte vnn den be~mden ol Gru Rand," welk. eeu heil ~
\ .' ,.,' "",~!I,·,lt [Je we l-ornheiude Spoorweg loopt door den .. 0 Rand ot die me$
",' ,,: .. ,f, zoo noodig in Kampen kan worden onderverdeeld,-aU. ea.: den ..,..
'\1. :.1 u i.t El'l'lPJl.

: ··1 Tli h,t Woonhuis is het veld gerieflijk verdeeld geworden in acht Itruinoge
> .," .' ,,\,\·d ">,,,!'Zi"11met bun natllurlijke voedsel boaschen, en aE,r.lOIlderde hoeke

. ' "'".1>111,1""·,, ploeg-landen; paarden park; koe-kmal met kafTen-hok j bmpjel
. ,\ "c,·I, k IIikeus, pill hei nde fontein en dam; tuin en achterplaata. Hat LandgoocJ

, .: .. : ,:;:",I,"e[l: a.rn de eeuo zIJde voor een afstand 1'an'de Zolldatp Rivier; au de
"",i, ,,' ,· .: ien. (j",b ..lve vuur een kleinen &f.taud alwaar ondoordriDgbáar dicht boeeh ia)
.: ,,·C le> C -ubst a nt i.."le p.. len-en-draad-heiuingen, all .. in goede orde. Er ia ODItrellt 16
\[1.11. [,ILU UH t:1:\ING op de plaats, allIIII van eenteklu materi.al en iD goede orde.
""" ',:n meer dan 40 STEHKE ZWilI·HEKKEN. Taulratara beefieen speciaal en
""'r " .q ha:u v,"'ITl'cbt, t,W., er loopen ~een. publieke wegen erdoor. Iaderdaad, de
I." :,.[ IJ' r lht l',cenn'Jm, met hear t&lrijke gerieven, ia een gemakkelijke en gelloeglV"
1, :, ,t ,,!.-gl'~dl'k.t ,"oor ten rentenier die van lport eli een buitenleven houdt.

. I~. t W ""hui., ofschoon niet p~chtig, iA zeer gerieflijk, be~attendl tien Vu-tre!'II:1D
,': " I:, ,'c' I;.:t Zl'('r cenlrnaJ DaLIJ de Standhoudende Fontein en Waterpnt; lD de
,,;, I:':" lid Pakhuis Illd Kantoor; timmermanl winkel i gereedich.p kamer; en
, " _ . ,':;,' k","" ",,,,mcl'ij; vier aparte verblijven voor pl .. t.-bediendeD i mocleJ,ie
... .' ",·,·:,j,c,tal. "nll ('oncrete, gevloerd met houten blokken, voor acht paardelI ; muw
i' ," , .."kl \'l"; n·k "lI tuigen kamer. lIet huiR van deu Be.tuuMer bevat vi.r kamen
'" ~, :"'''. ml'! drie b,.itenkamtlnl. Het geb~e Woonhuis iA IChoon en geriefl:iik op-
.:", .~ ~t': -,dIe, is op zijn behoorlijke plaats, een lieflijIl: neL Er lIijn nie Vl81en op
:,.' I. ""I,:·..,d. die lang waterhoudend zijn, en in het Veld !lijn Drie Waterpntten. De
,', .." ,.', """. i3 zeer ~eschikt om op t.e Varen en om in te ViMchen. Het welTenorp
II .. : tn \. el I !Je,,, t een zoo goed en verscheiden VOORRAAD WILD all eenig Eigen-
e 'I , , dele Kvl!>lIiu bezit, wa:lt er zijn BIlft'elll, Wilde Zwijnen, Boscbbokll:en, Duiken,
li: I.!~.kken. IJlauwbokken, Patrijzen, Fazanten, Wilde Boenden, Eenden,Dikkoppeu,
II 'I:C.:,. ~".' ~"h.u" tijd PauwIlu eo K ",artel. in~loed, terwijl d,groote OlifaDt net
d ., ... " ..... L.:.L'I 11\ Ier z\\ erft. " "'

, ". Ir- Jc' OXOXTG IXDE BRONNEN VAN'INKOMST op het Landgoed i. er:-
(, i':";"e yoon1J.lld DR.\X llHOUT en KALKSTEEN, en millioenen van ALOEIEN
1', '.' co 'de hanJel&,ool't, dicht bij CGurtland8 Siding. Een voorname E~elllChe Firma
I. ., ,:.,,,q,;: l'lIItrent het KLEI fonnut, voor bei vervaardigen van CEMENT, TERRA
I 'TJ'\ 1\'.\.\lt,AARDEXWAAR en BAKSTEENEN, gerapporteerd, voor het ver·
r' ,: . ", waar,all de beer Corr.T eeD Medaille op de P.E. tentoonatelling van 1885 ver-
k,·,: rt' "'''rtlen ook aanduidingen van S~nkool bericht. De heer J. S. G.unlLE,
\ ,., :.! l\",!,."iaI9 hiJriranlische Ingenieur, heeft een treffend eD aanmoedigend rapport
1:"" .,,:, ''''er ,le t1'Jeltreffendheid van een WATERKEERINO in de Zondapri.,ier, op

.: ". C .,·":,:el1 plaat. alwaar de rots (Lunsklip) op den oever nit.teekt, teil einde den
""c '.' :0' i. t I'arel! li'rond van "Vetmaalt Vlakte" te besproeien.. Bet Rapport van den
I . :"'" "h Lf UHr nc",proe ung. en de OntledingTan Klei en Kalbteen door Dil. UOELL,
,',. -e' \ >in (len I ngiuienr, den heer JORS C. MACK"T, en de Rapporten en Praktiaoh.
J' . 1 "eu door de beereo HooP[R AsHnT, Portland Cement ~8M'aardigen, trijn de
,., .. ; c':c' ,,,urweging waardig. De hoor GAlfBLE verklaart in lijn rar,port :-"111: heb
l' ~·r ," tu ZUid Afrika gllOn schooner ligging voor belproeiinS' genen, '

STRUISVOGELS.
Omtrent 10 paar Speciaal Uitgezochte Vogels, zullen In

paren worden verkocht.
Veertig Uitgegroeide Vogels, met vederen bekwaam om

n December te snijden.
Tachtig Uitgegroeide Vogels, met Vederen laatste Juni

gesneden,
De propvt1ie llann('tjes en Wijfjllll is omtnlnt gelijk,

Zeven.en-twintig Jonge Vogels van de heer Courts Manne-
tjes, gepaard bij Wijfjes gekozen uit het Kamp van den
heer Hilton Barber te Halesowen.

)1 ·t u,tzonrlel'ing van de Wijfjes ingevoerd uit het ru 'f&I1 den heer B"~BER voor
'.~. " l.rICO( vnll bloed, zijn al de yogela tA! T.uka~ra ge~ld .... n met 1O,I'Jf lllt~~~
\ :. ,. in BrIJ" i Kampeu. Oebrekklge, fonheTe, lutige en wlld. Vogel. ~n gec1~lJII:
'" ' _" '.a",en CD van kant gemaakt ge "orden. .

U~ Y eJereu ~ijn Eente-kliWlle in 't algemeen,

GROOT VEE.
25 Koeien. moeten spoedig kalven.
S:.5 Koelen, met sterke Kalvers.
50 Koeien en Vaarsen.
25 Jonge Bullen en Vaarsen,
Een span van 14 Geleerde Ossen, 3 tot 4 Jaar oud.
3 Korthoorn Bullen. uit het ras van den Haddon troep,

wijlen den heer Frank Holland,
liet is "oor U1I8 bijna onnoodig am iet~ te zeggen tot gutu!~ vali des heenm ~OURt'8

1"'{'. 1,,·j,.\1 Ye dat hij voor jaren reeds een bewondereU8"aanlig troep per selectie heeft
t"'" ·'d, ,!tl' up onze Teont.oonHlelliug Grondel!. bBkend ie, en erkelld wordt tot op IUlll:_
l,,,,.:te dat d~ Taukat.ara Korthoorna, Bullen en Koeieu, 'TeJ'koopbaar _ijn i. denaburip
f" ""II en Kulonien; en daar kunnen op den hnidi(ren dag koeieu ~ word,=:
/I fn k!O&o5cbe veld van T&ukatal'D, welke ui.. mwpJ ...... t IOIlden Iljn op een E •
Jl e,Je, en voor vele ja.ren "erdon de hoop~ ID iadind1aetle prij...
,~"ol-dell door Slafsen ,gor tit SlaGatlClllal na _)Mw QoVlt,

en .. . V.rmal .......".,..., _,..a~· ....an
Inljder-8elMn-GrooM,HOAMn '" 141eNnT..........,. .... ..., ...·l'wat,.."

'. t~l

- . '_ "

De Prr.ohtigate '. " ,
~.en,Ezels

__ . i

31 Memee, ~~15.~ SP
van de beróem4ell~.ell Bm_

" Ho~e ~Dgat.eIi: AnnA;'
tie en J.farocoo. . r,,:- :

11 Muil BHJa ·~aeerd). i

1paar eeratekTu .. Kar We.
18 iredreaeerd, e rij. en trek: ;Ruin"Paarden. .
1paar gedretaeerde Kar;.paardeil
j"jaar oucJ)•

" onge 'paarden, hengsten (i
jaar oudt· '.

8 paren eaale jonge Paarden. !
1 oprecntgetealde Bngelach4
Hengst' (..ipostle). ' :i

1 op:rechtgeteelde. HoUandacht IZIl_t'Plaat&>
Henpt {JlaroocO). ~ i

116 Beesten, waaronder 20 KoeieQ
met Kal,~ sijn, uit a-oeden

, ru, en 20 Jonge BulTen en
V8arzen~ OJ>reoh~ld. ;

1 direkt uit Hol'aoa inge1'Oerde
Bul•

600 IIlIlteel Schapen en Bokken.
100 .oprechtgeteelde lW-inO Ooien.
17 op~te Merino Rammen. .

Losse -Goederen:

Ooit ingevoerd In deze Kolonie,. is nu aan wal gebracht door

EMERSON" BROS.,DE HEE-REN
En'aal per veiling verkocht worden op

WoeDsdag, dab 2f$ten Septem ber, 1898,
Op do ~.ARADE te 11 ure.

Zij kunnen gesien.worden op eenig dBg vóór de verkooping aan de
Stallen, Loop Straat, Kaapatad. . .

J. J. Hofme.yr & Zoon, Afslagers.

BELANGRIJKE VEBKOO1?ING
-VAN-

J..06 :~ee ..
KOSTBARE ON BEBOUWD EERVEN .

~ Bonagens.
1 ~hot.ch Kar.
I Veerwagen,
3 Kap Karren.
. 2 {)p;en Karren .
1 Snijmachine (Daiay)
1Wanmachine.

16 Zwingels.
I lot Ketting Trekken.
6 span WageD en Ploeg Tuigen.
1paar Kar Tuigen.
16 Halters.
1 lot Beeetenvellen.
6 dubbele.voor Ploegen.
1 Egge (Howard's).
I lot ~e Hout.
I lot Lf..-
Mudden Koren.

Onderwijzer.
TE

~. ID&eHalPnit.

DE On~bnde daartoe verachillende malen V!!rsocfut geW?roen
lijnde, om meer B"en te verkoopen, heeft nu bf!lloten publiek te

doen verkóopen op
".-.

DOND}JRDAG, 22 SEPTEMBER, 1898,
Om i tt ure precies,

Bovengemeld getal B"eD, 100 x 150 en daarboveu, alle_s Ei'Q:en<lOUJll
grond; gelegen 300 yds. en verder Tnn het Lady G~y Bndge .
annex den Hoofdweg naai' WeUington en den weg leidende naar Klan
Drak:enstein hebbende een prachtig uitaicht en zijn gezond en hoog ge ..
letlen, grensende ook aan den vrijen doortocht "Kórte Vlei." . :Met
bel1l11p van de thana bestaand Wa~ Pompen is overal ~ater te VInden
van 10 tqt 20 TOeten. Wepna den grooten aanbouw m de lAdy Grey
Straat en verder is deze waarlijk eene schoone gelesenheid 'foor geld.
belegg'.ng.~ Komt koopt. naar hartelust.

A. B. De
J. D. J. UYS.

'ii/lien cl Co.: ,Afs/agers.
Paarl, 6 September, 1898.

" Plan kaart te zien ten kantore van de A.fslagerL" -
WELLINGTON. Pobliekq Verkoopi

6 Praehtlge Bou,'
Langa de Kain Straat;

(Statie Weg).

Nieuwe Afslagers Agents Bezigheid.en
DE Ondergeteekeuden, daartoe door een groot aantal invloedrijke in-

gezetenen van Wellington, Groenbl,lrg en Wagenmak.e1Hs Vallei
verzocht, zullen op den 15den Septamber adrl8t. een

Tak Bezigheid openen te WellingtDn. in Kerk Straat,
Behalve A.fatagers Werk zal alle Notarii!ele en .Agents Beligheid

woroen ondernomen, zooals maken van, Testamelften. .AGminist~ van
Boedela, maken en p88868ren van 'J~ranaporteJt. Sche~~~m8sen en
HuwelijksvoorwaaNen, waarnemen '7an .ken in bet Magi8traaJs Hof
verkrijgen van Be~ op Vaatgc>ed, eM. ,.

Door stiptheid el\ billijkheid wil1en de Ond~kend8l1 vertrow-
wen dat zij een gedeeItA, van de ondc~~g 'fau het geëerd pu'bliek
zullen gemeten. . . ""t.ii, '
J .&1. ]I«~lR ~ .... 48GC:O.

. VEND'U~AFSLAGEaB EN NOTARJSSEN.
Paarl, 26 Auguatua,. 1898.

80Eersteklasse (Jsdress6erds
Paarden.

De Ondergeteekende zal op
DONDERDAG, 22 DE~

's Morgens ten 10 ure, .
bovenstaande E"en Publiek doen'
~rkoopen. Bijkans al de bouw'-"
grond, langs gemelde Stnat,':ja .
reeds verkocht, en degenen die
&chen om in deze, met recht de
bezigheids Straat genoemd.
dom te bezitten. behooren dae
legenheid niet te laten v::or~ .
De prijs van grond' langs ...
Stnat rijst bij den dag, derhalve
voor Kapita.lieten en anderen eer...
eerste klas speculatie. . ~

'Voor

ZULLEN opgemeldePaardeD, allen
in extra Conditie, en ~lUkt ij,deeliDgmad Yu RhJjudorp.

'fOOr dadelijk: gebruik, pubhek T

kocht w~rden aan KJ:APl'U'1'8-STAm. TI IER~DE geschiedt kennis-
Komt, ZIet en overtwgt nzelven. .J...i-L geVlUg overeenkomstig de

G F KING &. Co 'f~rzieningen van Sectie 251 van
. • . • WOt 40 'f8Jl 1889, dat de .Afdae-

J. B..arm ct Co..AMage~ ~ van Van Rhijnldorp een ONTHOUDT DEN DATUll '.

EXECUTEURSKAI'ER : ~~::;UV~~. ~~d:: Donderdag, 22 Sept.,
• N~ber,te 9 ure des morgens ter

• aubooriDg en betilisain.B.!M objeo-
Kenmsgevlng aan 'l Publiek. ties tegen de Valuatie Lijst van on-

- ~ eigendom in deze Melee-

KENNIS wordt hiermede geg,e.. liqg, opgetrokken in termen ftD
'fen dat de renten op Alle 8ftctie 245 van plefJde Wet.

8c~ Kennissen in faveure der jDe Lijst aal voor inspectie open p A A RL,
Karur worden nog, gerekend ~ li(pren 'fOOr alle' belaDgbebbllUlde W BN0nDfft U __ ..3_ L.---:.o:...,:~" .

Net "'--- _., ....--nts jaars, en l>ireot.!ur8n ~- ten kantore. van een ...-10&.1,0 av.u..;a, 1IIUlI.l"UIaUJ_."".&~a..u.U18II)1)r-8D geen plan voor bet tegen- ~~OP1en dag 'faD TOOI'DOemde ' ~ dat hij ~ ......
woordige, veranderingen te maken. hqfsitting.' ÏI .. Slicht Vee, P~ .., op I_~ Bse1e, te koopen tepn hoopta

J, H~N. ROOS,' -. 1Urkt"~,",
Seoretaril. P. ~, VANo~_ . ~ die ... heeft OlD te

Kamer Gebouwen, ~~ ,.koopen gelieft bnDia te -
Boek ftD Adderley en Waal .,.u den' 4fdeeJiD_..t .. 0·'-.tJtrateu.=c.,tad. Van~; ~_, IWIDBKOOJt.

U sep .' .1898. la~'l8t8. ___ ___ ...J.WI,

Sproeipompen KARNS,
lafSDijders,VOOR

TUINEN.

Iteuken Stoves, ][eU~ap ..
Lediku.teD, xat.ta..,. TroIllJft41;a, 2eil1.kkeJl.

. t-

\

Volle bijzond.rhede~ op Applioatie.
•
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()VERLEDF..N op don Ild"n Sc-pt.
onlle geli&fde volder JORAN, GKORG"

Fr.BDhICK VON BACK!lTROII, ha .wn
h~n ou-Ierdom van 8ti jare".

JJiop betrelU'\.l tloor zijue kinderen.
Gezamenlijke kiDden-n

8tellenooteh,
U September, ~898.

..!Ilf
..... LET. WEL! ....

N. S. LOUW.

BobertBon,
17 Sept. 1898.

VAN

BENOOt>IGD.

DJIil-Te Dean-straat, Newianda, op
. _ 16d~n September,-Jamea Nel80n
I)eu, nIl St.. hea, HuntB, EnglaDd,.~
IlÏjn l:I9ate jaar, diep betreunl door alJ-
_tpnoote en lrirderen_

CALVINIA,
ZAL OP

WOENSDAG, 19 OCT., 1898,
OVERLEDEN op den J 5den deser

ODJ18 seer geliefde zoon, GILLlAUIl
l",ooBus, in den ouderdom Tllll 34 jaren.
Diep betreurd.

De bedroefde ouders,
E. J. NEETHLING,
N. 8. NEETHLING.

TE

1001elS R!ller, '.0. Roggenid, C&lrllil,
per Publieke Veiling verkoopea,
voor rekening van den Executeur
H. J. DE LA."fGB,

HET VOLGENDE:-

300 Gust Schapen, goed voor den
slachter

900 Merino gunt en andere Sohapen,
in goede conditie,

100 Gost en Lammer Bokken, in
goede conditie

4 Gedresseerde Muilezels, 3 Trek
en Rijpaarden ,

8 Gust Beesten, goed voor den
slachter, 1 Bokwagen

lOpen Kar, 2 Ploegen, 1Paarde-
Molen, kompleet

1 Blaasbalg met Aanbeeld, 1
paar Achtertuigen,

8 Mud Koren, 6 Mud Rogge,
Kleederkasten

2 Rustbanken, 7 Stoelen, 4 Tafels
3 Katels

2 Beddens kompleet, 1 Zeeppot,
2 Varkens, 6 Kalkoenen, enz.,
enz., en wat nog verder op den
dag der verkooping zullen
worden voortgebracht.

Kos/ en Drank VoloP I
Ruim Creaiet I

N. S. LOUW, Atslager.
Calvinia.

T.B::NDBR&.

TENDERS sullen inpwac.. hi
worden door den Ond~

kende tot op den 12den OQ,tOber,
1898, om bet zand uit de wagen Middelburg,
&pOren te balen en dese}" met 16 I:5eIJli' emllJer.
aoed .gruis op te vulleD'. op de on-
fangs gegruisde' pJaateen tusachen
DampjesfOJrt,ein en Zakrivier. op
den Williston weg.

Tenderaars zullen verplicht lijn
twee goede borgen.te stellen.

A. J. BOTES,
Seoretaris.

OVERLEDEN op den 15th SeP'_. mijn
I9liefde eehtgenoote LoUISA ELIZA

8TAltKB, geboren Alexander, in den
ouderdom van 36 jaren, mij nalatende
met zenn kleine kinderen, waarvan het
jonpte slecht. I:) dagen oud is.

Hiennede bedank ik hartelijk de
'Vrienden en rnendinDen die mij zoo
trouw geholpen hebben gedurende haar
siekte.

l(OFFIE.· KOFFIE.
V,... om een t IbP.kket

" ARIOSA" 'GEBRANDE KOFFIE,
bij .wen WiDkelift'. 'I&al dihelf en dim st lIJ __ da~lIJ bet "enah hebt.

BIJ ·DE GROOTE MAAT SLECHTS,

WHITE;' RYAN & CO.,
8"O"0-.T. AA..T,YC AAPBTAD.

"Uw Wil geschie«e ! "

K. STARKE, EERSTEASSISTBMTOIDERIUZER
BEIOODIGD.

Oatlands,
Durbanville.

Salaris .£160 per Jaar.

APPLICATIES, v~ld van
de noodige copijen van Cer·

tificaten en Getuigschriften, voor
de betrekking van Berste Á.88istent
Onderwijzer der Tweede Klas
Publieke School te Molteno, lUllen
door den Ondergeteekende ont-
vangen worden tot op en ineluiten-
de Zaterdag den 8sten. October
1998.

Werkzaamheden te beginnen
wanneer de Fehool heropent in
Januari 1899.

Applicanten moeten instaat zijn
om degelijk onderwijs te geven in
beide de Hollandsohe en EngelllObe
Talen.

J. C. Di KLERK,
Secretaris School Commissie.

HET heelt den Heers van leven en
dood behaagd nil onse zijde wBfl'

te nemen, op 14 September, 1898, one
teedergeliefd dochtertje; HEL E N A
JOILUIN A, in den ouderdom VIoO 3 jaren,
10 IW,\&Ildenen 22 dagen.

.. De Heere heeft gegeven,
" De Hoere hll6ft.,genomen,
.. De naam dill! Iféeren lij geloofd."
De bedroefde Oud.rB,

NICOLAAS JOHANNES
HENDRIK BESTER,

HENDRICA. P.AULINA
WILHELMINA BESTER.

geboren HOFFJUN .

Bloemfontein. dist. Malmesbury,
19 September, 1898.

lFDEEIJIGSWD, FWIIBURG. BETtRE WAARDE ONltuGhL1Jr~.
.GELIJKE ., ONWAARSCHIJNLIJK.
IIUZI, 'ATSOEN.IN lillEN -<lNOVERTaOFFEN

VERHUISD naar zijne eeuwige we-
ning op den 7den September, mijn

~ geliefde echtgenoot JACOB DANIEL
CILLlBR8, in den ouderdom van 44 jaren,
na een langdurig en smartvol lijden van
eenIi. maanden.

Dank wordt hiermede toegebracht
aan de vele vrienden, die hem in zijn lij-
dea bezocht en bijgestaan hebben.

BIJzonderen dank aan ds. Joubert met de
Kerkeraad81eden die hem ook dikwijls
hebben bezocht en Tertr008t.

EIndelijk, dnbbeien dank aan dr. Kru-
ier die met groote krachtsinspanning
stn uJterste beet heeft gedaan om zijn lij-
den te verzachten. Als mede de andere
doktors die hem bijgeataan hebben.

Hoe ZY1lar mij dit verliell ook moge
Bijn, zal ik mijnen mond niet open doen
de Heerheefthetgedaan, Hij doe wat goed
la in Zijne oogen, Eervol ontalag geef ik
aan hem, W1lIlt zijne taak ia afgedaan.
Zljue IIIIIICheruste in vrede.

De bedroefde wedu we,
J. A. C1LLIERS,

Geb. EKST~:;~.
Lanserug, Jist. Paarl.

September 13, 1898.

.... Fraserburg,
15 Sepoomber, 1898. J. z....I'L'WIl~lEi:'Y" ~ C:::O.,

. wgemarkt-strut ea""Kerkplein, Kaapstad. .
NOTA...-o-Wijhebben .1eohta een besigheid4 pla.it!, welke gelegen

is iD:Langemarb StraM en door naar Kerk St.r&at. Wij Itlildt}u ~n.
remgen. ait om onl te Tertgenwoordigen. ,c:"

M~l;lJl,t

"'-LETWELI"'_ TENDERS.
BENOODIGD. TBNDEB8 worden gevraagd en

zulle:U=-obt worden tot
] 2 Gur des . . op :M.uKDAO, 8
Ootober, 1898, voor het bo. wen
van een Jongens Bchool, aan de
PaarL

Plan en Speoificrli~ kunnen ge-
zien en informatie verkregen worden
ten kantore van den Sooretw, aan
wien tenders dienen gericbt te
worden, of ien kantore va,) den
heer JOHN PAJU[IB, .Architect. 19
Houtatraat, Kaapstad. .

De laagste of eenige tender al
niet nocichake1ijkerwijae worden
aangenomen.

D. F. Kll141S, ZOOD,
Hon. Secretaris.

N. S. LOUW, TWEE ongehuwde' onderwijzers,
met minstens een HIde klas.se

onderwiJzers acte voor buiteneoholen
in het distrikt Potchefstroom.

Applicanten moeten .ook ÏI4 Hol.
landsche gepasseerd hebben, betzij
in hun onderwij1..ers examen of in
het Taalbond examen, Hoogere
Aldeeling. .

Salaris, de inkomsten der school,
gewaarborgd op ~inste~s .£12 108.
per maand. Logles vnj.

Dienstëijd te beginnen tegen 16
October. i

D"HUGO,
, : HOD. Seo.i j

Paarl, 25 AUJ., 1898.

VAN om.h.ei n i'nggeeneCALVINIA.
ZAL OP

-~---~------

II f•• Boedel JU IIJl •• G.lBRlILllcom
um, Jtl Gtm, .1 .age'IeJU KlU"
aM BlLWlLlTTl 'ODDI LUD,; VAN de Plants ~an den <?nder-
_DIU C.OUL . I geteekclJdc, 10 bet begin van

. Augustus 1.1., 1 Vos Merrie Paard,
-- I

LE . rde . <1 . met smalle b!88 voor dell kop,AL Personen die vo rmgea ! omtrent 7 jaren oud. Hoeren Schut-
. hebben teg~ bovengenoemd~ !meesters en anderen bij wien

Bóed~l,w<»,?en vp.rzooh~ dezelve m gemeld Paard' mocht nangeloopeno
te le".~ren bIj den onderget.ee~de zijn of nog mocbt aanleopee worden

W'n Kantoor te Ceres. binnen . bt dad 1"L k .
Z lt . af ct dato i verzo,) er . ue IJIii. eonla valli.!8di e d:a.van e'tnuldigdm •.~ •te geven a. ID den Ondergeteekende,
ZIJ tee betalera&11 bV~rsc het ~:dJD;do)r witln alle billijke losten sullenop. . n mnen seu e : bet.aald worden ..:
tJj9perk. -

'. A. BERGMANN, 8, G. BASSON, O. zn.
Executeur Datief. WelgemeeDd,

17 Stipt. 1898.

WEGGELOO PE.r\.YJ~!orla .Cjllege, SlellenlJoscb.
1--

APPLIC~TIES met getuig.
110hriften wordeD uitge~

digd, tO~ uIt. i dezer maand, voor de
betrekking ~ Adjunct Professor in
de K1aaaiek ien het _
Januari 189? aan. .'.
_iea vragé men aan Ds. J. B.
NlmlLINo. Hon, Secretaris van dán
Raad van Vic,toria College. .

WOENSDAG, 12 OCT., 1898,

D8i.M. L. FICK,

Ceres,
15 Sept. 1898,

Bi8n'1epluts, Z.O. Boggmld, CllYIDll,
per Publieke Veiling verkoopen,
voor rekeniug van den Boedel van
wijlen deo heer J. 'N. STEENKAMP,

HET VOLGENDE :-
600 Aanteel Kaapséhe Schapen
400 do. Mlrino do.
300 Hamels, goed voor den slachter
50 BOHren Angora Bokken
30 Struisvogela.manatjes en wijfjes
35 Jonge Struisvogels

25 Struisvogel Kuikens
15 Paarden-merries, afkomstig van

Piet
5 Gedresseerde Ruin Paarden
5 do. Muilezels

ao Gust en Aanteel Beesten,
10 Ossen, goed voor den slachter,
2 Prachtige goedgeteelde Bullen,

4 jaar oud
1 Bokwagen, 1 afslaan Kap Kar,

lOpen Kar,
1 Bak Kar, 1 Eerste· Klasse

Howards Egge, 4 Ploegen, 2
Span Tuigen, 9 Zwingels, 1 lot
Kaf, 1 lot Stroo, Graven, Pik.
ken, enz. enz.

Potchefstroom.

ZACHT in den Heere ontalapen op den
morgen van den 6den September 11!91:1

/- na een smartelijk lijden van 19 dagen dat
mj met het meeste geduld, en volst ver-
Tertrouwen in haren dierbaren Heiland
droeg, op wier eeuwige armen zij, kort
VÓÓr baar heengaan, DOg ge7A'gU heeft
Ieanende te zijn, mijne teederbeminde
echt.pnoote, JOHANNA COlL.'1ELIA
CHJUSTINA BUBOIm, geb. Maritz, in den
lIDI jeugdIgen ouderdom van 3 tjaren,
3 maanden, en 14 da.geD, na eene gelnk-
kige echtverbintenis van 13 jaren, mij
nalatende met vier kinderen, :wa.arva. de
jonpte slechts " jaren is, om one on-
herstelbaar verliee te betreuren,

Mijn bartelijken dank geef ik aan al d.
'Vrienden en betrekkingen die de dier bare
overledene gedurende haar ziekte en ons
In deze zware beproeving.zoo trouw
hebben bijgestaan, en in 't bijzonder aan
l)a. R. van Niekerk, die haar zoo trou w
bezocht heeft.

Haar zou is ondergegaan als het uog
dag was; doch in zwijgende aanbidding
kus ik de hand die mij geelagelI heeft, ge-
loovende dat Hij het voor mij wel zal
naa.ken, en dat ik haar <lie mij .lechu is
Tooruiti[egaan. eens wilder voor den
Trooll vb God zal terug onhangeo.

De bedroefde Echtgenoot,
A. W. BURGER.

--r---------------------Een .Hoofdonderwijzer ZUID-AFRIKAANSCHE
ONDERLING! OIDERIUZ~R BE.OODRD.n l~NOODIGD voor de Twooda.

U klas Publieke School te Uping-
ton. 11ij moet ten minste een
derdeklasse onderwijzers certificaat
hebben on Hollandach spreken en
onderwijzen tot Standard VI.

Salaris £190 per jaar insluitende-
huis toelage.

Er zijn 60 leerlingen en twee
Dames Assistenten .. Een ongehuwd
persoon zal de voorkeur hebben.

Logies te verkrijgen tegen onge-
veer £71) per jaar. .

Applicaties zullen worden inge-
wacht tot 26 October,

Doe aanzoek bij den

SECRETARIS,
Upington School Commissie.

LEVENSVERZJKERII& DE Ondergetakende vraagt
MAA.TIIOHA.PPIJ. .. appliCaties vO?" een onder-

lOlZ8l' voor een pnvaat 8Chool op
sijn plaaUl, !tegen een salaris vano P G E RIC H TIN 184 5. £16 per IWIADd &onder .inwoning,
doob bn bij inwoning krijgen tegen

1fJinF,poreerrl bij Acle ran Parlement '88J een billijke qetaling.
Onderwijs· in de HoUandsche en

loo1llbntoor: DULIIGSTliJ.T, Iu.piI.ad Engelsohe talen wordt vereiaeht. .
De nooWge getuigschriften 'y&il

r" klu" £,. {'urflan, ltw.m.lo16ulA." LidmB#80hap eener Hol1andlOhe
,'/ula ...",...b...,.,. Pl'Otestantsche Kerk en tevens van

JrOed zedelijk gedrag en bekwaam.
Iieiti. worden tot 30sten September
18t.J8 door den Ondergeteekende Ui.
gewacht.

A. BBZUIDINHOU~!

Markt· Agenten Buighdd,
. TE; JOH.A.lQfESBtrRG,

Afdeellng Steynsburg.

HARTKBEESTFO. ·!WEIN SCHUT. D'~0:r::k8llda. T be-
- . h' .:a__ .:a roeger
. . &Igl . _, UDder den .tijl

~ worden Terkocht te St.eyoaba.rgep va~ 0001 mr J.....IaIOB maken
~ den 2~eD September 1~8 indien 00' eud d-. de l.M:..L......:J _~, ....
Diet tewren gelqet :- < - -:--oe U\7.IU IIIIW voo ..""
1 Kerijao Ooi, lang 'wol, tHr etreep o? go.;vt yorrlt'D .. _ tIa4ta.-AIle

kop, . reohteroor wiakeUuak ac!lte... crJ!1'8 lIIrtD beD to.;tW'WVUwd sullen
IiUeroor halfmaan "oor .• . .L .....:..._-I • ~...I

1 JleriDo 001, kol op kop. rechtennr m.....at.t,WIl"IU "·UnI. IUtB"Y~-
wiDblhaak Toor ... halfmaan achter auCeretJ.ti!, M.rktDleelter •.JOu.me...
linkeroor 181 ~oor. ' burg.

1 ~ ... Ooi, JaAg. 'wol, laDB Itaart, oad &m ad,...: BuSn,.JoJaaaD..bD!r._
nouqtenxlr 'WiBbJhaalt TOOr en *filter, Tete~ .... I OU... lIadt,Jbaa.-oor l1li1"oor en wiDblhttt lo~....... •
achter. . .
1)(erbao 001. oad, lang ~ rechter- .DI ,mOIDW OLITJD.

oor w,1nkelhMk Toor en lIChter, liJlker- -.oor., ~ ~ wlDlreJllalk achter. AUIAB .
B. J. DUPIf:~::"". luWr GentamlddeL

KOSTEN DR~K VOLOP!

PrlMb,
Uden Sept. 1898.

TEGEN begin van Ootober .,s~
Aan eene kost School op eene

bnitenplaats, voor ~meen werk
in huis en opde werf: . ) een Knecbt
voor huiswerk.-ook n de keuken;
(b) eene Meid (Kleurlingen) liefst
ongehuwd; flink, eerlijk, achoon eD
gezond. Schrijf' onwjddellijk, op-
gevende ouderdom, salaris, alsmede
referenties aan jongst~ standplaats.
Reiskaartje, Sde K.laaJ5e, al wordea

vcorgellOhoten tot aan naaste sta-
tion op afkorting van aalari&
Adreg:-

Hoofd Ondel11fÏjaer t •

Nationale Bpa-ger Boh~
PieterSruat, P. JL MOJPlliIOIll
'fil e , .....~

RUIM OREOIET.
N. s. LOUW, AftJlager.

Calvinia.

Koloniesplaats,
di8t. Potchefstroom Z.A..R.
(OD~" Bel&eWu, van BlII 102.)

DENOODIGD,

STELLENBOSCH.
VERKOOPING

VAN

APPLIOATIESSCHUTBERICHTEN.

tEf GENAS liEN .ALLEN.AANGEHOUDEN in het schut van
den ondergeteekende : twee don-

kerbruin Paarden Merries, twee jaren
oud ongemerkt, de eene met een kol en
het linker voorbeen stijf. Verkooping ,
lndien Dlet irel08t, in de achutkraal op
Zaterdag, den 22aten October &anst.

A. D. VAN WIJK,
Bchatmeelter.

Zeer Kostbw Huisraad.
DE Ondergeteekende b4hoorlijk

gelast door Majoor TAWKI!l,
die naar Engeland op nrtrek staat,
zal publiek verkoopen, te

RUSTENBURG,
OP

Vrijdag, 30 SepL t898,
OM JO UUR V M.,i

Al zijn kostbare Losse Goederen
waarvan de voornutD8ten zijn:

Voorkamer &t, Leuningstoelen,
Madeira Stoelen.

Groote Kleederkasten met Spiogel
Glas, Kleed Tafels met Spiegels
erop, Waschtafels mf't. Marmel'l'll
Bladen, Paardenhaar Matras, Lade.
hst.
Eet k Ilmer Tufel en Stoelen

(nieuw), Prachtige Hollandsohe
Glaz{'nkast, Gordijnen. Huisklok.
ken, Twee Le888na&rs op Voet.
stukkt'n, Prachtige Eiken Boekrak.
ken, Chesterfield Sofa.
Pluimvee, Dubbelloop G~weer

en Doos, Martini-Henri Rifle, Twee
Zadels, Dames Zadel, eoz., enz.
Diegenen die Bargairut in eerste-
klas Huisraad wenscben te trelfen,
moeten deM!Verkoop ing bijwonen.

PAUL D. CLUVEB., Afslager.
Stellenboloh, 19 Sept., 1898,,

Olijven Rivier,
Distrikt Ladismith.
13 Sept., I 891:1.

---'---

AANGEHOUDEN in het 8Chot te
Brakfontein, Montagu, afdeel ing

Bobertllon over den vet'QOrloofdea tijd, en
te worden verkocht 0;> den 15den Octo-
ber 1898, iudilln uiet tevoren geloet : 1
TUl dODkey merrie, ongemerkt, omtrent
een jaaroud;
1 .zwart dOllkey merrie, witbek, ongemerkt
omtrent achttien maanden ood ;
1 swart donkey hengst. witbek, groot kol
TOOI' den kop, oDgemerkt, omtrorit achtien
mBldlden ODd.

. .n:.TO_G ..
la CODdlu.. ltegen Is... ftér

' Ilout.. op "L-rraa-~
At1aJittsehe Vissoberijen,

Bu, SM, JUu..iT.Ul.

J IV :\'EL.
::;"" u llllet'l!ter.

Brak fontein.
Diat. Robertson,

16 Sept. 1898.

IKPOUNDED at Br&ldontein, Montagu,
division ('f Robertl!On. beyond the

IItfpulated tim.-, and to l>c sold on t he 15th
October, 1898, if not previoo51~' releaMd :
-1 Pale Donkey Mare, without marks,
about :1 yl'ar oltl; 1 Black Donkey Mare,
white mon tho no marn, about eighteen
DIOnthi old; I D' lek Donkey Stallion,
white mouth, large 8hr on forehead, no
1DIl~ about eighteen month! oM.

J. W.NEL,
PoaMmuter
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LEEST, EN LEERT
C ,;,' Zemermoanden Sto ers

'. "11 Extrakt te drinken.
L': ~: J ~é Lemonad lEen klein pakket
rl1r.j~)J ) maakt 2 gallons
i,i':' I (Jf 3G } en an
LJ '1 . den heerlij sten
ZLi.::J;'1 en verk ikkend •
S;I1ii A:,~'I j sten drank.

" -v . kl verkre r-n bij alle winkel s
P') ~,vot~ nl' t va') de nl"

R03ERT CROOKS & Co.,

'.

, c " !

',(,1.\.

I •• ~ ~••

rl "
J. :

YH D, S UV, lilELIAM a c
r"lIdl! Afsla ers
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ROYAL
BAK-

.P08DER,
- ,.~~O UUT ~UIV

I " Bak-poeder ti ie piet door
. <.·k-lllt.id ::l:tll!jetlaan or t.
'.' ",·-1, PT! vali' volle kracht

l ik~'::I"T1 hna r gebrul t.
f:".val I)ak-p dor wordt
vvrvaard i 1 door

" :;\' iH:~Powder Co.,

ITJI·"w-r~ . I.
A4l'1A1"AJWrOU.

BunadiJlIIIQ ., IItcIatl '"'
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Generale Agenten,

BoI/,d, loJonlaoJ-1'8moakfe EsscJrenhoufen 8Jaa~kam8r 81f.
£9 :J1.& : 0 ~

'\ n· 'L' L);, richten de aandacht op hot feit dat alle artikelen door hen T8l'TIAl'digd door tile Kaf~
• ~ VOo 20 t' d clan In"~Coavernements Spoorwegen worden vervoerd legen per een mm er l : .

Buia'aad. Dil biedl ongetwijfeld groot voordeel aan onze velo klanten door het ganeche 'land, ~. u..
__ Orders in onze handen te plaatsen deze groote vermindering verzekeren, behah'e venekeJ!'d te ........

EN VERTROUWBAAR HUISRAAD

KOOKKACHELS.

J. C. SMITH & CO.,
. ,Kool en Timmerhoutmagazij

KOLONIAAL EN~AMERIKAANSeH WAGENHOUT
STOOM ZAAGMOLENS.

.Breestraat en r Riebeeks

GOED
'.' GEMAAKT VAN

Hout Goed Uitgedroogd in de Kolonie,
'F_ lageren prijse dan ingevoerde Artikelen T!Ul Inferieure 'k1rtJiteiL. O. I. en Co.. 11 ut,_
~ ~~d TapUun,Llnoleilll's, Ged£tede.il. Beddegoed, Beh1ngsele., Porwall el _.W. Ilectnplut ~ .... .,.....

e Geïllustreerd Catalogus en Prijslij~ gepost vrij op aan'Vl'&&g. " ,

Vertoon kamers : Lanqemarkl Straal Fabriek~an Pakhuis: BarraGk en Boom SIrIIeO.
~SLa,ps-t;~d. :a. 1'Wr.

Aau Ondorwijlfl'S en OoderwijmsSUl ROSS& CO
STIWID.Een Rondgaande Onderwijzer of

I onderwijzeres. benoodigd voor
! Groot Constantia, Wijk Hoop.

stad. STWT, snUl,
i . J, -
i' --",

U!PST D.

DE ONDERGETEEKENDEN HEBBEN IN YOORR.\AD:

Geenamelled

IUPSTlD.Bedsteden,
Draad APPLICATIES voor boven-

genoemde betrek king, verge-
zeld van de bij de wd vereisehte
"getuigschriften bekwaamheid. goedMatrassen, I zedelijk gedrag van do laatste
Schoolcommissio en den Predikant

Klaprerhaar waar, Applicant werkzaam was, en
van lidmaatschaap eener Pretestant-
sche Kerk, lullen door den onder-i'a!rassen , geteekende ingewacht worden tot
op den 21sten Oeteber, 1898.

Werkzaamheden te beginnen zoo
spoedig mogelijk.

salaris £120 pu jaar en de
schoolgelden .

Alleen ongehuwde personenSetten. komen in aanmerking.
Billijke reiskosten, gestaafd dool'

kwitanties, zullen vergood worden.De BolinO'er Zweedsche KOOkkaChels., N.B. -De geslaagde a.pplicaDt
l'" moet zich voorzien van eon Ouder-

,, ' p ., lij' t wijzers 2de Ir las Spoorweg-_. Schrijf om geillustreerde MJB B en, certificaat, om tegen half-prij8 te

'JA1\ii li'S WILEY & CO., reisen.~ A. H. THERON,
Voorz. Schoolcommissie,

Wijk Hoopstad.
Beestkraal. Dist. Hoopstad, O.V.8.

8ept., 18n8.

Umw
l8.n~

alle. Slaapkamer
Toiletsoerten.

IJzer'1Maar Pakhuizen,
Darling Straat, KAAPSTAD

PAS GEARRIVEERD
Onze
Onze
Onze
Onze
Onze
Onze

Nieuwe Modewaren
Nieuwe Blouses
Nieuwe Mantels
Nieuwe Costuums
Nieuwe Zijde Tabberts
Nieuwe Blouse Muslins,

RONDGAANDE ONDERWIJZER
BENOODIGD TE

llipfoDteln, Wijk liddeD YalschrIYler, DIJt.
Irooutad.

Nederlandsche .Znid-.Afrikaansch~
., .' '-- I

8POORWEGMAATSCHAPPIJ.~ 1- ,
I,

-----_._-
APPLICATIES voor bovenge-

noemde betrekking, vergezeld
van de bij de wet vereischte l{6-
tuigschriften van hekwaamheul,
goed ,gedrag, van de laatste8chool-
commissie en den Predikant waar
applicant werkzaam was, en van
lidmaatschap eene Protestantsehe
Kerk, znllen door den ondergetee-
kende ingewacht worden tot op den
7den October e.lr.

Werkzaamheden te beginnen op
den 1~den October 1898.

Sa Iaris £ l20 per jaar en de
schoolgelden.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

Do geslaagde applicant moet zich
voorzien van een onderwijzers 2de
klaa Spoorweg certificaat om tegen
half-prijs te reizen.

8. J. M. WESSEL8,
S ers. der Schoolcommiseie.

Gelukskraal. Dist. Kroonstad.
Sept., 18n8

Allen die goede \Vaartle begeeren,
Bebooren het Palace Pakhuis te bezoeken. Kortste en Ooedkoopste Route voor Reiz

Goederen "an de Zee naar Johannesburg.
en andere plaatsen In de Transvaal.

Dagelijkscho personendienst van LourAr,....I1I
Marques (Delélgobaaj) in 24 uren naar Johanneabi..u
en 21uur naar Pretoria.

,arid loor Rthlgers DUr Jom .. , Jl t7L~ .a
ti )I " "_ Frftona .tI Ca. Id.--d ft!

Daaelljksche personendienst van Durban ._"._••
Johannesburg, Pretoria en andere P''''''.-.:ill'

8V:laJen Oranjo Vrijstaat.

-_

Plein-Straat, Kaapsatd.

J. D. Cl\_RT~VRIGHT & CO.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN,

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.:~
BENOODIGD.EET-, OntL>ijt-, cn~TLeI'3crTies, Toiletartikelen en alle soorten Aarde-

werk in groote keuze,
Hang- en Tafellampen, Vloerlampon voorde Voorkamer, TafelmesseD

_fantasie- artikelen en alla Huishoud-Benoodig dheden.
Verzilverde en Fantasie Goederen. R'oschikt voor Trouw-,of Verjaar.

dappreeenten een Specialiteit. Juist ontvangen een lading van hun
•peoiale Port.

"VICTORIAN 'VA.TER·W1IITE OIL."

TWEE Onqerwijzerll.voor Buiten-
Scholen zeven en tien mijlen

van het Dorp Sterkstroom._ ' :
Salaris £60 'p.a, met vrij logies.
Werk te beginnen soo spoedig

mozelijk na. de September vacantie •
Aanzoeken met' getuiglohriftAm

zullen ingewacht worden door den
ondergeteekende .tot den SOsten .
8ept.

W. D. JOUBB;I1.
. , ~torki~

e 1600 VUURPROEF,' '.1

iN PATENTE "FAUCET NOZ~," BN IUNNlDl
, - - ~ - - 'Di BESl'E OWi IN DI ii'&fr.

A/J.,4',., ,M(JU/lIl/rs•
. ex£.xllel/ilc,rs,

m!Ifj~lJIj~, !3USTJILS&UT

-

~borae Cdllllbla SIU_ine.
'#: 5 Voet kub. voorzien van BoIler
~IJ!- De eenvoudigste en ge-
makkelijkste Ml'Chine om te be-
erken ooit gemaakt.

Osbora. etu.la Oift al14a Z1lrb~lder.
"6' en 7 'rt. kab., TcortiOIf ,.&-6 Roller

BBaling.!, Ou p&tente Dalktoet;~1 met een
'I\-iiclf'I',mie:', Doomt III bet gewIcht ~&II,al
de I,,·~k..n der trekdieren Eerste P'.-'J·
toe8"kend .op de IAndbouwtol,toon8telhng .
te Port Elisal8th, 1&'8,

Machine O:ie in 1 en, ~ ptt Blikken,
mnders Druw.j· "r
Voor prijztIl Oil bijmnJerheden sehri] t

aan .-
Geo. F.tndlay &GCo.,
iimportoan nn Ls.odboQw lIachlnerie,. ~.,

Ft
ZUID-AFRI~H8<,;HE

iOJlNKWJIE )U.:ILDIJCNST
Qe ItCAiTl.EMAIL .' M. i.t.J~aopIJ-D·• 3_LookD cIDz' 1iJD ......,• .1...... _ .
'{'Itn'! W_'" .. , -
.... ir4 _ pt,_.nh, .. 8iat ..
\.tot ui,..Mal .......... op .. ~II n'de -
.., ...." •• jdID.

18- 'RrqmUW)lf O~.·"','I,Ir BoJlt_
'Jl, IlI-"OKBAI( CA8TLI. "lipt. a ,u,L

16_OUliV'.l5UAbI"Jl.Y"a, ....,.. BA\
,;•. o-tilITAJ.lA)lIc..e"La,,,, ~ .. ,
" "_DUlI101T.&." c,ttlrJ.&. ~ B.t.UlIOII
~ i_JiA",uDJUf tol.uru, ~BlII.n

Departementvoor Publieke Werken,
Kaapstad,

9 Sept., 1898.
•

Departement nn Publieke Jedt--"'JENDERS •is of

"V_~ON LIJN
~ONINKLIJ.KE .KllLJJIKNST
nI~18'1'OOlOOOTKllT8CBJ.1PUIJI".. KTI.

ZULLEN ontvangen worden aan
bet Kantoor van den Contro-

leur en Auditeur-Generaal, Kaap-
stad tot om 12 uur op V rijdag den
80sten September 1898 Toor het
leveren in Kaapstad van zekere
Artikelen benoodigd in den dienst
van de Gouvernementa Depan.e.
menten, voor het tijdperk begin.
nende op, 15 October lR98 en ein-
digende op 30 Juni 1899. '
Verdere biJzonderheden zijn vervat
in de kennisgeving gedateerd 10
September 1898 gepubliceerd in de
Gorwern.e1'Mnts Guelle den 18den,
16den, 20sten en 23aten dezer

C. W. T. DU:mNY.
Pro. Hoofd IDapeoteur

van Publieb werkeD
Publieke werken Departement

~oDPJejll
Ka.patad,

13 September 1899.

WE<.\GELOOPEN.

W·EGG.ELOOPEN vali den on-
dergeteekende Jaat.ten

DoDd~ avónd, 1 Bruin Ruin
Paard, geleetd,: met een wit kol
voO~ doli kop" en bles op eie neaL
Gebeve 100. goed te zijn waar hij
moge aankQmen, dadelijk ken.nia te
gev~ aan den oJtdergeteebnde.
Billjke onkosten lullen' betaal
worden.

,!tBEKT VINX,
- . Wel'fe'l'lI'8noegd,

.P. ~. DurbuTWe. ~bers'
.10:~1~~ .',.
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R &CO.,
re MakelQIITS,
[ J. ocdt tours,
.: iS rEELS"a!iT
~ ",der toe (lP het
'i ">l(~tt. hl... kt-

) )l(.KEHAAR,
,: lZ. Er woNt

""STRUIS-
,j, Il /:"" laard
1.( I .:1.· spoed
,' •...," "o''\)e:1
'I.t.·ll:jk" af.

, \.UI Afrika.

. Postbus 660
I. OKURO.

I!U heeren
Ll~ ll~illill

,OEDE

~lulsklokien,
AR

ORNBURGH.
Ui.c.A.. st!bollftll,

1 SnUmachine.
I'/i, n van Roller
. \)llJi~sto en ge-
',' om te be.

"t.

mdl Zc:[b nder.
7 n ,11'1 Holler

jl" t Jt' .. tel met een
~ ••" "ilt, li II "f

I r,.,,·,tc Pl'IJS
I," ','1 tt}l,"Hsteliing

lay & co.~
, ,lW ~lachinerie,

,A,\'jSLHE

'.J \l LlJlKNST

". I I li ertrek.k_
II wor Londlnl m da
'e ~ uur n.m., _..
" '" SIpt Relena eD
u ,)de~de ..

'" 'r K40' Rn"''''''
~a\' HI[~nALL

~. 0. !topt. li..\
r I:\.\,t. VU.CAlI

.. '!- KA,,!, H.1UlIOJr
I .... L to e..&}'t.8.1QB'I

ellDd, fIl W Pilau
t ·I'&&l!. oma.nS II

.' \( ~ r. nmtrent.29
A "Cen",on

,d.'iA-', Omtnnt II

\ f ~!..UJULL,

: L 'riB, ODltreDt

< ~r. ~'lrv(le~ met
" ".n cl" C~BTLJI
·"11 \rl'IJ, tBpkt).

L'!JN
jl \ 1LI il I-:NST

nuAT3CH..A..P PU
lcLKTI.

~f ....tschappij ,....
,"" t~ oa.a.r EnplaDll
l,ren Woeo.J.c"

, .._I~~l(ende

;;;:LAND.
'-1 ~ riN

/,-,.'. \(qw",
~ !il t \lf)~TUDf

Il t l•• /Cf,1..oe

1\)1:\ B:SGK I,A::I'n.
. f!'l>u&, omCl'tllla

f" I" Illooie B&ooaa
'I' l:'i nrlateD ~
cl e aankomd y8ft

;u F~~ G ELA1ft)
" "mioD Ili'"
1 ,"il 10 PerWDt
"~r lT AVIi1l8
." ".Io.t voor ct.
j, LJ P'" d.. UmOli
." _'om l-uOf.eIl.
1'~'flfH'''~
. I' ,lJ .::llNUlllboal

./ J '\at

nAIIUl<:IIT<JS, 17 S.;pr. - (Reuter.)- H~ ge-
l< "Jh.udllOOmit.', bad g>aterlU'oud eeno 9ersade-
filIi en besloos 900r~ te pan met het bqu"ea
ran bet lua7et en eene beambte te Kupmniden
aan te stellen, wieDI plichl het "eaen .. I alle
penooen die lIa&1' Barberton rebon le on&lmet·
teo, OD alle pkloordsn :.e enten. Alle.oonDI'I
18 pnoOlen ~m de pokken af te weren, en ,ereed
te weun Illgem de ziekte hare TOl'IICbiillin,
maakt i. het dorp of distrikt.

TELEGRAMMEN
oVER ZEE SOH .

Fi18hodamet geweld te nemen.
or; IIREYFTSZ.\AK ONTWIKKELINOEN.

1_"'''' 17 SEl.,. - (Rffl~r.) - De correa-
.,0,1, I '" dd l!,>n''''!l I'ulll en do lJ",'!!

~ t I ur: melden Jut d~ flidar b-vel
11''''(' l·~·t.l'Hj1 urct Kew~)d 1.<" r-eun-

I Il 141 .. ,1161 cu lu~t l;~ypt1~.;h'1 sanll
,Ir' U Llt~ll

II ' :" "<.I,, tnt': Jon van de rille brtii.dc beeC~
1:\.' ,"tv'ln~\:'tl [ur Creta to gaan.
I, """"d Zorllnden, de F'ranache oorlogt-

ruuu- _1 en ook: mnustor ..oor publieke wer·
id' li.eh he.J,.nkt, omdat het kabinet besloten
h '.1' Je ,·,,,nml'''" VaD juristen, behoorende aaa
I :.t r, ,·h,.~.I.eN. departemont na het mini ...
ttlflO li con Il' roepen orn de lnv·~tI8 yao de her-
)1t"'1 ': \lt'r l)rt,) fusz.aak to overwegen.

Z.-A, REPUBLIEK.
Voorzorgsmaatregelen tegen

pokken •

ROUWBETOON.
]JH NIEUWE GOU DWET.lIu!:) voor noodlijdenden.

.»: -i.rn \ ....~[()£ILIJKIIEDEX. JonAXmlll8{'1t<l, 17 Sf.p'r. - (ReulM'.)-
Red ..n morgen ....ed een aeer pleohtipo roa"-
dien.t gehou Jen io de RoomscbK"tholieke kerk
in ycrband Ulet den dood 9.n !I. lleiaeriD van
Oost<lnrjjk. AI de IOO6n91U1 d. Johann"bv;t·
scbe Oostenrtikll'lke TueoniltiDIl WMeu tepn·
woor<hjl, aboook de consulaire yertegenwoordi.
go1"8 .,.n verschillende natie •.

Eene ye'il'"deriag "ilO de h_r nn koophaa·
del werd opg ....oepen voor beden,om de ge_eo.
deerde goudwt'\ to be.preken. D. 9~erinc
werd uit;oellteld to~ Donderdag, omd.'hethedéD
den JoodtIOben ...""antied.;: ia. De urteieu-
woordigeN in beide raden .an de mUncentrul1l11
sullen tegenwoordig '!io.

I " " !, ,., r" - (R".trr). - Bru sche
•.• ~., l. '( ('rl ue.:hbcn bevel ("'nlTaD~."1 .oor~
r t ~.n ' , ' e-! ..c l 1':1,'" Jlrnlll!S on Ha.tfax OVt'T
t.- " ..:~, n r.r r d·) r er w oes t e \\"'\!li Indische

11'!':I Il ~ ",11ILl\'lr \'0111 Loudou heeft 6611

~\ 't'l~r I u n ti, I:Jth.·f:i daarmede t"f
r,

{,r- nft'll 1<1 ;t_~:tr():':kln mar Oin.lurrnan
'!la.n I~ len me t "'lf Llerber t Kitcheuer
I \:lt ...t~('rj -e rn lo tfjru~:'(ecrL van

f I'

Een treurig ongeluk.-, I'" ....... ,r·-.- - ((1'uter) - O@nor"'.tal
t' \ I,t ,;~ufr:ul Z~I :llJ~U l'P al:t mIDUI-

lI,; PIIF,TORIA, I!) REPT. - (R""t".)-Zat~rdar·
oanllddBg I:"beurde een noosel!!k ongeluk. Eea
Schotache kar, getrokken <lOOI' twee paarden,
I<.. am ID Kocblruat nl, toon tio spil van de.
disselboom brak De paarden raakten buiten
bebeer. .Ioellen op bol in do .traat af eo liepeu
over tweo kleine me"jc., genaamd RIUDJlII en
Jean, W33rdoor .u op. de plek gedood werd eo.

Xo:; niet bevestigd.
~ 1 I! - l Rrrt"'''') - Tot nog tQu

,p I~p 'tI ('r.t\·'LIl~tHl van het verslaan
, .... \ • )! I' t .. 1 (·d rr e f door kolltJn ~I Parsons

t-; I ... L' 1 ;:J.r 1Il,)~11

D~gr,lfC)1l18 der keizerin. President Steyns bezoek.
-, :... ....1 I r - (n~'I."·r) -Do over
\ III .l c ker z -r iu v a u OL)!tt.urUk: werden

I , ," "r I, beste ld, nlLaMtd. over bljjf-
1'-' I' Ru.Jull,h on de Kerk nn 't

1"\ \\ I 'uD Ot' l;)b;..toet W3~ een ..eer JD.

, :0. \ 11.. .. ' le \ ele \'()~~en waren teieDft'oor·
cl • W 1. , .. .Jr, lt'r '~1..L.r \V dh.lm

PRF.TORIA, I~ SF.PT. - (IVlIter.) - lIeden-
avond vertrokken jreoeraal Joubert, de heer
Schalk Burger, LKV, en d~ beer Piet Grobler,
lecretaria voor buiteulandscbe nkeo, Daar Ver-
eeniglRg, OUI president Steyn te ontmoeten. Z,j
sullen yerge •• ld worden ....n twt'e offiCIeren vu
de st&ala"artillene, die ali aid.·,u-carnp .. '
presiden' Steyn zullen ageeren.

Eene ontkennillg.

(1'i1\Y \PE:-;ew DEll MC'ZELMANNEN,
De Pietersburg spoorweg.

PRETORIA, 19 f'BPT:-(Re..lu.),-De .poorliJn
naar Pieteraborg UJ waarschunliJk op d.n Ilten
Octo!Jer geopeod wordeu.

Lo\l'~' I~ SEPT - (&>,.cr). - Reotera
IIOrr",,!>oodent te AlexJUldrl.1 telegn.teol1 da,
fll,~~Ir DIet! bekend. 11 or nleUWI te be-
Itmcul,.eo getelegrafeerd,' ',~ eo"..,.pou-
dcCI an d. M"r'H'g 1'0.1 I '1/ Tdegraph
,h. w Uerbert Kltcbentir .• "nlvangen
ht, f' ('(Il FL"iboda met gewt.: J.. L4t oocupeereo,
lt,J" 1 "oodlg Reuteno oorr8llpoDdent Toogt er
b l,d ~eene lOotraCtle!! getelegrafeerd werden
a.u j,,, "Jar t""""ben deo oorlog te Omdnrman
(" l J, fT;'rtr~k Dur bet znden.
IJ. ,"It~n beeft I....t gego.eD kit de on~".pe-

Il: _ ,j, f 'IuL"lannnon ttl CaodiL De uih~-
l:J; T'" [Id ul!lUlatum lA dus volt.ooid.

Bang voor afzondering.
PRETORIA, 19 81P'1'. - (R, ..I~r.) - Nog een

ge .... 1 van pokken, "unde de Iljd.ru een blanko
YI'Ouw. werd illliereD ontdekt. ZIi is 5 daien
lani Iliek ge ...eeat en hare moeder, die haar ver-
pleegd bad, !DUkte z,ch nit de voetoo toen .jj
.. mam dat de autoriteiten van plan wlInn baar
af te 110odereu. Zo is &eden genngln geneIOen.

RhODESIA.
De \T»de-comm1.ss1e naar Parijs.

_' Bt:LU'uI£Li' OPGEEISC8T. Een kaffer doodgeschoten.

L.J<ng~ 1~ ~'P" - (Reuter.)-De Ameri-
l:3..r.5Ch .. \ red·~ u)ruml~ran~!en Z.!JD .. ertrokkeu
c ...u P:J.'"'" l)~ :--ptillllsche commlssaru~eD ,un
pail \:1" :...... '!

J .1. lf de J.rrt' ...tatle~ te (Jandla velen yan de
I, ,',1', n,C ln.lu'I.>'n, Jrlngt !\Clou raai Noel
rt I . [Jl I-t,illjke Iln~~tatle van '2t. mau·

1'111 nL,] n';fmt
II ri' \C"j (UUlOUl!t) I~geknzenvoor

BCI.AWAYO, l!l BEI.,.. - (Rttiler.) - Zater·
do.gavond bad ee. noodJotti~e gllbeurtenis plaata
op dell opoorweg bii de kaft'erlocatie. Een aaA-
t&! kaft'~rjon,eD" die draok in "et bellt gekregen
badde. maaloteo eeu vreeseiijk lawaai, toen een
pohtlOOlen.ar hen iellUItte daarmede op te bou-
den. DOl jonl(til8 begonnen bem met steeRen te
gooien. Un w&afecbuwde h~o dat hij "p
beu &00 .chi"teo, do~b zij hieldeo aan
eo een steen lrof hem in bet "'118'"
Zlchl. IlU nalD toen 'ljo geweer op 6Il scboot
"",0 kaffer d.-l. Nlett.ejlenstaaode de 6rn.till"
po\.Cmg"_'n .;lfl de pvlilia en tic zware boeten,
kr\J,;~n du kaffer. toch v'1JelUk dr:wk.

::;::::Z_

TransvaaJ.sche Volks ('aden.

::t2! ~2Z

KAAPKOLONIE
Plotseling sterfgeval.

h. \1~: KI F' }(,I ~~I'r - (Reutf.r) - De
h"d J H [Jr., er, d,. vele )tlJ'en lang booN"
k, ~ \ ln d'IJn re3JJeot rnagl.8Lra.:J,t van KIMber-
!.. \ '4"a.'" rl,~J .!l~teren een t.oevaJ en 'f'lel pJot.&e·
1 I d", ..l .1, I.... t een .. ednw" eo )on!{e kin-
d" ~i: :"\

'T-

(R,uUr Itugmm"" •. )

DE SPIDER KWESTIE.

PRETORIA, 19 SEPT. - Nadat de r..ad drie
dagen 10 gebe,me ."".ie ~eld"n h,"I, t"en hd,
naar men vermoedt, de kwe.llo van de IRcDlng
betopnk, h~gon b!l hod'Jn weer lIIet 'loopend ..
deuren, en was de mot lO van den heer Lombard.
om de spider- kwestie te L~lIprekonl ondttr d!s
CUR>le. t~en heflIg .Ielnt .. _rd , •• oltrll, ....
do he~r n'lfond \"o'oter Tol.tanJi!l ontkeo4v
d~t bO OOIt ledon oUlgeko ,bL bnd.,

PRETClHrA, 1:1 SF-I'r -Tn .lcn namludag weru
de dlSCU!I81Cover do S"lali .pidor kwc.tie .oorl-
I/o..,t. Ver.cbeldeoo vragen werden b~antwoord
door Jen .taal.-pr.>kurcur, die den gegriefde
leden a&Dhenl b6"0,ligdo ... I<larllllt'''' af to
legqen, de OOwert.l~en onlkennende. Tuen
Btapto men van de z1nk af.

De mot,e .an den h"er Du TOlt om de won-
.cheh,kbeid to overwegen om udn raad op I
October voor een korten t! Id t, vcnhg.n. werd
a.an;:enomen. 0., besprekmg wcrd bepaald op
Jen :!!Jbten Sep~eml)er.

De motie "an den heer Lu'''" '[eyer om de
wenllChel!Jkheid le ()verw,,;:cu \'~n de notulcu te
verkorten, w"rd,o.Jk aangenOme!l, en JJSCUSlle

bepan!d op:!1 dewr.
In d~1l tweeden raad vonJ et:n.! discussie

plaat" butrekke1llk Jdl mllllsh.'r van mHuwc~n.
VerscueuJt'ne lecJclI g...\~eu hila ongenoc~cn te
k~unto met diell ln'amhlu, ('n b~weenlen dat bij
te oud wag j D te ulJlll~k'tt''':1D1 om diU hetrek.k:iog
hn~cr le bl p'en bt'houddn. Up t'cn~(H'k "an oen
\'U(}ruttt!1' ,",crd tlV('JO 'D~ekur1len dt) d's,·usgi"
Uit to stelh n tol \V vefl!5J,L~. en lien mlln~tcr
'"'lO mqoWt'ZCU kelln I~ tI) gcnm. zoodat hiJ legeo-
"'001"\11. kon Wtit.on.

ltt!morle~ w6rdell g~I'-'zen vragende dat het
ro.;ht van de regeeriug um eeno brluLing Y:ln

:!) Jli'rcent op te le::~o'l "I' .10 opbrengst van
Dlljopachten, zal in ",erki"g ~~K\oIJ worden. Du
pr;"',Jent zeide dat b I 'an gev~len was dat de
tIJd nU aanl(ebrol<.,n wa., dat die mjjuen die
kUllnen betalen be hst moeten wordun. Hij zoa
c1~e .,."k o!1·ier7.0~k, n met hl doel te
zten ","'k~ mql,,'n kllnn~n betalen, vóór do
bolastiog ondegd worclt.. Men t-loot de
macht UI handen drr rt!~ceno, tel:\ten, tn 111

dien de ol'leg)(ing der hc1..,.:,ng op minder uan
1~~. pcr morgen to Rt:t30 k wam, .. eer terug te
gnao Daar de oude wu.e.

R0:1'!S;~Zlndehof te Prins Albert.

, \ rr- I I ,.:, p:. - (Rm:",) -
!; ,_,,,,j, h,,[ <at twee volle dagen. N'el
~. ~ "~: rl1'"" !.J') lIi I~ mllanjen wegeus

;J.<t 1 1 .(:e-rhUlItH, een boer, •• re Oft\-
pr. I":."Nli dJt":Jni; vaD beweorde 00:-

11~1~ trIl, tl~d \,hnke mln, werd ook:
'':" I \J,L ~~[Il~ bt ...cbulJlgWIl Vlln dldfstaJ

A.,,,,I~ Ij~d,. g-t!vangt'lnen werd eeD veroor·
" ti J 4ft'Tl, 'Oolr ~trJ.fbar(ln manaJag, fen

H \{, ~£!l'" dief,,! li en 0 maanJ~n we~en~
_' L'4 IJ ..lllJur tol J rnailnden nuk ...e"IJ~

I _ rn een J-l\f \,.~~en:04 dl,~h~l, en etHJ
''I 1'1:l.lnd,"·j f".,.'T dlt·f~tal

I ~ '",' fI' IJ ctJ"tt lStlt'all~lI van Jlphtht'na..

BEDROG.
:\. '1 " i, 1 1 :--[,' r - (Il' larr) - Een

"rl'!''\ i'J.tll·nf'P Ht l H,dlard ~C

I\"up ..t.l..\ Kt lf I t ... leerd wt·r,i. 13
IJI1~ 'ra lt l.!'1-'t.:-acill hl".chuldl.:d \!lU

" .: I te h.·ldlf'r! f J, h('~ldl,dI6.Je
_ '1 (" Il tr'lr!ogt' \ 1:1 t' Il bl \11~ •.l '"fHUW

~ IJ !)<H'fI wdkt' 7-d Lt.: .\t·."'r,J, dit 11

I ~,1, l,'11 I h.' I,·,un IIJIH .... l !)(:~ra\ ('Il

t,. ,. lruidJ.:d,.: werd J.,UI;;\ huuJclI
'IJJ, Il(wk

GRONDPRIJZEN.
... ~'\ I ......to "1 - (U,ull'r) -A Uilt.r

/ '! l!. letl \.::rvn,ll"'''''1 pla"ll .. t,,(~n ,lo
1 I'" 'an d,: l'!' dU) aklr;er ti IllfDerLwut
I"~ fl lIt·len vcrko(;ht wcn.iCIJ door de
d ~!"~I.::r,.i "an den stad.:Jra.a.d "OCJr

~ Iln ":lil £21 :~j!l

NATAL.
_\::'~rlei utt DurbJn.

'I' 1'" I'f - (R,ul'T) - lI.t Ollder-
r I..l~t! ~ , L (JP strand 100I .. n l'an do V,n·
'I' n;l J. n {tiHen Tan de ¥ongo mUlJd,
':ell ('. Tl aaDY:lng [le' gr-ootJ4te g'et'eeJt.c

' . .:ellll~"nl< was ten tift'ecte dat het ""hip
, ~. Q,fuu..d wf'rd na het uItwerpen van h.t
"j en het nemen van andere voor%orgl

I ~• .;pl'!l, maa.r np een verborgen zandbank
\(" t ............dlllnl1]k d'.IOr de LagKcrmachlo8 .cb~

,. "H, n De 1"•.><10Xurse "crklaarue dat er
I .·t IVOIH ...a. up de plaat. waar het 8cbip

:' le bank hep voor een week v"ór het
, .: I..,,,N,, lIel !!Ch,p W:1II wlddrn in he'

1 Il ! len bet I8tranddc. maar wt"'rd noord-
___ ,\, JJ ~ ,!'""o(;rd

, ,~ .-41 t I I, \'!'ndl~ tonncf!i vond Zalf'rdagnvoDd
, lt " d ï heal.er 1'1"",,", toen prof An,lcr-
I,' -", I k \ au K l13p:04LuJ. "ent.' \'()()rstelhnl(
h ,,, I';jll.' i,rllfC\l wCfllt::fl b.e1oof I. maar de
, "J.r,ll li Il Lev n"'111t. U en \\iCrp\.1I de arll
:"I prqf""'~"r Bur lJ("t htlvfd, outler

t !"';I wvuJr.:rlhtwi

Wat beteekent progressie!?
Vcnt-ersbd, 1[, Sept. 18~f!. '

Aan tim &l.teur.
Mtiohoer,-Ik beb altijd gcd,wht dat." pro-

gr_i~f" vooruitgaog beteekent! doch Ilr beo
ou zoo in do war. dllt Ik verplicht ben te vn
gen wat dl~ wooru boteekent.

Beteekent bet de Ned. Gerof. predikanten 1111

to kreteo omclat e"11 of ander hnnoor ~elracht
beeft het ZlI"C to do"n voor do Afrlka:lH,icr
,""k" .

Bete<okenl !Iet Jun!{O A fril",an<ler. 8jamhok
te prf'~elltcer~n. omda.t zIj een gc,l~g,len Afri
kaaoder kan<l.tiaat goluk ceweDtlCht hehOOn, 100
al.sdeNormanl.tudenten?Boteekent bet céngroot
8>\nt.l41~l>lunt enl nanrVrllburg te vervee'e, om de
plaatadnke stem td VOl'llm6Tell, on oogcwouscbt<)
vertegenwoordigen aan de IDwoners op te dnu-
geo?

Of boteekent het "hou joo smo ..l" en .olg
Rbode!! al. een blinde? Het scbUnt &00.
lJ dankeode VooT opname,

Beo ik, eDZ.
1'. A. BASSON.

De besmette vluohteling
opgespoord.

i -, "" Ol'TZIll'RG, I~ t'H.,.. - (Rl'Ulu.)-
; ,- <if de pokken aangelaAte kaffer dIe alhIer

, .t J.lr.aret ontvlucbtte .... ID &lln kraal, ID de
II ·,ne:, afde.hng, gevonden i'ewordeo.

ORANJE VRIJSTAAT. Prijs van brandewijn.
Worcester, 16 Sept. 189R,

Regen te Maseru.
'.1,,,,· 17 S,;t,~ - (R,.,,/tr.) - De

., menU r~gl~tralle l'"Rn rie t'or8t op deo
, I."'r WH I~ graden L83tatcn meM
,', m,('r .lau eeu kw:u-tdul<D regen. De

tt "-:lli. met ",trrk en met .. werd .. eg~~poeld"
I I 'I n pn l.:ct.a,..,j,lcu l.ljll nu gertd" Br tllD

tl .1,1' 'w'er rt.·:.l~'nJ.31 v,.I:c!1

Aa" Jm E,z'/l'Vr.
Munh~cr, - IIier gaan gerncbleo rond dat

brnndew,jo 1(0d,.,.ld i~tot £ 111. Het is onwaar,
de hmndewjju maatschappij en de andere koo-
po"', hchnlvo uo be<'r Krone, ge9,n £18 per
leliKer. Ik boor de beer Krone prcaenteert
£I!> :un.

Mllne Ql~e hntn.lew[jn boer ..n, IICh.. kt niet
voor c'" val""h gerueht. 'Vat.k u raden kan iJ!
vnkoopt lIW brnnuewlln Ulet onder £1(1, want
dllar ,. Ol:ulr min brandewun onder on, boeren:
ik b.b het oDd~rzocbf.

De uwe. .
BRANDEWIJN BOEL

Pokken In Basutoland.
Il! ~f I' - t /(r'II,·t) - Pokken tljn

- ,', kc,,, te Jl"thol.utho In noordeluk BlUIu-
,J.n,~ {,n!ltl'\.;er ~t.llmij]cn van }(wtefU. Een of

: < e'. .terfge .. Ueo 'Uo Toorgekomeo, en lIIen

32 23 lOO 26!i
:ti 27 203 263
41 39 183 263
2u 37 199 262
3t 34 196 262
37 29 196 262
37 40 ISt 2GI
40 30 191 2GI
M 37 190 26l KAAI'8T4D
il'! 3:.! 196 260 .8&' W 1I1aUb.",.
JO .0 189 259 Byt Clark ...
36 29 H)4 259 Bit Elder
41 2-..1195 2'1Ij Korp Tenaant
"I 8S 189 256 Brt Black
37 BO 188 255 8trt Gamble
yl 1)2 187 255 Pr 8impeon
as !l4 183 21>5 Pr Doncan
4~ 28 184 2M
27 40 II? 2ó4
31) '29 194 253
37 25 191 253 IlLEIK DUJtZDTZIN.
34 82 185 251 JO leRoax ' 16, 20 2.'1 59
31 ,31 189 25t JP Up !t '26 18 65
31 29 1&.& 250 F J Joabert 30 28 15 73
38 18 195 251 F J le Roox 24 22 25 71
SI) 24 Ul2 251 8 A le Bon , 23 22 &fw. 45
SI SI 187 249 DJ de ViUHn ... 23 16 at". 39
33 lIS 179 248 B F leRoux , 27 23 7 57
32 SS 183 248 P J Up 22 17 19 66
on 90 191 lW8 - - -
38 36 1114wl 186 174 107 46ó
33 :f.I 185 247 ' , D.Lê.V. ~n.a. B.
M ~ 190 246 ¥ T B ~.. ... 2ó 24 18 67
36 "195 245 .,. )[iller 27 21 15 63
37 11 191 246 Brt A Camp , 30 23 8 61
31 30 183 2.4 Á Blake I 81 12 J8 59
;14 99 Ill() 243 B GriD.tead 19 2'..1 22 83
29 113 179 241 Gibeon III 16 11 4L
2t !9 179 239 A Bondlleld : 7 28 2 37
33 j!1 183 237 sgt WO Da_ ... ... II! 2J Ijj ó4
35 !3 179 237 '
14 lOO194 235 178 169 125 452
23 1'27 J85 236 JllLIIDarn.1 AMOCI4TIL
38 to 183 231 B Walabe 32 J8 28 78
2t '1 181 231 J DalI 31 29 J7 77
23 29 179 231 T J AOIaeIDQ 31 22 15 6Q
!9 j4 184 227 1nmr. I 29 17 18 G4
18 '18 179 225 .0G C1Rk ' 27 27 27 81
21 18 184 223 D W Wbitfteld lW 24 23 71
24 II 181 218 D Mltabel , 115 22 19 66
14 14 171) 207 W li Barwu. ... 32 25 22 79

een I.IInlni.
hoogste to'-l pantealaU de
huid báddea, namen dftI·_
De at.tand~ waaro~
waren 9OO'''1i 900 .....
die kan, nonden da
niet
din~eu. weder ...... er
lucht was bewolkt eli b~t
poozen, nrgezeld 9110 __
De 60 acbutten waren
van 6. Luit-enan' SCOtt ..... eeD der om
op de 800 yards haan t. scbiet, •. Hil maU1e 39
puaten met 1.0 acboten en bnclat lijn to'-al op
•H7. Majoor Onnt maakte 33 en bracbt alin
totaal op 236. De beer Wallaee"OoeleJiÏlre
distrikten, bebaaIde 37 panten, die Umen met
de ,,01'1 ge 198 een 'otaallllaakte vaa 237. De.
hoer O. Wcbtlter ~baalde 43 punten op d_
b.ian. U. Wellington eehulten G. a.1e Bou
en J. III. Boasoll w btoh:aalden 42 ea 41 put.n
"",pootieveliJlc, terwiil de heer 8. G Wonel,
O.V.S., 36 pnnten auakte.

Op de ~H>O ya" 'bua behaalde luiteout
Scott no.;:!8 puu&en. Zijn ('OOt to_' ..... nu
:H" Do beer Wdb. .. -t 38 ~n OlD den
Illt,II~U' aUn eent. positie te eotDe-, de
b~er Le Rou 39 .n _loor Gru. 40. De heer
WebAer elaaPe er .abter Di,t iD. lJij bebaalde
lllecht. 32 puntea, Ook d.b_ filonaJ, lA
Roux en W lIlJace Ilucden niet ., ill deu lui.
nant Ijjn poaitie te oalnemen en Illi&eiDaDt800U
bleef dnl o'rWwinnaar mei bet pad~n ..a.w.
ala prij •.

Een UIIftIII werd .u paukt mei dea
Ain.lie tropee ndair\Id, die =eD, - ' dat
"IIeDJ den ..... moefi wordea ai Bei
Jo~eabarg .pan .laaade eljjk ari.

prU' te nemen. D, ~~ mIJea hi.r·
nenn.. '

Er wu nn n1 aleoblll een wedattijd 'lUI be-
lang, nameltk ie 900r deo beker ~ de .. •
broeden Eley, eeechonken. Voor il_n p"ii-
werd geschOt.D op de 700 en 800 ~ buo ea
7 scboten op ied_ &iatand.

Daarna 90nd d•• trijd plaak 900r d.n dam.
prjj., open voor dameI tlie leden der Ulooia\i.
zijn. De dlmed ""biet.n echter niet .. 19811 .. sar
~noomen een bMr om 900r bea te Iilliieten. De.
heeren J. D. Atberion ea W. IL 'anriD, die
Damene hunDe nonwen ICit0ten maalriell een
ielijk getal punt4JI (43) t-iil de and.... drie
inededinpn de beeren Binek .. .n.,B. Theron
en Menn. elk 41 pllD&e1l maakMn. Eenjp
IOboten werden toen p'f1lord d_ de beoren
Atherl.en en Har~ ()m te beeliMea 1fie don prjje
zoa lujjgen, toen ae beer 'A~ hem won
met 1 pon~ meer dan de heet Banri •.

In den wedstriid 900r de MarDni troot totaal
prijzen, behaalde de hoer J .lI. ~ow .. nie
prii- met een to'-al ....n 432 POnteD. De boeren
R. Wallace en O. Webllier, _WiJke dUiriII$en
wonuen de "Grand Aanlate" .. 4Id.ilI .. lIIe'
een totaal Y1UI 781 en 780 I'Mpeetie9,ltIk.

Dil beate IIClhotten 0)' de rerol .. r baan wareá
kapitein Oneie on IllliJOOl' woodhea4.

Wegellll bet ollgnDAÏi weder, ell ~cI. wed·
_trijdeD nog niet .. r geDOl( p.onlerd waren,
werd bei plan da~ tiu exceUent.ie d. goU""-
neul' de prijzen lOo aitdeolea niet ien uihoer
gehracht, ru naOl kapitein J. J. An d_ taak
op zlcb.

Na de uitdeeling der prij_ werden juich.
kreten aangehe.en .oor den bpit.iII, de hon.
aecretl1ria. tie beambten en de 2de Killp Bill_,
... aml iedeleen Ijjn. weep gin".
liet protest tegeo de Kupstadacbe Bille

Cluh, die, !naar beweerd word~ te 9eel tijd ie-
nomen had bij het lICbieleD9001' hei "Gnad
Chllllenge Hbiol.J'", werd naar den raad .. rwe-
ten voor UitApraak.

DE GOU VERNEUBS PRLTS.
800 900 1 &: 2
yd. yda s'ca TI

WinDer van '~ goeden me-
danie en £50, Lt 0 Boot
CT H

WlJlnp.r ".n £20 eft plaatje, 8
G Vilocel, OVS

Winner van £10 en plaatje, Jo'
H"rn, Kimberley

G Websler. ooatellike diatM-
ten, £r, en pl .... 'je

R Wallncd, t.-, eo plaatje
G II lo H,,,ux. il) en plaatje ...
H Tboron, Wellington, £5 eD
plaatje

A RI<lIloor.N alal,£5 en plaatje
I"ri vate M Menzies, .£5 fOn

plaJttjo
C S li Grant, £b en plaatje ...
f1 J nartl"y, .£5 "n pla&tje ...
tV Robertson, £b en plaatje ...
Cl Cburch, £,:, en plaatje
W G Raylr.a, ft
,Tolm Uy~, £2 ...
r .,wC8 Corporal Rac'klin, £'2...
r 0 Atberinn, £:1
G HenDelt, KimLerley, £2 ...
E II StockweIl, Kimberley,!:.!
A L Whitfielol, £2
J Jl[ ROS8JOW, £2
J W Trant, £2
Corporal S 011>""0, i:!
Private T. de )[arilbc, £2
.T C Froneman, £2 ...
.-\ C l.oxtou, £2
Col.,ur 8er~t Bloomfield, £2 ...
Private J Boyd, £2... ...
H E Fripp, £2 ...
F G le Roux, £:1
R McArthor, £2
Sergeaot W Lea, £'l ...
Pri I'8te D ~ der 1II0",e, £2
T A Theron, £1 .. ,
SerC!eaut F .tacklOn, £1
J (1 le Boux, £1
T J Hofmoyr, £1
Bugler-Sergt Camp, £1
J A le Roux, £1
C van ier Biet, £1
11 J Gibl)()q, £1
AL Thnng, £1
nc G Clark, £1
Privnto J T BlL!I8On,£1
II E Parr, .£1... •...
Sergeant C Soppitt, £1
Pri ""to A MAnziPlI, £ 1
R Schmidt, ,1'1 ...
J N Hostert, £ I
8 Vercuiel, £1. ..
Pri ""te D 0 .TOUBS, .£ 1
A W Businrthwllighte, £1 ...
E A Vroom, £1
F 0 Inglf&' £1... ...
Private B 8chietebt, £1
8enteant W Duell, .£1
J M 8mart, £t ...
C·S M Bondfiald, £1. ..
D K Mcl'arIane, ! 1 ...

Jl) 28 208 275

M 39 198 273

40 40 192 272

43 32 Hl!; 270
!f1 3.') 1!IS 270
42, 3:l 195 269

38 38 193 269
41) 32 196 268

DE A1NSLIE TROPEE.
Deze prijll werd door be. ~n 'BIl deD Baad

gewoanen, en boDDe u-,' te _ met de
in onll laataW ui.. " Diet gepnbliOMrde,
worden no voDedig Jr8IIIvea:

D I.O.V. RIFLEII uD."
700 800 900
ydl~JdI TI.
'Il 0 J7 U
19 20 4 43
20 23 12 56
16 19 16 IlO
9 4 5 18

21 8 2 31
23 22 U 59

... 14 l2 17 43
""-Ut

Maj E Goodwin ...
TAllce Bergt Lea ...
J Oreyor
lo" R A.llen
T J l.:UdJey
J IIIII'0p
A Amith
A Cherrin&toe

i···I •••
! , ..
I

IU.AP~1'AD mlOll· ClLVa·

T lISmirt I,.,
BJ'l!p.. .
GO~~ .

~=f:::
awl'_ ...

W JJe.lnctlJnllbte lt
I ..... -....,.

I fn Co 111
D.LO ••• aula ti Co" -

JbpULma: M' '10 '17--
W1fair .,... 1& e 16
Semi.J 1V'dJiamI sa' tl t
8,j"'Leary I'..... 116 ~ It
J Nicholl 'r ., Jl i 16
ÁK o-r 17 lt
.._ 88 17
• 8IdtWrat ." 7

~IST~T8HOF,
V1Nl' da AM> JY. R. p..... cÏf1.. I."O'C.i , ...

~-filtraaL

UT_nAG, 17 8EPTEllBEB.,
, --

~ELJ!I Z'AXEN.

JoaepJa J_ 1lWdo,JlPbncbi op .
IICInJldiiril~ elm di_' .Ulden be« . P,tru eo...., ....._,.,w
laten 1IOtId.. ~,eu
_ boete ..,. .LI se lI:etaJC of

arbei« te oedvpan.
~_CJa .........

~jj ='I~of OlWiIt .... ll;
1Iudeo ar'*'!- doen.

)lll~DAG, SEPTEMBER19.

CIVIELE BOL.

16 18 Jt
116 16 15
.. 1. 23
fi 16 8
lt 22 ..
18 18 til
18 '1' 16
II J7 11

196144 134 474
Jt"A1'ITAD alPL8 CLft ti 11.."

OJRoben I ...
DH~in_ •••
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