
~ Worcester
dig.

'il< t <er .. ond~riDI dal ik
I.i~.r da.;.n geleden eea
r,,-hlcn "an ea. tak YaIl
r li" gekleurden te Wor.
: mn, êat !.()V".,leD DlÏIf.
1.1.•\.'1; llo._'l &au te Delftea
" "lag, als leden &ich t.
w .. rolt .t~t rnppor' be-
- hd '" t"cb ~.. rbliidead
,'. .hc I(et~cht hooft de
lf" toedracht ....n..nD

!,·h.tIC werden wea &all
i V,), !n...:e .. teld en wen:lea
,.lr .lu progreMieye kau·
!".lf W, t !l~beanle. Nift
u L"'!lIgc l'llD de gckleur~
\ ':"U, WtJ6fI'teD "Ii bllD.De
, .1 fnk""nder p;lrtij om
.. , h..n o,,1t hielpen, dOlI
I fr:':lalldcnI) ., wel mll$
, :1,Jt·U.

~ t.! Drp \Vorcestcr geen
1 va n deu ed. heer J. J.
\ 11'IUJcD, enkel en NO·

· ,.1.' ,bt het niet nood-
_. '~"'1.1mc t elkander over-

r, -t ti .....t er een League
-:' r ruet valsche voor-
· l t.md tegen te werken
, wre n "'II alle aIhank e-
7.''ti I~. mqns insieD&, de

.: il tak Dp bet dorp, ZOO
; j t dl eu a1l80, die 'fau

: w .. rden Iedea te wor-
wer k en , De boeren

~::l:I:H!! vrienden zUa; en
:"U uitvinden, dai de
:lId .leltAal ompraten,
·1 hun U~ekleurden)

i •. ,1"rpeJingen .. :aa, dan
.. hlJbb~n aanbevolen
: .ricme n t. Door dele
.:,nct nu-t """en degenea
"f! !1It'! lUld·áfnka.
I lt! uwe,

D, V.

, " di!zcllidd weg inslaan
','.'0 A&Stlgui-Booeh en

,,·Tt paar lfoorden schr\j-
!I u flnosdorp. Heer edi-
J' .v-ren hier .. akker ma·

• "",,1 gelelan blad. III:
<I. dre zich '-00 JlIO aan
.c n heo toa ~gen wat

\ ·-'1 n zoudeu. ED dan z.ljn
'" "10. dat zp bang -on
.',lsar ...at 13 de oorsaak

· ec uran t nie'. Maa.r ik
: be t er gun, wut onze
IWffiqeH, zrcb Teal met
L,·." ",tltallr, de jin~
',,! I",'r IS. Ik geloof dat
: .l lt Wil van Lier een

-tue n t sturen sn llen, maar
I," reden tlaar ..an is dat

: i"",n wilde staan. De
l'r'l.::rl·~""leve bodiduL

• t:1 dr> ander hrf"6 Lullen
.. ,.... 1. ~n lullen de stem-
'! ·L,t :.:c~...t t den prOt,~4t-
~'." pm Ijl te komen. Su

, nJSu~ over IID~! m.aa.r
r :1'.15' hl~ld.

,!:,. t<.ll.

II I 'I \~~!")RI'tn.

· I."r l!~p,,,ecn dat de
t<:rll.,:trt"'kkcfJ. en dat da

". 1"I,,"t "li ~""tdd wor·
:. :- [I.1rt,! ~l Jt t ~l'!'8ehiedde
_' ;.:::tl'!\JJ~n nadat bol-en-

\It.' "!:iD1t:llwt'T'k.iug zal

ll'S bezoeker.
" t,l~ \.\Fr l{E(~ET

'r, 1-;.\\1''','lt.

h', ", .../{.,. I:", f.:el!ik:
(:)' l d~J I,t:ll. t~f"n werk-

k.'_'tl!'l ldl allen tlide
:..•.. \, n aaB JI~t"neD 'die
I;j,'t Illfnrrn.atl6 dte TaD
, l, IH.:dLlUOl lit vuor het

ol· 'I rLl.l:il.: le de heer ~l.
, il \ t..:f~.:lqlniD)i( in het
~,lnJIJ;d~ /..1" tJegeerte

· ",t-:', d,,'jf wedlum Tan
_ . :1··(, !lid !l:ne gdukkige
-,' 11j,,..:],,k.h.:den .ii" hem,
:~'!.' {,-n ... tt.: (iraaff Rei.ne~
.a,!" IIll:lK ~*'n

.::;.1 t'll ~,,"\-ra:qJ om tijD
"'1

~, -,:r :"--'Kl!Jei),_)f<1. "ik leed
L1f t'n Ik ht:n ou ~i jar~n

,~ ;-nor fll!' en mlln gMID

,1,,- ru: :.J~ een dy~peptic,
,I •. : ;l,J.1!7..a~_ Od''''!lls beb
"",,':.\~k4;f' verlOAA:Jog ge-
• I :. ene 1",",oor!!Jkbeden

.~ I,ll. " h()e schoon, bt_)6
w, r,·l.i l, .. I' ,Ja, 't IHen

~ ".,! •. 'lel. J!ldbeld waard te
:ïr.·:--d~ de luuC-e twaalf
·... "'fL I>e dagen mijner

"id Wi\reTl eftn V11?evuur en
\! :n da~el'ik..,b ~oed ... l

'/w,·l~'·ll, terwnl ne pilo
nl '1 rnj,&~ .ree.'Wliik: WM.

:.'11 L::Cf'{l Jl1urzame geDe-
.-: d~ '-eie rerot ..he~ door

I. .. !.~ vree~:I:lke toestand
:J;re:lt .'.i) Jur, Al mJjne
'I [li' lj gril' Jte ellende he-
:,'n I!l'j k h~lyeD in he"
:,: Ill:,: lll:-nr Ij~t haatte alles
-;aIJ \",t__ .. j",tJ bt..ooelde zware
"'Jk ';an ~l;)radcn \"leeacb,
.!.. ge""':{ VC:!I walgi.ng en
:.. ~ I ko vermeed bef met
I li i,-·~t.l.a.rJ d:.i.l1rde tot (,m-

.1"Jl t,wn de hef>r Alfred
I. ;""';j,it' !TlWQIlf.'f \'an Aden-
li !Jr WiI!:am, I'ink 1'111.

.,v,'::ef,j" m~'t da.nk. WII"t ik
..;~,j,l Y!·r~iJjld, en, z-oc'ala ik
_,.,~:_d ~t:rt1I;!~t:rd met a.lle
! ,t: ,Ll"l L ,n f ~_'llb3.regeoees-
'. '\-"r,kll Later smeekte
" '1 '-.-I,t! pro~fnemlng ,te

;, ,:~, 1"",.,,;- Hp'JVf[rr 'fan
· " -'i'll"t. Il df)()T df·ze pillen

• ,', !l:d,· de ~Indf:.hd, toe.
\' ... Lr"!, 4..'1'1~1Ie1J, ~a ~e ge-

,,:~' ,"; f" i(('rc;(f·kl. en na
\"'! ,j Ik rIli1U gt!zond-

'" tI ,! ! k lt-d!~dl: umtrellt.
.. ,l,I:-' 1"Jt. dl: I:! maanden,
- . _. ~,rl;',k ervall Mtaaktc,
, '. ,;,. l ..··"... g'c/'uudbeJd, en
lj: ;, iL t-:'Il dd ooverWer-

~', ,;";'!' ,'Il flU (~t Ik z:.eer
,\\. r,':' ~\L:..: Ik t~n ttt~l"

I '1:.U:- \' .. ill-..;-h~Jd!lhalyt~,
\ ,r ,Lt Ik ~!apen .;a een

;, :-1 ~.,. ;,::1, Il "wt Jc beste
; I LI! ::. dltrtodc tit" la.at-

" ~ \11 t:cn Hlok daags
", -; 1\,1" til O\I.:r-V1.'rmoel·

· ,c , ".t .Jr. William,
;,11k I~ \ 1:1 \lW .ond~r·
'I .!. n:~ J,\ng tUdrJl6rk

I I \'t't.Jr ~wilncDpoel,
,', I: ,!~11 ,'(;'r~~u dag dat

i, ,ft.' :!')(_"flt!l ~c"folgen
I~ , : II 1\ lIJ1'l twn '{ehrolk
,( '.\. ,ol d'lL;,_'I!lk:t beter

"T k al ... "cn It.."~uw en
,. '" 1I1:1,'t_'r Ik l.cc ug-

lW"-_! rn' III kar wllCht
! \-._' , · .. ·r ,'dlt~fJr," En wli
,'! .....\Il' l:Jl'flj1'l __X:J, de voor-
"~":-! " :":i'lvnd en opge-

, 'I f " k~r "prong. en Je
· ,bol,'; .I; "IJ het bloed to

, ~,. ~'lj :.·ndfder t!1d ver-
, I'r 11':11""no Pink Pill~

· Le< ,"', i I., tljn yerltrjjg-
"~c· '.', !lr WtJliamaMe·

i I, ,. ,,·.traal. Kaapet.d,
· ,r ; ~ ~_ ,.f Ct_'U bottel yoor

.-~.LlI.Lli:;d~t:Il 8ub8titutea

Geen ander Pltbula m·M·:ttflll" ,'''".' "~.,<,: ,

(aD ODS ruu ntr twt. ea nnehel4f'leJd
-IN

II' ,.·h !lI 'II 11".ln \'ooncOOloft Genu j N.alR.'400kt
Z'! I" Hl".",,.. V,.,·O!:hmun D'~ • t...... :l
!,,!ljnt~,:herm r::. Rij4'iel Kni(:yen ,~ ~J8eP8,
C..r~"tcn J ·n;,-en. Wa ....-II r"kkm _lie III"q""".I/6 p"l' Jd
)\,'u"'''W''''' en mo""". , IIrocbtill" lIemm;" en
I-;,d Hand-choenen Ocu..m!ou.de Itr...,.,. Kie" .. JUli K~
\ ,·d,n.... Uano Wi',. fT~""!('n III J'l"ltjP.o. 18 kaar'Jea
f ï"tfon 11·,,,. Boo-tje .... O"'lien. eu ' ....rlkt: 80 laaartj .... oor
1\"""" ",jfh.noien ".rul.b:lI1<Ic li"JHkaartj",,~oor 'lU
Linten .• nz Onltérba.'·j. .... fI"",ken Duiizlll<leaadereltelU'iae
K mt 'D l;,~ ...leren H_lf Rou~n, f DI f-~ t D, ltJ., 2d.., &.1.,8\1.
H .r.Iuursels WMeh Ndd.loek 94.• en ti' elk.

Oatbollj nar bet PALEIS PAKHUIS ISI·
In Pletn - straat, tegenover Bairack - atraaat. I

MORRISON&. Co. Pleinstr4!, Ia_d I ,
.. '~

LJ)!EL No.-70 KAA.PSTA.IJ,

DE Onderget~kende, behoorlijk ~rtoe gelast r.ijnd~ dool' den heer Talrijke Aanlokke1vkket1,en
JA~ JACOBS die eene uitgestrekte boerderij opgeeft zal'per Praob'tljte Concerten .,

verkoopen per publieke opveiling, op Mll1'ta:lre Muzt.kkorp8.n

VRIJ DAG, 27 JA.NUARI, 1898, Wonc1erHJke zjJ_Yerf;oonlnlten
Bloeanen.,Fee.
F~OY Dra •• Oarajva! .
Groo'te Cirou. ID G:t::aOnden

Bn-.,

VERKOOPING !,VERXOOPING 1
BBN

Prachtige Kans voor Schaapboeren en anderen!
OIMET.:Ii1NT

25,008 •• rgen Grond
-IN HET-

PRINS ALBERT DIS1'RIC r,

ten 1..0 ure, de.

1. De welbekende plaats "F ABERSKRAAL" omtrent 7,000
morgen groot, gt3legen in het district Prins Albert. Ben prachtige
~l'h;jaf!·plaat6, met een fraaien Vruchtenboomgaard, en bovenal Zeven
Fonteinen met zuiver water. Deze Plaats is ongetwijfeld een der beate
in het district voor Sehaapbocrderij, Vruobten en Zaaiboerderij. Het
Woonhuis met toebehooren maakt een belangrijk deel van dit eigendom
ui t.

2. De Plaats "SCBEL.MHOEK," omtrent 7,000 morgen in uit-
~e~trfktheid. is ook een plaats van naam van naam voor Sohaapboer-
derij, en wat gewg'd is omtrent" FABERSKB..UL," is bijna evenzeer van
tu\.'passing op de plaats" Schelmhoek."

:1. De Plaatsen, Lotten "A, B, C," ~enaamd " BUFFELS RIVIER,"
ongeveer 9,000 morgen in uitgestrektheid. Deze Plaatsen zijn uit-
stekend geschikt voor Veeweide en Zaaiboerderij, daar zij overvloed
van water hebben, aangezien 0.0 Bnn:L8RIVlEI' door doelen van. deze
Plaatsen loopt. Hier is een uitstekende kans voor een _jong~n begtnn.er,
die hij niet voorbij moet zien. Bovengenoemde kan ID drie prachtige
Plastson worden veranderd.

4. LOSSE GOEDEREN.-200 Prachtige Schapen, in goede
conditie; Paarden en een hoeveelheid Boerderij Gereedschap, enz.

Daar GOEDE PLAATSEN verbazend schaarach zijn in het
d i-tri ct van Prins AIbert, moeten menschen die plan hebben te koepon
deze gelegenheid niet voorbij laten gaan, want bovengenoemde Plaatsen
ZIjn waard om te hebben.

De Plaat~en liggen nabij dl' SJloorwerJlijll, inderdaad loopt het
treinpad naar het Noorden over een daarvan.

Deze Plaatsen zijn gelegen omtrent TW&E UUR met do kar van het
dorp Laingsburg.
De Verkooping zal gehouden word~n te ." FABERS-

KRAAL" op Vrijdag, den 27 Januari, 1899.
Onthoud dad d-.t VaD Verkoop en KOWD, Zie,

en oorcl.el voor uzalven. Laat deze
kan. niet vool.'blJ.eaan!

Wm. J. JclACLEOD, Afslager,
~ LAINGSBURO, K·K.

Laingsburg, 1 Decembér, 1898.

}l.ti.-Do Afslagl'r zal gaarne verderc informatie vertIChalJen aan oenig
pen;oou die zulks begeert.

Somerset Oost vendu en Boedel Agentschap
Kantoor.

VERKOOPING VAN

'Eersteklasse Angora Bok Rammen,
DE Ondergeteekende, behoorlijk uaartoe gelast door den HANS J.

MonL\!!.N, Jun. van .. Prospect" in de Afuceling van Somerset
003t, zal per Puhlick~ Veiling Verkoopenop 12 JANUARI, 1899, om
lIJ uur v.m. precics, te

l\fid(ileton Statie,
60 Goedgeteelde Angora Ramme.n .(2 tanden) n:t~t ..~
maanden vacht. Zij zijn allen uitgegrocI~, lJ~ ex?Cllente .conditle, én
geschikt voor dadelijken dienst. Geene opvelZehng IS noo<hg,. daar het
welbekend is dat de heer MOOULL.'i een zeer succesvolle mededInger op
onze Tentoonstellingen is, en niet alleen ~ Port Elizabeth en Grahams·
stad, ll1aar ook te' Kaapstad en elders pnJzen gewonnen heeft.

Deze ig eene prachtige gelegenhetd voor Veeboeren om hunne
Kudden te verbeteren.

S. J. ANNEAR, Afslager.
\

Brandziekt e
,

\Vct, Nc. 20 van 1891-.

SI,'mmirJfT von! Nom; alie va 1 Insl)ekleurs·

lllER~lEDg geschiedt kennis eving Uil.t de. stemming voor de
nomtnatio van Inspekteurs v 1gens ArtIkel u van Wet No. 20 van

1..,~I, voor de Veldkornetscbapper: Achter. Pifluetberg en Groot Berg
}{\viol', zal plaats hebben to St. He !enafontelD en Zoutkloof op WOENS·

I"~"I den ·~den Jannari, 1~99.
~lechtll per"onen die geregistre rd zijn als Kiezers voor Branch1.ekte

Wet doeleinden in het V cldkornet~ hap of do Veldliornetschrppen be-
trokkeDI zijn gerechtigd te etemme .

Stemmen kunnen ten eenigen ijde geregistreerd worden tuuchen
S V.m. en ;3 n.m.

De Stemming zal beeliMen :
(A) (Eerete t:;temming.) Of c aanstelling in de handen van deh

Mini~ter zal worden gelateD, of dat !Dominanten moeten worden gek.ozen
tl\t wier midd~n zulke aanstelling z worden gemaakt.

(B) (Tweede Stemming.) Of indien nominanten moeten worden
verkozen, een, twee, of meer penlOl n aldus moeten worden verkozen,

(C) Derde Stemming.) WelkE personen aan den Minister moeten
Jrde;~ell ,voorgesteld als zulke nom! tanteD.
. altULel A. rt BAKER, BeeideDl Maptru.t.

-.r- .. ,... Jl~ber, 1898. . '

GRUOTE OPENINGS 'DAG,15 DE8EMS:ER. ..VerkoopiDg:
TB

PtRTBRvl1U.
.. OP . i

IOBJSDlG.l· ~_II,til,
Goedkoope Vervoerprijzen van elk ,Station.

zu 8p«:iak Adv~ i

RUiME AOOOMMODATIE VOOR ELlBQ· ,
I : > ~___ • \~ .-;;'" •• :: .~~-.'r~' ;.>iI:~~:-~~.'-' ~- ~ ,...;._------'--."~'''-_'-

......._.1'..8. JJl.lru __ ~ft!~j
dell

Publieke V~ te T~ I. ,-
zeker Irt ~abil de ~ _J~: ~ 5.., PU a.. ~i 2a.

f:egen. met daaropataand Woon- ~ ... Galerella. PIaD daplljb open
. h ......,:,..,..1> ik bou d telDarter 0\ SODa.

1118, eo.t en. !Sg· ..........l ge .. A. BoNAlOOI. Beetuurder

~fe:ae: ~°h:rBri beplatlt met "'1;lEEST IEN lEERTWijngaard en Vlochten. ;
. iJ;

LOSSE GO~EBBW:' 0fdllf8l1dedB l~.6."'Q(JlldBJI8ftnD~rs
1 :Molwagen op Veeren . : YrNehtell EXtrakt te dm/IlBII.

..... ~ •.Il Tent-kar " D' JIn" LPI..... Een klein pakket
1 Paar Sterk.e Kar Paarden. hul_ maakt 2 ga.1lou
1 " Jonge"" tina of 36 glazen van
8 " Achter Tuigen LiMa den heerlijbt6n Boeken voor de Scholen in
1 " Voor " Zlulilloel en verkwikkend· d Z'd Afr'k
Kar Kussens, eDL. ".lppol. sten drank. e UI - I R.

R P :MALAN U ..l__ iT. wordell ~D bV alle wiIlbla• • , ...,.........,.. .. hU de ~ maá ft1l de eeJdP
Aputen. !

Ven- ROBERT· CRooks at 00..
~'. Gebou .... ~
~ alwaar: moDikn gratia kV.UaeD
.,.kreten wordeQ.

! Vl_eDaI'8II. y u__ ;
I _'. , .... -.ue....
.TO"Vl7:E1B _ 00.,
! 81arriDgton ~tra&t,Lh'erpool, IDglaad.
I

~OT den 1.5den Januari, 1899,
lJ. om de betrekking van Resi·
dent Onderwijzer aan de Indus-
tlrieele Inrichting voor Arme Jon-
fens, No. 7,TuiPplein, zullen: worden
ipgewacht dOQr den hoor J. EBn-
'IIN, van wien alle verdere infor·

ie te bekomen iJ.

POSTBUI No. 14.

,~' .. ""'-~~

REEDSvijftien j8I'eD geveáiQ4.-
ala rijtuig fabrikant, mu.b.

WapD8, Karren, Spidert. ...
Gewaarborgd goed te sijll. ADII
handwerk.

PrijaJijsten en portretten arMiI··
op aanvraag.

Tel. Adres: STAB, Paarl.
Luncheon, Dine, Thee Kamers,en
Magnifieke K1msten Galerei, Rhodesia Boech en Hot

Natal Hof. Prachtige Promenaad Tuinen
Elektrisch Licht.

Seizoen Kaartjes £1 Is. i Gewone Toegang la.; Opeqlngs Dag, 2a. ad
BIJZONDERHEDEN YAN DEN SECRETA.RIS. Ontbinding van

nootschep.
--'

L1QUlQAT/£ VERKOOP/NC

TE bekomen bij de voornaam_ .
Boekhandelaars in Zuid.Af.

rika tot de daarbij vermelde p~ ".
D. Aitten.--Geschiedeu.is· ft1l .

Zuid .Afrika met een inlei~: .
over de Algemeene ~ '.
voor de scholen in de Zuia·
A.fri1caansche BepublieL Tw ... C

de druk met 7 kaartj. 1Jit«e...' '.
geven door de Ned. ZUid.;,~
kaa.nsche Vereenigiug, 3/6. , ', , ; .

. ,'-" ' ...
J.C.Vermaas.-Nieuwe:MethocI; ,~

voor het onderwijs in het re~ ;;
ten dienst der . scholen in ZDld- .
Afrika Ha.ndlei4ing eerste .. ~
tweede gedeelte, prijs S/- .

~C.V~-~
gen veor eeratbegiDn~ ~
hoorende bij het eerste ~.
der Nieuwe:Methode voor het .•
onderwijs iD het rekenen, 9d. ...

J. O. Vermaaa.-Nieuwe ~
boek, ten dienste der scholen .iD
Zuid-Afrika.

Excursie Prijzen naar Grahamsstad
IN VERBAND MET DE VAN

EERSTE-KLASSE Goude.n en
Zilveren Juwelierswareu, Hor- i j

loges, .Klokken, Opti8che Goederen iBentekluse,. fUHete School te
{Brillen). Electroplaat Waar. i BI'''aDi.'

Groote Disconto. : +. __

THIES EN THORNBURGH, OU~!t:t=;ew=~:!:
(IN LlQUlDATIE\ p,1aatBen als k08t~rlingen worden

" 8,ij deze m~d dat de heer
81Lug.-Sbut,..--Y.I.CJ. G..... WIl1X en Ec~~oote voortaan de
----~------ 1jerr.orging der kostleerlingen op
- . 40h sullen D8tneD.· Verder blijftHOVEKE& &, WORMSER, <le lririeh$iDg tOP deDzelfden voet

• voorheen.. Koet en School-Boekbandelaars eo Uitqevers gelden £30 pe~ jaar. :Men schrijve
PRIDTORIJL, ~jtijds aan lien beer J. WIUll,

Kerkstraat West. - Bua 724 ~lauwvallei, Wellington. Eerste stukje Is. 3d. ,
OAVD UIT: : li. J.:STUCKI, Tweede stukje Is. 3d.

N· j ~d·Onderwijser. o~

Ds. F. O. Kesten,en • Hof- nJauwvalJet) J. C.Vermaaa.-Antwoord.en ftá .
meyr, De 'fOOrtrekbn, of '" '., b -.
he' daPOek ft1l 1Iac. ftIl ! December~ lr98.· . de voorstellen en oefeuingp TOW· .
der Merwe.... ....... k· 6CL j . _ komende· in· het· Nieuw-Bek_ •.

Or. :;.;:.:::::;.....~~. 5a. Od. i BÉNOODIGD. ~,teu.clieu8te der scholen. ia,~
O W H de POS• n,,~ i '. .Zmd-A.frika. . . ,.' .
. tu;':ore'jdeo:a.r'dn'd: Ei E~E owtMseree in eenFri· Ui~.!==~ li. du ~

'Yoortnkkell iDN':J. ... a.. od. _4-ft F~. e om4--" I:: uren te en Pre~ ....·Da. O. Postma: De trekboaren ,- .....,UII ~nUS'. Ja Daaria Humpaiha. 6L od. ian HanQver.; Bewijsen dat sij. .' , :",
A. J. van der Walt. Afribnera 4et llide .K1a.iI Onderwijzers Ex- IOLOIIILB mSllW IITIUit'

weeet uself. m.toriIch 1'0- ~n heeft ~legd. a18mede dat . . . '
l.cmautlle 8tudiAn ••• ••• 5a. od. !'" lidmatAI is tjener ProteatanteoM IllTSCIIAPPU. :' .,:.,

J. A~::e~~ ::: erk en vaD~· r.edelijk gedrag,
den in Zuid A.frib. ... ••• 5a. Gd. orden verei8cht. No.4, KERKPLEIN, KAAPSTAD. .

Profv.~~~rs te ~rl .... od. ! Zij moet ~kwaam zijn Onder. kPHul, .£26,000.lesem hw, _, ..
Prof7.ade Vllflers t;" paa~i -- 'fijs te geven ~ het Engelsch, Hol- -

PilabMrUedenn ... :le. 6CI _daeh en de :Muziek. Zij zal fJ WlWOlG fil III IUIJllBm. ,.',"
H. VIt8Cher. Nieuw rekenboek of 9 Kinderen JDoeten onderwijzen.

"fOOI' de Scholen ftD Zuid .et werk',te beginnen op 25 Januari
A.lrikL Standaard I. ... la. 3CL dauataande. •
~I~t: :::ra: ~ ,Een Salaris' van £45 p.a. met

" IV... ... la. 3d. trije logies wordt aangeboden.
ADtwoordell op 8tandaard III ! Doe &&nzoe~ bij den Onderge-
Oe ~~~Olvrlend. Een.~ OB. 6d. ~kende tot op 8 Januari. 1899. '
. leelboebruoor het christe- ! A. H. l;IOFMEYR, V.D.M.ltJk 0udenriJ. bewerkt door m __

J.TIIB Boaoen A.. W~B8IliOA. ~over,
le. deeltje' ... 0.. 6CL ! [) December, 1898.

P.". Moll." en J. Lub. Beken-
boekje 'VOOrst.av.daard 4 en 5 1.. 3d'

T. H. Ott.... ts, Jr. Dtjkftra's
owlerriDdtDtren in Zuid Af-
rlb.. .•• ... ... ... aa. &l.

Een Gelilwtr8erd.CatalOg.1 UI la op
aantnap franco en rratia 'YerkrJjgbur.

Groote ooUectia oude Recht,Uel .. rct.
Werk.n lteedI iD 't'OOfIUC[ V....,

~~ven wOldtfell preHat-
euQlPta.r op IIIID~ UIl B.B.

. 0DdfrWij ... toegaoDden. .

Grahamsstad Exhibitie"
(ADlIttI88IE-GELD U~GESLOTElI.)

I

!STE KLA8s.. 2D. .KJ.AssB.

Port Elizaheth
L'iteli'hage
G raatI-Rei net
Cookbous"
Cradock
~I iddelhnrg Dorp
Steynaburg
Cole!lberg
Aliwa.l Noord
Bnrgel'8dorp
}lolteno
Queenstowll
C&thcart
King WilJiam's Towu
Oost london
Kaapstad I
Steilonbosch fllalmcahlll'}'
Paarl
Wellington
WOl'Ce8ter )
Bnlawayo
Mafeking
Vrijbnrg
Kimberley
Kroonstad
Winbqrg Dorp
Bloemfontein
Jagersfontein
Pretoria
Johanneabw-g (Park) ...
.Iohannesburg ~Bra&mIontein)
F:landsfontein ...
Klerbdorp
Krugel'lldurp

£ II. p.
o 13 3
o 14 li
1 14, 8
011 3o 18 2
1 6 9
1 12 0
1 13 11
2 3 6
1 18 11
1 17 6
2 4 6
2 10 3
3 I 2
3 3 11

£ L CL
o 8 10
o 9 I;
1 3 1
o 7 6
o 12 1
o 17 10
1 1;,"
1 II 7
1 9 0
1 :; 11
1':; 0
1 9 8
1 13 8
2 0 9
2 2 7

a 5 0 2 I; 0

10 7 I) 6 6 6
4 Il 9 3 II ,
8 7 9 2 6 6
2 16 2 1 17 I;
4 J8 9 3 li 10
4 9 6 '219 ti
3 .6 9 2 4 6
2 9 0 I 12 8
6 19 3 4 U 10
6 12 3 4 9 10
6 12 9 .4 10 "6 10 S .••• " 8 4
8 I) 3 ., li 13 10
ti 19 3 -. 4 14 4

KaartjCII in verband met d~ G~~mlllltad Exhi~itie, uitgereikt door de Kaapeche
Regeerings Spoorwegen, Oranje VnJ.ta&t Regeerings Spoorwegen. Bechaa-uad
Spoorwegen en Lorenl1o lf.arqnes Spoorwegen, &allen geldig .ijll ~ 28 JIAuari, lBW.
Diegenen door de NederlaDluche Maatschappij nitgereikt ZDll8D geldig zijn tot 3laten
Januari, 1899. De terugreÏII moet op deze dr:tums voltooid zijn. .

Ktll'IItmie en Nieuw Jur Exclll'\ne Ka&rtJI!III worden.op de Natal Regeennga Spoor-
wegen van af 10 December tot 9 Januari ui~reik~, eo lijD voor retour geldig tot op 11
Febrnari. Geldig per all., Gewone en ElUlUI'lIle TI'8I11eD.

DE lLUTSOBA.PPU ftikt. .p~
uit ala Wu,rborg YOOr de Ba-lijlr.MUl," .

Oprechtheid en Getrouwheid ....
TI"Il8teea,Likwidateun ell ~ ..'

Executeun en YoogdeD Datief, 0'"
Boni, .8&ljuws, landmeten, Beetierd.d_
8eCret&riBaen van Banken, Loges, .Aa __
tie en Uldere Kaatachappijen, ~-
raden en :M.1lDicipaliteit.en, Klem. _
andere BeambteIl in dienst ft1l. Fiftau ea
Publieke Inrichw.pu op ~. t...
meD. . .

Dese Pollallen warden ill ont'vallgá pD.Óo. .men IIoor de Imperiale Koloniale,' TitIïW--.-_
vaalache en Vrijstaateche ~. ft' .
&11e Employeerdera door geheel· z.w. ,
.A..frib. .
. Varmen ft1l Aansoek, em., op -Yfttlil ._,
bij ,

G. W. STEYTLB&,
'~.

POMPEN
MIT Aanzoeken.

PUPEN

WEGGELOOPEN
OP, den Sen deHr van de P1aat8.

. vau eien Onder~e,
lZwart Merrie Eael, S- jart""liOud,
laatst gezien te Klipfontein op
Darliogweg. .

Heeren Schutmeesters en ande-
ren bij wien gemelde Eselin mocht
aangeloopen sijn, of nog komen aan·
loopeD, worden venlOCht er dadelijk
keania vau te geven aan den Ouder-
get.eekende, door wien alle billijke
koeten JUllen betaald worden.

lt M. BA.SSON, sz.
Xalabaakraal.
15Deaember, 1898.

. 1\l!l Ond.ergeteekenden, vroeger ...j AUSTEN'S U ~ doende ouder den_; -

t-~:.)('.IIl.1 I t" N ti ' van Ooual ·0 J.urnaox, --&lAInge l~ eura ne. bekend dat de ~heid al ;-~
EDURDDIt janm beproefd de beIIte gezet worden '" - naam..-AJJe
.!D~jn •tegen Zinklnp Hoofd. ordera aan hen toeT8l'tnnnm SUUea ..

• TaDdpIj~.o .0. IIOOrten Z~ met stiptheid WOrden niftevoardM .
hraleu, voo~ door koaden of 'DJ_"":_ Marktmeest« Toban ........
~~~ ~.- ~
ii Gepnpll'flllftl ~ door A.. Eo A.UBTDt burg. • '
lpothebr, C~ p.t ..tree: Bu 371, JolaauDtlllbDl'lJ. _
': . '-- Teleg:daoh adree, Ólirier. Mukt.
1 AODTD VOOR K.uPaT'AD' Johalmeeburg. '
8EYNES. KA.TJIEW & Co., le. 6cl. per DJ frlB.B.01DDS OLIVIIL! Bottel, per ~ 2a, 3d.

PBlJSLIll
OP

AANVRAGE.

BBBOBBlDz .Q~LINB·,
< .,.., .. ,.- - " ," ' • , ~ ". ~

• _.f -

Doorn en Gladde Draad,
Staanders, Jtelansge~hten,
:Stov;es. li'raasóhe.



Kaapsche Gouvernement. SpobrweIeD.

DISTIlS BI lIEUI UiR YAlAmB t898-81.

ADDITJONEELE TREINEN.

Til PLllTSB

HAARWEGS RIYIER,
.A.fdeeIiDa OJ.LBDOlf. .

Eaapetad, Stellenbo8ch, Sir Lowry's Pu, WelliDgton en
Worcester.

.~CW:
,....-111J

'.v.
tt' .:

Iaapatad, 19 D~ber. 1898.

Nu Gereed,

Xuisenb..NIEUWE OATALOGUS

WIJ geven nu uit de Eerste Editie van
een zeer handig tevens omvattend

Catalogus. bevattende meer dan ',000
Illustraties over IJzerwaar, Tuin Gereed-
schap, Aardewaar, Giasswaar, Electro-
piaatwaar, Naai Machines, Bedsteden,
Kookkachels, Bicycles, enz.

y.tJ op an""""'e!
SCHRIJF DADELIJK.

WOODHEAO, PLANT &. CO.,
Strand Straat, Kaapstad.

,T. :~~. CJ n7';,~TnIGJI1' & Co.,
GLAS- EN PO F"\CELEI N- MAGAZIJ N,

.. ADI:B.2LEY EN DARLL.~GSTRATEN. ..,

mE worden .... rkooh~ te SM)'D8b1ll'lt.. oopp0I TDJI8Dd. s-ie aal Op da
.KOSTB'AD HUISRAAD. .L den 3lateD December 1898 in~ . I~D F.l-._": 18t9. be-'VUl Din tevoren geloet 1- i' '.. &IUI&'t,

:_ 1 Bl'1lln Ponie Paard, linkeroor ItAllnp ~'.
. .. ..__t... .. druk plek op rug, .taart uitgeDeelau, pm- Oop.'l8Il T8D. ~ s,.u... ST' 'D A "VE»DI Onderget.eekende. DWlOOJ'lijk trent 7 of 8 jaren oud. ! boa ~ op applikatie TIIIl deo '. . a..a..a. ' . ,

l8laat door M.evr •.lU.NNBJOTBa, 1 Wit Blaanw Paard, druk plek op N, Principaal 1i!1__ ';.';';". Tla.' 1t1l1den-. 0'.lf ·the J. 7. n...._..c_L-... I-...
sal fan haar WooDh";a Terkoopen ~ .kort uitgelllleden, omtrent 7 ~8 -181'Stab.! ~""""6' ~_ . ')(_t_.._...~. ,--t. ,.uvlD

30 U ITGEZOCHTE OSSEN ..,..., Jaren oud. . ; • ---r YVI' .. regen WOI'QG8. ". -1JBu1D1. .. J~
op 1 Zwart Kerma Hamel, ~r OHARIBS KURU Y 11."",about '1.1"- old, .YitIa. 'au
Y.aLf.ft 23 'Decem' be t898 Itomp, ~ winkelhaak Yoor. ' , • J . .... OIl foieheai.· 2 amaU bare JIIN"b
I v-v' r" . C. J. DU PLESSIS, !. 'VOOrSu~tdt. Gen. T. ODderwijI. ka., with ri(bi fooi lligbU 'It"hi:

OP VRIJDAG. 23 DEZER, om 10 uur v.m., 8ch1l~ Ondenrij. JCutoor. .. ... OIl die road~io dr:
Al haar Kostbaar Huisraad be- \A~ VUU~KRAAL SCHUTt . x.:r~,1898. ~f. ~~-=::. .~~

ItaaDde uit: TB worden verkocht ~ StAlynablll'l op folUlC1.. [an --. .-..;1" to·...... ;_.•• den 3laten December, 1898, iJ.cUeD __ .I ou -~'t~ et- ......
1 piano, Leunmg Stoelen, Gemak: niat tevoren geloet :- ' T·. .00' . p' UMIU•• te Patio", to tbe U~
Stoelen, 8olu, Groot Voorbmer I ZlJVt Wit PeDI Kof Koe, liDblioor I . A -; a wbo 1rill pa, a:l realOD&ble 8XPeDIe&

H.VALK. T ii+. :Musiek Bak Grooten 8' Swalllwetaart, recht81'OOrlwaln1f8tlar1 eD -,' .!....,.,", . ' pe- 'my achter, kotte hoorns, swari kol ~oor EBNI "'iutce~ A.BJU.ILUlIUNQUIS.
M. L. SM1TH~ Uo., .M,lagw,. li:i Kahomehouten ..ronden Tafel, kof,OIrlu"Dt 'jaar oud; met een~. pJaat.,met .. Woo.irou, ~, c

eme TafelI, GordiJnen en Palen; bil blf. " ' en WA1'D-IVOOaBAD kmnnleet. . 20CiIa DeoImber, l$98.
Groot Betbmer Tafel, 1 dOlI.&,ut- B. J. A. Du PLESSIS; doe ~k to, 0 lO-Jr .

COMBRINOK & CO., Alwede~ een Groote :;:'=~dos.~hS:; ',Schll~~. bij den Ond~eekenT.~a: JETGENA.811ENA~
Dock Road, Kaapstad. UItverkoop, board, Baptelas;-afel, Eetkamer WAGENMAKEBBVLEI SCRUT~ X:~ook ted' bl°1DeD &all h~ _

ZONDER RESERVE Lamp. Ho8d~ Gang Lamp, 'fE. worden TerkoohttAl8lieynab~op rftD it ad. ~R,-lf ....... I ........
, Gang Linoleum en Slaapkamer set- den31ateD. December, lM, iDdi.n 1. M DI 'IInlIT ..... ik ja .. '--I ......... __

O . niet tAlyoren gelost : . T' ." JIl. le -.-GEZ UTEN VISCH. Voor Kerslmls en Nieuwjaar ten (kompleet), Lade~KleecJer.. 1KerlnoHamel,r8Chteroor'atomp,~er- ul1baJrh,: culOt:;:e··=-~apun.. .'1'1-
VAN EEN bit, 88Il8 groote meDilt! enkele en oor half maan yoor ell IChuina mij, se- 9 DeC.,; 1898. .. Mb II' '. ~-:::=-.

dubbele Beaa&eden, :Ma<1eira 8toelen, IOhoren. i lSCHJJ :rr-lUU_ ~ KROlI

VOOR d G t
"

. h . CONSIGNEMENT GOEDEREN, ~~~P~:: C.J.DUP~::!~ BEN. OODIGD ~~~ttr;..l:c~
. goe e ezou en JSC J vel'voeg. U Op de KLEIN PAlUDE onderd8ll ten, ~ pt.al Boekrakken, Kleiae ': a ....... ,Wia1it#fa= .... ....., iD

bij de Heeren COMBRJNCK & Co., Dock grootenlik, , KutJ8l,KJeineTafela,eDII. AANw'!=~ ~ hets=1'BNDB~'YOOrhet'f'OOtaÏeDftD ;e. ~~. ;d~.=._:=
.Road, Kaapstad, of op den 23 en 24sten dezer .Al~O::=hap.!l_~_Ta- ~:etje,~_~nd' voUe plabeJ, -.' - V~.llO;OOO n.:. te ~ _ ....... a•.1t ............ .' .. _~

. J I...., c' - D, p".,.,.,..., ClUlIlen, ...... drie .......... en 011•Ëii'* llnbr~ worden T . be .... 1I..;u aft

ALS ull . boh Koek .. Pudding Vormen, Glas eD oDduidelJJkgemerkt. Ver " ':~.In digd t!~. ~r ~. mi =-.' V:':ii: ......·\eiD....I._liil.,. -""I
W&lUl8er ~ en ver t Aardewerk, 8toepbanbn, Baden DiM ploet, op Zaterda«, den' Deoembjw. ... r-- eeD t;jdperk ·.... 11 .... ftIl'" . . .,.." ......

1Vorde~: 4 Kiaten Mans, Jon· eD eeD. hoeTeelheid aadare artikelen' . L. J. LE GRANGE, j maaa .-t.Doe aauoek~ }POII.G, lIr1II ~k )Mt .JWleijá.. - cfi,
gens en Kinder Kleederen TIIIl de ...1.o:.:k aUen . 8ola1l ...... j P.K. BUI ~7, Kaapstad. . '. (Ii ..r.:.' .JiI ....
beste BOOrt, 2 kiaten Blue serge, te _." om le te nomen. Welt.eneda. LadlmUth, i I . n.~..r.aGDI ~
Blaok Diagonal, Tweeds en Khaki ~.... WOrdeD. ~kooht, 1 ' U December, 1898. . i . Pluerburg.... '. '~"!t~. ..~' .~II. ...-. _,
~~ alle l?ngtG, 1 kist 1l8I8J',Y, 2 Koe ID~ted~:::' f AANGEHOUDD la W Ma' I.. ~~JI!It~""'" ..... -
IL.UStenTimin~reedeohap, 1 VllUlWUt ea U&WII • OliJftD RiYier: . i . .' .......~3='~-:=~
do. MeuenWBal',lldet In-tM-- . ftb ft-__ 8 8 18traisvogel wijfje, ftD donkere . "'-"EocnI . '. -..... ·81.----
en Note-papier. . •......r..- VrijclaI,.1IO ~ber, 1 9 . om&reDtJjanmoad,pmerki O;Z,.op .~. "~.o¥er. . . t::.. BBS1Du.!'J=
Alaook een prachtige lotJuwelien ~l"wijfje, Ya1I Belat. ...at7.'L .... -.a::..~~

WIU'Jm, Mane en Vl'OUWII Zak 1I0r- PAUL D. CLUVER, Afs/a,sr. ommmt 3 jar8D ouel, pmerb O.A. .. dat··. de;Af. .. _ ;a:-:
logee, Faooy ~ 'Gold ~ 8te1lenbGech, 1inbrbeen. VerfrocipiDJr, indI.. .,. .lI'aeerhtuog.~ ~- .. ~J ' ......
Boratspelden, PVJ)eD, Studal en eeD IS Deo. 1898 plod, op Zaterdag. den 31 Deoember. eeu .~ te . -~.p 'hill .. ,.....= Kerstmie en Niealrjun ,. . A.. W. VAli WYK, in 'de ... ...._...."W., ...

enken te veel om te J;De1den. OPLBIDIIGYD OIDIlIUZBIS. OlJJftDRivierl Lldilmitls,
A.. B.Da VWim, & Co, .Afalapn _. 14 Deoembw, l898.

Paarl, 15 Dec., 1898. • Bm;:~'~~ ~ HE~af BII8 il rA
bUr die htt 1fatriou1atie BDIMD . •AARDAPPELHOER'BNf sijn gepuanrd,en besitters aijDftIl IP£CIAAI. UlJI:lIIIf£;"'1

AA.RDAPPELMOERBN! ~ ~kIUIe. ODdenrijle;I:B Oer- AA R DAPP E1IOEH·E··.
- tilbat,.. 811 die gereed .liJD om , .....

WIJ BElDBN NU AAN I 0DC1erWijI pdONDde één jaar laD
'D__ 'D-h het NOI'III&ál Oollep. Kaapstad, of
uat~ ~ te I~h.pkweekte &all de Op1eidiDp Bohool, "WelliDg.

Early Role. tOD te ODtftDIeD. ta einde nM)l' bet
Beete Schotech~kte "Ear11 TweecJe.k1ua8 OnderwijMl'l Iu-

-Regents. ma iD Deoember.l899 m te jaar.
AlIOO~ een kleine BcheepebeseD Applibtiel gericht UIl de PriD.

ding ftD de seer popu1aire ei.,... dar bolsploemde lDrioh·
"Scotch IIatneroPL" tinga nDa ~wacht wordeD tot

opCleD lOden J.. uari, 1899.
LIBERHAN & BUIR8KI, OHARTJCS JWRB.AY,

84, Bt1RG8TR.A.A.T. JII'O ~t-GeDr. T•

.KAAPSTAD. . x.t#w,~
P. Ko BUI 167. '~d •
~"I/mq .. ,t\, t .. _,lste.

Vrienden en ondersteuners van den ed. heer G. J. KRWE, L.W.V.
'toor Stellenbosch. hebben besloten hem Zaterdag middag, teD 4 ure, &aD

Jiju woning te ontmoeten. met het doel hem een adres van waardeering
ie verband met zijn nobel gedrag in de omkoop zaak aan te bieden.
.Alle belangstellenden worden vriendelijk uitgenoodigd. Er zal bij deze
gelegenheid nog naamteekeningen ontvangen worden. En goede op-
komst wordt venra.oht, want de ed. heel' KRIGE is het waard.

VAN DiT. OoUIK'U Oflioe,
Robertson, •
. S20d Dee., 1898.

JACQ[f1
... J

Uit naam van zijne vele Vrienden,

P. J. CA&INUS.
t~

AARDAPPELMOEREN. ZULLEN op~emelde 08l8n, iD
goede ~ndltie, 'publiek worden

verkccht : mt de Markt-Kraal te
Wellington.

. 1, ï

" \

DE Ondergeteekenden maken bekend, dat de Aardappelmoeren 'VaD

de beroemde soorten Early Ro.e, Red.Hebron
WhU.e Hebron en Early Purl"tan nJ
sijn ~komeD en raden Koopers aan, spoedig hunne kdertl
bi te .turen .

COIBRINeK & Co., Piqnetberg Road Statie.·

~ET., Ontbijt-, en Theeservies, Toiletartikelen en alle IOOrten Aard ..
~ werk in Ifl'oote keu/eo ,

. I H~- CD ~afellampell, \ loe.rlflUlpen voorde Voorkamer. Tafelmellea• t-~ artikelen en allo HUishoud·I:enoodigdheden.
VerzilverJA en fa~ta~ie. Goede~n. ){eschikt voor Trouw·,of Verjaar.

"'_"reeenttJll een Specialiteit, JW5t ontvangen een ladiDr ftD hu
~Port. .

~~VICTORIANWATER-WHITE OIL."
• ~ . • 150'" VUURPROEF, (l),
pt PATENTE -FAUCET NOZZLE" EN KANNlIIr

C. SMITH & Co.,
,Kool en Timmerhontlagazijnen

KOLONIAAL EN AMERIKAANSeH WAGENHOUT
", ,
STOOM ZAAGMOLENS,

Breéstraat en Riebeeks Pl.obJ,
"AA~.~AD. . .....__ .. .'
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J. ALF. ELLIS,
Secre ris Publie e School,

M iz-enberg.
Muizenberg, 22 December, 8.
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JAlIES WILEY& Co

__ Schrijf om onze Prijslijsten.

A.LSOOK.

Zwart en Geenamelieerd Kook Gereedschap.

10 en 12 Ilarlingstraat,
KAAPSTAD. AFDEMG -RAAD CUI&

- .

BEZOEKT ons en inspecteert ons Huisraad, Breekwear, en Glas-
waar Vertoonkamers.

THE LITTLE DUSTPAN,
PLEIN STRAAT.

Goon ingevoerd Huisraad, alles wordt in Je plaatselijke Werkwinkels
Tervaardigd door zeer vertrouwbare mannen.

Eenige Vervaardigers van Bamboezen Goederen in de Kolonie.

GEILLUSTREERDE CATALOGUS POST; VRIJ.

Bober~~$ieber,
. a9. LOOP': ij,auT,
·K·AA.-~ SIX'AD.

!iSE~~i.i·1

.....

'8l .......~~'8l~~~:E:,
KAAPSTAD,

HEEFT pas het beroemde Mauser en Sporting Magazijn Geweer
ontvangen. Het laatste en beste wapen voor het schieten van

allerlei soorten Bokken, vooral Springbokken. Prijs.£7 lOa. nett.
Hagel Geweren, Rifles, Revolvers, en Patronen van de beste kwaliteit.

Dynamiet, Detonators, en Lont.
Bicycles, Bicycles, Bicycles I

SOHRIJF 014 PRIJS LIJSTEN.

Yerkooping! Yerkooping! I.
t Zeldzame Kans ! Echte Verminderingen!!

AFDEBLINGSRAlD .CERBS•.ONDERWIJL de Nienwe Bezigheids-Plaats opgericht wordt, wenscht de heer
E. Bl'RMEsn:H het Publiek te berrr-hteu dat hij begeerig is om zijn Geheelen

'Voorraad tegen 20 PER CENT. Vermindering, van de hand te zetten.

('..DUD. ZIL "ER. ELEGTROPLAAT. DIVERSEN •..s 1..a.borlo~eJI .s Hor.ot"[k.·ld'·11-= Rinzen c::= Armbandi")
8 Mul! Ket('n~ 0 l..akl.lOr\O\!'·'
.a LiDk! ~ Viul(~rh(wdj'll
~ Solitair~ ~ (ft'!'Il>t:'l'

~ Penseel Ca.st·.._ ~ Senl..tk RJ1t"""11
~ l..akhorlo;;..'1_' t\:clt'n:o ~ L'i.:arl'ltt' K!~!)f''''
~ Diamant H.il,-,\·n ~ LW'Jf,', Poo"ps
Is Diamant Bor-t- ~ Tand'''l }'r'IlI:1!J''''
p.. "pf·lrI~·tl ~ Pou.I lt-ur ..J!' ..

. 0 Diamant nn'" S\.uU! 0 Re is .Fh..·""tM.:III.:n
. ~ Pond Beursje c'l

Alsook een groote Verscheidenheid Lederen Beurzen
Handzakken en Reistasschen, Vasen, Gongs. Telescopen
en Landmeters Gereedschap.

E.Borm ester, Kaapstad.
------

Uitverkoop ing. Uitverko oping.
N~erland8Che Zuid-Afrikaansche

. SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.:

Kortst, en Goedkoopste Route voor Refzipra en
Goederen 'Ian de Zee naar Johanne8burg:~ Pretoria
en andere plaateen In de Transvaal.

Dagelijk;::,che personendienst van Lourenco
MarQues CDelagobaai) in 24 uren naar Johanneabura
an 21 uur naar Pretoria. ,

filii HOl' leI.Iigers lUll ....... J4 ffL-iI Ja 171
II II " n Pretma J4 os. Id.--ua •

"D.. elljkache p~r8onendienet van Durban (N~'t.o
Iohanneaburt. Pretoria en andere Pl.... n la

lVI&f en Oranje V, ~
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:-','11001 yoor .
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.v IL P RCIVAL.
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:3 van Duitsche
oederen.

looning ¥oor Kers
Fancy G deren

n xen, Glas en Po
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'L .nen, enz., enz.
de' nieu ste soort en
Ik oopste prijzen.
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I:e president be r.
EER' H OVERLEDES.

WIJLEN SIR GEORGEpR Y .

U:-; BLIJK VAN VRI • DSCHAP.

PKOLONIE.

TRE RIG ONGELUK.

DE PE SWET.

G amsstadsc e ex i itie.
'iELE BEZOEKERS.

PIKETBERG JUICHT! RHODESIA.
aanstaande wetgevende.r d.
BEVREDIG SOE R PORT .1

Kaffe -onlusten in .de
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