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DEEL 70.-No 8,857.1

Gouvernementeberich~ No.•• ''1898.
YERBEURDVERKLAARDE LANDIN IN INBOORLINGBN f~mmmnri-' ....ore•• "'aD

RESERVEN TE MASHOWING BIVIBR VOOR UITKIBZING •
VOLGENS WET 40 VAN 1895.

~ent voor Landbonw. '.
Kaap de Goede !Joop, ,26 Juli, 1698.

ONDER en krsehtens de. Wet No. 17 Tarl 1897 ea iD termeD· v81l ;
Artikel VII van Wet No. 40 van 1896, W'Ol"dt '. ;

algcrueene kennisn~ IP.publiceerd dM, d& ~.. .
gelegon in de Afdeeling Vrijburg, van en. na W~, den 2&ten
October 1898, open ~llen zijn voor uitkieaing op de wij.. en op de Yeldi~ No; ó.
voorwaarden bepaald in de genoemde Wet 40 van J895, en hierna· ,.'__ ~ _
uiteengezet, nam.:- "

1. Ieder aanzoek om zoodanig land zal schriftelijk: gedaan worden . ~
aan den Civielen Commissaris van de afdeeling waarin aoodanige land~
gelegBn zijn, rli~ daarop den dag' zal aanteekenen, waarop ~ ---1-------------'1----1----1
aan wek door hem ontvangen is, en het, onmid4epijk sal opzenden DIIaI'
den Minister. '

2, Voor de doeleinden van deze Wet zullen eenige twee of meel'
aanzoeken voor hetzelfde land ontvangen op deueJfden dag, na den
datum van kennisgeving, beschouwd worden gelijktijdig 'gedaan te zijn.
en alle aanzoeken gedaan vóór den in de kenDisgeviDg bepaalden datum
zullen behandeld worden alsof zij gedaan waren op den afdus bepaalden
datum.

:3. De :Minister zal de landen waarom aanzoek is gedaan toekennen
v01';l'ns de prioriteit van het aanzoek, mits dat wanneer twee of meer
aanzoeken gelijktijdig voor hetzelfde land gedaan zijn, hét recht van
I'rw rit eit bes list zal worden door loting.

.J.. Ieder applicant om land onder de bepalingen van deze Wet sal
eerie declaratie maken en aan zijn aanzoek hechten, Tan den volgenden
Inhoud ,-

l k, [A. .B.] (vul in beroep), wonende te in bet Distrikt
---, verklaar plechti~ en .oprecht dat ik: van den
ledtijd van een-en-twintig Jaren en daarboven ben, dat ik
dit aanzoek maak voor mijn eigen uitsluitend gebruik en nut,
en n iet direct of indirect voor "het gebruik: of nut van
een igen anderen persoon hoegenaamd, dat ik niet de houder
ben van eenig land, dat ik niet eenige schikking of overeen-
komst heb ~em8akt om iemand anders in staat te steDen of
toe u! laten door koop of anderszine het land te bekomen ten
opzichte waarvan dit mijn aanzoek gedaan wordt:'

Handteelring van Applikant,
rA.B.l

Ccdaan voor mij te~--dezen--dag V&Dt---1898 •
[V.D.]

Vrederechter.
.s, Ieder applicant zal ten tijde WaD neer hij aanzoek: doet, bij den

Ci\'ip!t-n Commissaris van do aCdeeling w~n zoodanig land gelegen ie,
deponeeren eene som gelijk aan een-twintigste van de waarde van zoodanig
land en van de opmetings en andere kosten in verband daarmede en in
genl bij verzuimt of weigert om het land waarom aldus aanzoek gedaan
is indien aan tem toegekend, op te nemen, dan zal gezegde BOlD onvoor-
waardelijk verbeurd verklaard worden aan de regeering: Mite dat in
genl het land waarom aanzoek gedaan is niet aan hem wórdt toegekend,
hl't Ilt'drag van de som door hem gedeponeerd onmiddelijk aan h,!'ID
tl'rll!!gegeven zal worden.

li, Aan iederen mondigen persoon kan land toegekend worden onder
dl' bepalingen van deze Wet, doch goon persoon die de geregisteerde eige-
naar van land binnen de Kolonie is, en ~n peJ'800n die ten tijde v-.n
Let aanzoek eenige schikking of overeenkomst heeft gemaakt om eenigen
anderen persoon toe te laten het land waarom aldus aanzoek: gedaan is
door koop of anderzins te bekomen, zullen land aan toegekend worden, en
w'en persoon zal meer dan ééne toekenning kracbtens. uitkeizing GIlder
deze Wet kunnen ontvangen .

7, De ,Minister zal uitreiken aan den eersten applicant die de
gespecificeerde condities voor land onder deze Wet heeft vervuld, of; in
ge,al \1In twee of meer aanzoeken om hetzeHde land aan den applicant ,.....--_--_
beslist door loting, eene licentie, om het land waarom aanzoek is gedaan
te houden under de volgende voorwaarden en condities :-'

Cl) De licentie zal zijn voor vijf jaren, gerekend van den eersten
Juli of den eersten Januari eerstvolgende den datum van de licentie, en
zal insluiten het tijdperk tusschen den datum van de licentie, en zoo.
uUDIgen dag.

(/,) De jaarlijksche betaling ten opzichte VaD zoodanige licentie zal
Ilijn gelijk aan een-twintigste van den prije vastgesteld voor het &ldua
gehouden land, tezamen met een-twintigste van de opmetings en 'andere
koeten op zoodanig land, en .zal vooruit betaald worden.

( r) De storting betaald ten tijde van het aanzoek zal zijn in betaliDg
van het bedrag verschuldigd op den eerstvolgenden eersten dag van
Januari of Juli, naar het geval moge zijn.

(,I) De persoon aan wien zoodanige licentie wordt uitgereikt zal
binnen zes maanden na de uitreiking van zijne licentie persoon~k het aan
!ll'1l1toegekend land occupeeren, en zal zoodanig land aldus blÏJven oocu-
peeren behalve gelijk hieronder is bepaald, voor het tijdperk van vijf
J1>n.'TI, of totdat hij een grondbrief tot zoodanis, land bekomt.

1'. Geen land gehouden onder de bepalingen van deze Wet kan
ovcrzedragen worden gedurende den duur van de licentie vermeld in het
laat~tvoorgaande artikel.

~), In het geval van oenig verzuim gedurende den dunr van de '
lic', TI!I': om de conditie van occnpatie te vervullen, kan de Minister de
l.""lllli' onvoorwaardelijk verbeurd verklaren en het land ten opzichte
Waarvan de licentie uitgereikt is zal nan de Regeering. ~rugvallen:
;\[It' i1'lt iodien het bewezen wordt ten genoege van den MiDlster dat het
'PrllJlln om te occupeeren veroorzaakt was door droogte, dan kan bij
7.Oodanig versuim verontschuldigen, doch zoOdanige veront..~huldiging
zal m.-r gegeven worden voor een langer .t:ijdperk dan twaalf maanden,
tl'll "J zoodanige droogte voor een langer tlJdperk duurt.

1(), ~ a den afloop van de vijf ~n waarvoor eene licentie uitgereike
", en indien de Minister overtuigd is dat de daarin vervatte condities
hhonrlijk vervuld zijn, zal hij aan den' gelioelltiëerde eene toekEnlDing OPEN11ftS nllt
Jlp erfpacht-bezit doen uitreiken van het land door hem gehouden en ',., .. ::, ~ .~.. ,;t;,,' U "'u.
~\.~~;clurv:~i~:~e~:J;:;:;: !deD:~~U;e::l~~~~: ;Plein-Straat", g:aapsMd~, C ! U" DDJS' &' '/'fA
l'1..i1e:ntlnteD elk van het bedrag van een-twintigste Tan de waarde '9&n . , .4.. J,I.il.J.lI..Qj . " w~
hf'( hrid tez~men met de waarde van de opmetinge en andere koeten die DU',"'IJSC·.H.· :E' AAR DA' .P'P·I' fl~.'.ftIIrW...· 'E''.'N., Nltuwrwrlf'rtLS'"'''11 l't'l'ste last sullen ~ op zoodanig lan~, en v~kerd ~en worden L IIItItft '. ..' ,
rI"flr verband ten gunfte van de R~;mg: ~Ite ~at 10 geval ~t . . .0" _ • ' lULLIN 1t'Ol'deDoomd, op
l,.'wl'zrn wordt ten genoegen va~ den. MlDister, die ~rtifibten ~n dien WbUe"1DdDe ,,'(Prachtatukk:en)' Maand. io Oc~OOr' ex Gam. DeD~:t!~! .....~_ ~I~R..
f'l1, ct'J zal vereisehen dat de gelieentiëerde na twee laren oooupatie, per- ya op , S, . . , A.WIIS-e"_ Y_

tn;ll1ento verbetering 'heeft gemaakt op, het land door hem geooou.p8erd .. Barl1 Bose," midden van Ootober. .,__, DRAPBRIB, OOit aan Ide Paar I~""'-
(}lJrI~rloodanige licentie minsWn8 ge~k ~ de waarde ~ gesegd land, ff Magnum: 'Bonum" begia van Nov8mber eD December.. têDtooD~~ I tIM_.- TettriiftD
dan kan de ~Iinister aan hem doen ultrelkan een grandbrienot ~t land Mijn 1n'et de hand 8eaortee~ kleine,~ .•. pelmoetu. . aijn '.!letp't;lbJiekw~toP~TOlle
d()or bpr~ gch?uJ.en of g~cupeerd, onderw,?~n aan de betalin,r van nooit ovfll'tl'otren pwordeD, en hebbeD groote aatiiIacti, pd~de . .'WIJle Ul~OCM,tigd om; OOI een,
'l()u vele J tarlukscbe paatementon van een-t~.tlgste van de waardê Tan Iaataté 10 j-.ren gegeven. Om TOOI'i'IOd te T81'18brn, .'!DOAtM.l beete}- beSOek te kOraeD bnm~ •. hue .
het land, tezame? me~,de waarde ~an de opm.etmg& en andere ko,sten, als, J.iDSen voor'de ?81'BCheicleDe bereudm,-..~ ... wO~ ....-.. ,t.. .,..~"JOlIen PI8a~ ViDdeD.. . . :

tezam'.'1Jmet de JaarllJkache betalmgen dCl'?rhem gedaan ten opzichte van 'DTI'I'JIft'r . 'k,~. '",ill .ia .... C•.'A'. j1IA.BRIS. ~ Co., ,
de Itct'ntie. tot "gezegden grand! zullen Ultmaken de reheele waarde, en A..f~'" ...AG, 47 .-v,~.",~'A: .. '~. .,' V..'.UT PLm.
IOOdamgeJaarlijkscho venohaldigde betalJnsell1ulleJl verHketel wordea I' emhA 20 Aiaft6._ poo ;. ~. ;; , "'.I.. '. i
'1jOQl' vwrbazld. .~, -rwow.v1JV1 ~~:~.,.~
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206
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Kelokeloe .. ,
Battlemound '
Doxan '
Bullrun
Budin
Bekdale
Riverside

. Woloomh-1 . "
, Detlarapiog ..•
Barden .
Garaphoane .
Greyatock .
C&b&r
Viera

31St
3451
3771
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3591
3683
3412
4473
3839
4328
8827
0041
3925
4830
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378
61

102
234
OOt
408
853
280
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275
278
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~.VOOR ZUID A~.A~

D" GEBROEDERs E7tt'fts0N, Z11Ii., -htUUÏe ::.::;;;i)Oden
Combinatie VerkoopiDg VaD:ltAAItDBK~IDrJlUlL8' I_
I op de Grand Parade, xaa~ lioa.op

MAANDAG, 10 OO'tmJd,i' :ïA98.'
.

DEZX'Verkooping biedt eeiÏe ~hoone gelegenheid aan.om de .}fpoiate
Paren en Enkele-tuig Paarden te koopen, die ooit iD deae Kolonie

sijn ingeVoerd geworden. De Jlm;es sijn ~iaal ni~2lOOht met het . -+- _
oog op ~ v~tering der S~da;ard van ZUid Afribatl8Oh. P~

De .Muilen qn een prachtige Ul~te lot, en 8telJ~. onse TOnge
importAties in de achailn1f8" tidei'diad, J5ij dagen competitie uit. "

Te sien op eenig ~ Da 4 October.
Telegrammen: "Bmenon, COmmerOiaI Hotel, Xupatad."

J. J~HOFME'YR EN ZOON, Afslagers,

Eerste

KOMT EN.! KOOPT I
, J. J. SWADfoBL, J. J. Zoon.
JAK H. 8wAlm'o.r..

Dit is de getui&"e~ v&ll .ar de Dam. 'die ou. .begaat4
Dresmaakster met een prOetoÏ'dêr he1)be!l ~

'.
P.&.&~L.

UITVEBXêj)OPING.MOR'RISON & ,00.,
TOONBN nu een bekOOrU~; aelectie in Kodiach en OnOpge-

maakt :ore. .Materiëel. Blouse Zijde in de allerlaatste kleUren;
Waach Neteldoek (1Iualin),Nieuw~ ~rnit Gre~lMIiDee, Gabloemd Kamer-
doek en Batist (Cambrio), Geruit, Zypher8, en W"ltte Piques. . .. '

. ' . ;,' ~;J't

BPECIALITEITEN·:-
Bnijdersgemaakte CoatuUlDl op order. Zijden Blonsea op order.
Monsters van alle soorten inaterieel vrij per poet.

.------

K~psohe Mdeetfngsraad~::.·~-'...'
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'VERKOOPING.----~..---
den Boedel van wijlen PmBt;a Bmu.&J(ll{ WWI te

, DA.V:IDSK.RA 'A]:I" ,"
",~ op gelijken afstand van Victoria West, De .AAr,' eD JJri~ .

WOENSDAG, 19 ,OOT... ,. . ,
. , . ,BEGINNENDE TEN· 9 URE.

IltJ;l~!4eJ~ttee.\l;eU(l·~. met last daartoe "be~ll8tigq .doo.1" de. d'
;':Jl:_am~lmtlm-e van bovengenoemden boedel, zal op plaats en atum

~>~ti~"8I'IIWtld per publieke veiling verkoopen, ZONDER RESERVE,

_- ,- 1IteD&-De huur voor minstens een jaar van de uitmuntende
~klaa vee-plaats STOFKRAAL. taetende 5,7.a morgen.

Deze Plaats is zoo wel en gunstig bekend als een der beste vee-plaatsen
in 'ons distrikt, dat eenige aanbeveling van de Executeuren of Vendu
Meester overtollig 1..oU zijn. Op de Plaats staat een eers~klas WOOD
onder IJzeren dak. bevattende 7 Kamers, ook W~genhU1s en Stal. De
Plaats is vierkantig en kan van alle kanten beweid worden, claa.r Brak-

door de Plaats loopt en water er volop van deu eenen kant tot
andere i&

II. Losse Goederen:
t4t Gust Schapen, Hamels en Ooien, ::Meriuos
811 Merino Ooien met lammers
160 Kaapsche Schapen
. 40 Gust Bokken
405 Bok Ooien met Klein Bokjes
1S ::Merino Rammen
10 Ossen, 8 Koeien
10 ::Merries, 8 Ruin Paarden'
. 2 Muilen, 1 Donkey Hengst. gewoon onder Paarden
1 Splinter Nieuw Veer Wagen
1 do do Buggy
1 Bok Wagen, 1Afslaan Tent Kar
1 Span Tuigen, Zwingels, Kettings,

Wa.lblok, Zadel en Toom
7 Varkens, enz., enz:- - .

HUISMEUBELS.-4 Ledekanten. 4 Tafels, Klooderen
Stoelen, Harmonium (muziek). KeukengereedschaJh. Breekgoed.

Het vee is in eerst ,ldas conditie en zal behoorlijk gesorteerd _n,....t&n,

o ;<:t-:~ RESERVE.
(L a'B. PROBA.RT, Vendu Meester.

..-.wo .lQilUl.... "1fI ...

P. B. BORCHERDS,
ReSident Magiatraat,

Kantoor n.n den Reaided °Magiltraat~
Swellendam, 26 Sept.. 1898.

: Viotoria West, 278l,:. "t.ember, 1898.

BENOODIGD
Ee.. IsIisteate loor 'a' Tleedl Ilu PU
liet. School t. B.twsoll1ll. (&t14ilt).

Kostbare Bebouwde en Onbebouwde APPLICATIBS (;.et. ~rtitlca- ""'I'J B E"L'S
. ten van be'foegdhet~ ID Hol- tUJ r •

ERVEN_ ~~~~=~=~~.~pen ~lte,igQeboBden,
en biamaat.ohap eener 'Protestant- !Alf BI'1' •

DE Ondergeteekende verscheidene ~ken gehad hebbende voor aohe Kerk) zullen door den Onder- bOO-FD . . '0 L' DEPAT
zijne Erven gelegen aan de Rettef Stra,at, N~rd:~r geteekende worden ingewacht tot I. BIJB£· U

Paarl, hooft besloten een gedeelte er van per publieke veiliDg den 20sten Ootober. Tl. lift J

te Terkoopen, . Balaria .£70. Werk te beginDen !UlO AhtaKAAN8CHE .

O DINSDAG d lld OCTOBDR e k ID Jannan 1899. ..... . G - H.lpP ,en en Ill· " x:enni8 van Musiek, Tonio Bolfa ~,JDEL ENOOTSO A

OM 10 UUR V.M., en-Handwerk, ~ne aanbeveling. (lulp ftIJlJ:::!~~ait. Bijb.

I Zeker Erf met Dubbel Woonhuis van Vier Vertrekken elk J. A. ::MALHERBE, V.D.M., . ._.,; 1-. .. all I' ...... ..",.. _.p ....D.
nieuw gebouwd en goed verhuurd, beplant met er el soorten van Voomtter School Oom.,
Vruohtboomen omtrent 1000 Wijngaard Stokken in volle dracht, RaW'80nville. ., ~IJ).

~t 118 x lBO vierkant voeten, alles omheind, en heeft een stand- JbBw. L. r.lTTALL. 8earetIri6
o dIT.dV~:;e~~bouwde Erven annex/ zeer verkieslijk gelegen, met 10STIKRICBTIKG YOOR IOHGBHS' ~. B118.216.

extra Tuingrond groot 110 x 180 vierkante voeten elk. ERIKIIIS, If~ A~',ijbell."
Deze gelegenheid is eene zeldzame, door deze Erven. allen s:elc~n I ,.. 'l1Clt Ak

ziÏ? in de onmiddelijke nabijheid van de bloeiende Wlol..elbeZlgheld, III nrbud met de 'wee4. lIU PtbUeke t'lUJf'LIJ.. FR 00.
IC The Twin" Geb .uwen, met Bakkerij en Slachterij annex. School t. RaWSODIUle fGoldlll). ~bel. in ~ollanchoh

P. J. RETIEF, P. Zoon. AAN Oudéra wordt bekend ge- ' ens., in vOorraad
E d maakt dat de Hoofdondennl' _ ,.lloclen.

N.B.-Terzelfder tijd zullen worden verkocht T~~e rVCD,aan .e-
zelfde Straat als boven, nader gelegen aan de Berg Rivier. . zar der School, die tevens Huis- ------------

vader is aan de K08tinriobting, OAe'0,. SCHRIJF AAN
Faure, Van Eyk & Co., Afslagers. gereed is Koatleerlingen tegen .£30 .::;,. .

per jaar in te nemen-vooruit be- a.".~u LLB B
Paarl, 1 Ootober 1898.' taalbaar, Kwartaalagewijze. 410.7 ~T, wrlTAi.

Deze som sluit in lJ09'ÏU, &1wol- i'.K ... aa ~~,"aeua1lL"
gelden, Boeken, en andere School.
b.hoeften·

Goede, degelijke, en Godsdiens·
tige opvoeding, ook geregeldheid in
Kerk en Zondagschool wordt ge-
waarborgd.

Doe spoedig aanzoek bij
B. DIJKMAN,

DE Hcofdonderwijser Pub. School,
~hw80nvine.

J •~~ ~ ~::E:'"Y' .., C:::c» •• _'-K-E-N-N-I-S-g-E-V-IN-a-.

tomt~

PUBLIEKE VEUKOOPING
-VAN-

BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK.
KEUZE, FATSOEN EN MAI<EN ONOVERTROFFEN.

.IW D·1DIG11OOD
Muziek· Instrumenten.
lfuztekaleBenood1gdheden
[nstruD1enten, Reparatie en

·Stemming.
Bezie ons ZOMER VOORRAAD :Mannen: en Jongens

Pakken enz. Prijzen voor allen geschikt.
.. --.

IJ..K"- 'f1IICht,ft ,tfDÏg cU"'1a
.le UJ1L na llUiek. TUl het~
Kart 0rp1 to6 de J~ ~

I ._~.It"·
JnIt. lltb....~ ._..........,.

Lanqemarkt-straat en Kerkplein, Kaapstad.
Ler wIL.-Wij hebben slechts één besigheidsplaata die in Langemarkt-

straat en door tot iu Kerk-plein is. Wij zonden geen Travellers
~it om ons te vertegenwoordigeu.

AARDAPPEL.lY!OEREN
BESTE INGEVOERDE

.~:E:a,lPIy ~~~e"
Bij GEBROEDERS GRAHAM,

39 Waterkant Straat, Kaapstad.
W ij waarborgen alle Aardappel Moeren door OM vm-Irooht, miver tie zijn
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AUSTEN'S
Zinkings.Middel of" Neuratine."

GEDURENDE jaren beproeft! de beste
medici~n tegen ZinkiDg!l Hoofd.

pijn., TandpiJn, en rJle soorten Zinking-
kWalen., voortegbracht ~door konden of
andere oorzaken.1

Geprepareerd aUeendoor A.. E. AU8TD,
Apotheker, Oradoek.

I ,
AaUTEl' VOORKAAPSTAD: XENN'ISG EVIN G. WIJ_b~ ..!,!!-:D

lIEYNEB, MATHEW & Co., Is, 6d. per , _ -1""_"""YW

e
_bUtt

Bottel, per POIt 2a. 3d. .... ARS' .MET.AL POLII5;JJ is geWis het beste ~e ffEarly
\ ' 111'\T 'LI J'N ~ voor het 8Ohoo~k:en van all~ soorten ~etaaJ; geeft deD praoh. ~~~ !,Pt:r-

" • 1 :",.\. ,;0; '." il • I,. ligBIen glana, en ......... ht 8"!'." arb ... 1. '. ...... ~ m "lI".u
Stel het op proef en gIl zult ~n and,er gebruiken. Gebrw'kt ~ ~lliDgen daarvoor JD ti,

door al de voornaamste Stoomboot Maat.oh&tpijen. VGrkrijgbaar IOhnjven. '
alle pakhuizen. Vrije monsten of ,aanvrage JjlJ ' , ..... ;! .' .' " •

~ ..... ~C»&_ ~ «:sO.; Liberman &"Bitirskl',
Strand en St. George's-strat6Jl, X&apatad.' - " 24, ,BURGSTRAAT.
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II JAAR ... ... 1,101
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AESIAB
lanker Geneesmiddel.
MEVR. A. E. ,"AN NIEKERK

zal van af den 16den Juli,
al1e Dinsdagen en Zaten}agen, be-
langhebbenden ontmoeten, ten huize
nn den heer Rossouw, D'Urban
Station~
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VerplaatsinQluTandendoklerij

DR. I. BOBERG, .Tandarts wen.eht
zijne Olienten bekend te maken.,

did .ijD artseny Terplaatet ill DaIlr de ge-
bouwen '9llIl de heeren Heyn8B Mathew'.
(~vloer) A.dderley Straat (Hoek Tm
.lage marktatraat.)

Private adres : Ollver-road, Zeepnnt.
s-ken ala pwooDlijlr, SWlenJJo.c%

tim &Jm Woen.tdag in elke maand aan hst
LosieehnlB Tlln Men. Price.
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'IrJ;'\r!n;n,~ Nt'gcn mun·len geledon
~ 1'<llIi,:d" ,k in CCD lnief aan 11 vao
de Jl"""!c uj'we,'kjllg nn RH EUMATI·
CU /':1 J 'Il mijn g,·""L Ik bon 60 jaren oud
«'11 I,,·h :ei "II"" rang gdecleo aan CHRON.
ISCIIE '\:-:TII~1.\ en RIIEU.MA.TIEK en
focht vcr ] r.;r.l,,,~ van vele beroemde geOet'8.

kn",Jigl'n, e n 1"'uhecl'Cle Alles zonder baat '"
,'iu,len e n I",J in mijn geval alle geloof ill
Incn""I",1 ike bekwaamheid verloren, tot dat
,', ll.IJlW}LHICURO probeerde en meeru<
zijo mijn' Nenndgi", Rheumatiek en pijnen
in hoof,1 en R8ngezicht verdwenl'n en hef
nieuws is ver en wijd verllpreid dat "011,
meester V'.I.~ [lOOT amper heellem&&! gesoud
waa van die ""ouderlijke Medicijn," en dit
"-as werk.-lijk het geval i elkeen die het
probeerde beveelt hot a&n.

De heer JACOB TAlf Zm Villi VllI.kfontein
(3 Dor van ~tcijn.bnrg), is genezen n.n
een !lChijnboar ungeneef!lijlrgeval V&l1 Bhea.
'Oatiek en J ich t. Nooit, zei sijn moede.
MeY1', Y H ZIJL 98n mij, WII.8 er een erger ge.
nl van .. Koorts Ziekte," zoonlAzij het DOe.
men nc eeste dosis RHEUMATICUBO
deed de Iijdeuda j(JJ'ge maD rDJItig Ilapen ID
medecijn werd voortdurend toegediend,
hoewel de buren en vrienden zeiaeD dat
zij niet verwa.cloten dat hij leveD son, _,
k'j tv'ee.rnaall .. er, en ~..tnigde Van de gea_
kracht van de RJ1ln7M\ TICUBO en
PILLEN.
oe oud. heer Vln Dl!1l WnT, v.... lleddcnburs,

"erd ;:'f'DE'%OO rJoor ('('11 bettcl.
oe b!'f'r A r",HlY.K. nrawhld. YidJ.lburg, C,C,

Youd da,l, ilJ~ H~r\idlting. Mijn IOOn Ju en aijn
k·ho('Jn'f'.H!f>r, do heer J. A. SliJT, Tan Wonderboom,
nurl(\'r",lf'rr. wf!rdf'n ook j(f>flez(!n DlaU' ik moe' DQ

'.Jul""n- J bl'J! U\Y dank bare vriend, J, C, 'f'&ll

JONES RHEUMATICURO.
Bet groote Zui,I.,ltrik.. nl'Ch. j(>'-iddel _
licht, Ithot11Mti.k, Rheumah""he Jie4t, LeD<k
Jicht, Heup J ,cht, A&nge%ichl.pijnen, ena, en beeft
".1. dUlle,,~eD ~... lien, Toel erger dan bo"enc-n
_d~n I!"'"•sen. lt v.rkrij~"""r nn &lI. Á~un lW W iIil!:llen door geheel Zuid •.llrika..
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EEN ZEER ZELDZAME KAN~.
PUBLJ:BK.B VBa __OOPJ:_a Y:A*
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VRUOHTBARE LANDBOUW-EN BOUWERVEH.
DB heer P. J. MORkEL wiens plaats gfeD.8t aan het Dorp Somerset Welt, ' ... ,

Tel'8Oheideneaanzoeken voor Landbouw,-en Bouw ~eD' gehad Dllllsc~8
bende, heeft inde1ijk besloten het publiek een K~ te geve~, - DIJ~tSëJl"
dientengevolge de Ondergeteekenden da.anoe geantorizeerd publiek. te DII/lselM
verkoopen op

DONDERDAG, 8 NOVEIIBER. AANBT .•-,
26 GROOTE ERVEN zeer Vruchtbaar en bij uitDemen1heid geschik· tU S _

voor den Landbouw, groot vsn 2 tot 5 morgen elk. \, . v.r ,THAND
70 GROOTE BOUWERVEN, zeer vruchtbaar, groot 100 'tt. X 150, tot JU . ';':'I':.~A~

250 vt. diep.. ',. . I ~.,"' •• ftlt IU~I\.U.JVolle bijzonderheden later. ' Plannen van Erven, enz., te bekomen .
op aanvraag bij den heer P. J. MORKEL, Somerset Wrst, en bij de __,__ ..._ ~---:.;.,.........~
Ondergeteekenden. -." f;-.......-~ ...._

P, J. nOSMAN & ZOON, Af~dogAr8.
Sbellenbosch, 24 Sept., 1898.
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Fraenarg ... ~.
., rz:BNNlS.geec~ :lQerd4»r

~'.' ~ ,l~l .Tenderaari TOftt de .

WKlIn.. ~..a. "R"_~.~,=~~!el:!C)c:~OftileD
~, .' vel'8iahaft~oor deu Raad. ' .KA A PST AD, .I • . ..ZUlb vormeIl. aijll verkrijgbaar

HEErT het baroe ..J 'U'_ f;l~' '::r:' n_ bl) aJ1eBaadaledeaenVeldkDriiett.eD~ pas mue muWJer en "..,...,riiDg 1I1~· \:Ie.eer iD de ~t~iburg ·aISOOt
ontvangen. Het Jaatate en beste ~D voor he lChieten TU b" d n' OA~keud ' .' ,.. .... ~

anerlei soorten Bokken! vooral SJU'ÏDIrbokken. priit ~7 :10& Dett... .: _1JT~den Diet ;\~fw:,ail.t. .MIhj.4,:w~".
IJap ae.........Ih8... ~ .. ~ _da -"'knIiIoI$. ............ nIIea*~":

Dynamie~ Detonators, en' Lont. 1 mg P!lOIIleJl ~DS,
Bicycles, Bicycles, _':'Bicy6lesJ . .' '. 'Seoretari&

SOHlUJJ' OK PRIJS LIJSTb. A.fd~ KazatOOJ',- . &,,...6.,.,
- .... it. 10"1_

NederlaIidsche Zuid-AfriKaanscho
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.'

T<ortst~.enGoedkoopste Rout, voO~·R~fztgér.,en
Goederen van de Zee naar Johanneabur8'~.~Pretoria
en andere plaatse" in de Transvaal. . . .,:, . I';':"

Dagelijksche personendienst ,van .. 'LOuren&o
Marques (DelagobaaO in 24 uren naaf JOh}nn"bu~a
en 21 uur naar Pretoria.

Tlrfel Yv-~r Rclligt."S Dm 'lobaDesburg M ,17L~ .D i7J
"~JI. ft ft frelor'.a ' .t4 4 Id.~:a,•

Daaelijksche personendienst van Otirban tN.w>'
JOhannesburg, Pretoria en . pr.. ~,m'

IVaaI en Oranje V, . ') • 'Vi .
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