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MORRISON& Co, Pleinstraa~ Kaanstad
_'_' ... _, __ ... -,--.-.---- I

I ::; ~ -: :," i':; ,0:. :~:~I E 1'~:Kt:~ J.: lilJF.Dt:R&S '_\": ,
r ! ',I .. R l·!f·I\.~,I,I!·, 1 :.:!ï,lu;:!I,l·iJ«) u.iml/~,,00duimi

_ ~(" I ',I n :! ; !' r ) \.

I ._'t l :11';":1.1,111'( Il nil" \\"t'r( 1.1 "(.,.r tK'U 'riji'.

11 t : ' , ,_\ ',' /;\"~l'" liJn",;j! du im, 11 ~I pt:r stuk,
" :Hl duim 12:9 oer atuk

\ ~"-,I' ~ ltl ;:_:' n 1'" :\~i "ui m 11.61)(''' !-t:il~
~ :~ :;~. 1'. ~ iii, ;1', .luf m 1'~f) i'\~!'~I.:k

.\ \ 3:': I u . 1-: , :l,j d\l!::\ 1~, J ~'t:r ~ I!:"

1" H a:: :11 111. J \j, :~) .Iu un 21 . per st u k
, '1 ,,\~ P ," hl ·::e wa.ll :..( . ill l lnnddoekcn i\.o:1.n, T~d Laken.

1\1 ' ',ft· 1.:),' ~ll1,lIa.." )'Ill-iln. litiUM Sua 'e Ct"lt0118, Chc\'ill~,

I
Schrijft aan MO'Q.RISON & Co voor alles be- \

Doodigd, Wij kunnen u voorzien.--IJEeL No. 71 -G,696"_,1

S011El{SET "TEST STRAND.
--,-------

Op ZAT EltDAG, JANUARI, 1899,7
om 11 uur v.m., zal het volgend

EIGENDOM
Per Publieke Veilinq worden verkocht.

\ II " \"no\' III' IZE~, :;<:1":;<:11 ill den meest begunstig'den omtrek aan het
" ,,'I I, ,..,I,b·'",:". in.-t V\)lIo frontllaar de 7A"e, en veilig-e Badplaats. Er zijn
,,:': ,:,"1 ,\ I':<'l'jd."t',·n nu-t Stallen en, elk gerief. De Gebouwen zijn goed

.:;. i, '<1 ';,1 ,'1I III l"'rfl'.-t(,ll stunt van rvparatre,

\ Ill' 1;()!·.'''.I'Elt(,EELE~, g'renzende aan de Spoorwee Statie te Somerset
\\'._: \i, ll"i1\\'·l'h.1.t;;cnVil"r I'rnduktJh Pakhuizen of \roonhuizen k n dit

, I 1. 'lf a IIL"" r,I'VI'1I Ill' <,z,' !.,'eulI:lrle nu-t overtr. en worden.
\', ~,,"I\cn :1,,' llt':;"C'rJ!.,' zijn om Eigendom aan de zeekust te verzekeren, of die

v : ,; ,.; :,' ;;,'I·Jli,,'I'·;;~1I1!.,' v'~'r hun kapitaal w~nschen, bebooren van deze ~relegenheid
~, ,['I" '.' Il:.', -n, 0111 k0!1p;.'rs te be V red II-,"en, tullen de Huizen zoowel als de
lJ, ,I' 1'".",1'11, Jf'!ln,lrrlljk (lf ;;c.'.alllcn1ijk worden verkocht. '

\ ,I" 'i I ,..; zal plaat.! vinden "I' het eerstgenoemd Eigendom.

C. A. COATON.

J. FRED. PENTZ & ce. Afslagers.

KALK BA-AI.
PCBLIEKE VERKOOPING VAN

Kostbaar Strand Eigendom.
Op ZA~'ERDAG, 7 Januari, 1899,

OM 3.30 N.M.

I)'E :' r.I I',': vx nl 11:1\, talrijke aanzoeken voor Woonhuizen aan het
~'!'::, 1 ;:','::, d II',Lbcll'I,', L,}dt besloten do hicrondergenoemde

E :"r~; ):;;'!" li il -r 1'1\:':lc'o(\.]\'IiiIII:'; Ojl oovengemeIJ(·n datum aan te
i , :' ", ':1 L, I ! I 1:,'11 UIl,]l'l').~I't.-!l-l'l:de gela~t om op Je plaab-i te verkcopen

j _\' rr c:,j',[ r n f;;!fJ"t:ll,t'II': gehollwde Cottages, afgezonderd
J: l':'~ r,;, i I lt: t :--:1'( f)1 I', "c; ~t;\tl,)ll, en vol!o uitzicht op de Baai
).':1'" lij !,,':;\!t.":ll'li< ,', Kumcrs, KUlken en andere gerieven.

11,-;1 " i\rl":t'],l1 l;j'l)Il,J, gn'lIzcnrle aan bovengenoemde, en nabij
d!l 11',0" i'" s .

1)')\"':1';'':f)(,TJl'\" ],il,dt CL'nzl'lJzame grle!2'llnheid aan om sang-ename
1,\' nnl<lllf"ll (lf (;r"lld,aall liet StranJ te bekomen, daar zeer weinige
I : I, 'II (li II! rl'!.~"]l':l,L;rond :\;111 deze beroemde Badplaats verkrijgbaar zijn.
jl" ~I IL: 'l';(~l' ,\',Itc'r-voorraurl zal voltooid zijn binnen minder dan
l~ mJJD(kn.

Daturn,"? Januari, 1899.-~ijd 3.30 n.m.

(~EO. C. I~EIIR & Co., AFSLAGERS.
J, J, ~IEYEI:, ág'l'nt voor Vcrkoeper.

VERKOOPING ! VERKOOPING !
EEN

I'ruelnige Kans voor Schaapboeren en anderen!
OJ.v.[TRENT

25,000 Morgen Grond
- IN lIET-

PHJNS AIjllERT DIS1'RICT.

D~ On'], r~' t, "k"'I,JL" IwlJ()'I]'lljkdaartoe gelast sijnde door den heer
,f:\.\' .1,\1'01;-; die ecno uitgestrekte boerderij opgeeft zal per

\'lT',;')' !'lll per Jlull!láo opveiling, op

v ~IT.J() \ G, 27 JAN UAR r, 1898,
ten 10 ure, des voorrniddags,

1. I)"~ \\,Ii" l."nd" I,laal~ "FADERSKRAAL" omtrent 7,000
r: "._r"ll ,':''',11, L:"!' C:"ll in Iwt dlstrid Prins Albert. Een prachtige
" :,.11;' lil.';I~",111"1 ()I'll fr;t;:i"ll \'r\lclilenhoomgaard, l'n bovenal Zeven

'pi, :'.":1 il! : ZI, ,i_T \\';lt,'r. Doze Pli'k.ts is ongetwijfeld oen der beite
1 '.' -; ,:"tr;. t V'"11' ~,'IJ.'l:ljdll)l'nlerij, Vr\lchten en Zaaibocrdcrij. Het
\\ ,v':: ' ,:' Iii,', t,)l'!J"]I(lOrCIIm~kt een belangrijk deel van dit eigendom
I' '

:2. 11" PI ... ,', ":-;CI1r:UlIIOEK," omtrent ï,oon morgen in uit-
t.Q'p'~rlktI101'1.I" (Ink ppn rla.at" van, Tlaam van ,nn:sm .~oor Schaapboer-

\11'1':" "I ',\'at .;, z"zd J.' (lrntrcnt " r .\I:I':I:SKR,\AL,' IS bijna evenzeer van
, '''1':\''::1:; , ;, dl' ld,~ah "Sclll'lmhoek."

~, !lc' l'l;l.lt~cll, LOlll'!1 "~\, B, C," ,-"enaamd "BUFFELS RIVIER,"
"".:,"" - '1,"" I IIlr,rg,'lI in \iit"'cstrektheid. Deze Plaatsen zijn uit-
.', \,;,,, : .: _ ,I::'~~ Vr)')r \'l:-~I\'l,;:l~ en Zaaiboerderij, daar zij over'/loed
\' I:: .. I> r : ,,1,1)::. ,11'1::-I'~il'nric BI'Fr[LSI(I\lr:l( door doelen van dt'ze
I" 1,1" ;', '1 'li:, Ill,'], i-; I'C:: Illtr:itrkende kans voor een jon~n beginner,
,I," :: . \ U 1[" .; Ir.') ,t 7,il'1l. Bl)vong\mocmde kan in drie prachtige
I I'.' .. - '.', ,,",!, ï v, I' l!lII··I"l.

f ].(l";": I,: 1;O}·:nr: lU':!il'.-~' II) l'racllf i:.;n ~ehapen, in goede
:..; Il" 11'.\' II, ,'Il (" Il l!'l,'\'!'('llll'i,1 H(l,'nkrij G('reedschap, enz.

!l\\l' (;I)f-:UE I'L\,11':-iI-:,'; Yl'I'h:v;end schaarsch zijn in het
, 'I tr,1n J'll~l,:\Ihert, 11I1)1'(('nrnen:3chen (lio plan hehben te koopen
I:' .éf'.!' ':", I,':d 1J:r-t \'on!J'j laten gaan, want bovengenoemde Plaatson
7 _'. '_\" 'l 1:(\ Q'~l t(l 1)0]llj"tl.

:\, I'" ,.. " /. , '.1 1 1 1 t h t
1 ,li, ,""1 I!",~c'il ]1;1.,:.1 /'/' ,',/""!I"CI':l'J", Jnueruaal oop e

'1 ~ ; \ : , .. 'I('~ ~i, lr.I":1 OH']' cell (hI.<Hyan.
; I. " ]1, 1 ,','i '1 Zip rr"j,.'cn O[1]t,,','nt TIl'bE lTn met lle kar van het

II ;'P Laingsb'lrg, CJ '"

D~ Verl·,oopi Jl g zal gehouden worden te "FABERS-
KRAAL" op Vrijdag, den 27 Januari, 1899.

onthoud don d~Atva.n Verkoop en KOD1, Zie,
en oordeel voor uz.lvan. Laat deze

kan. Dla~ 'Voorbljgaanl

Wm. J: MACL'EOD~Afslager,
LAINGSBURG. K·K.

DE Koloniale'
Monu.ment

\V6l'ken.
aou: v....

Strud enLogeUnto
KAAPSTAD.

Monumenten en Gr'\fsteenen van MarmAr of
Graneet voorsien en opgericht op eenig Begraf-
plaata in Zuid Afrika. IJzeren Traliewerk en
Hoeksteenen ook voorzien.
Tookeningen en' prijzen franee>op applikatie

Takke,,: Kerk SIraaI, WiillberJT IJ' Oxford tra at ••
, Oost Londe" .

KA.A.PSTAD. DONQERDAG, 5 J-ANU.Rl, 1899.

PRETORIA,

Aanzoeken.

TE KOOP.
DE Plaat8 " Andries Berg" onge-

veer twee uren van Sterkstroomwa Qaeenato.wn zijnde 5,000 morgen
in uitgestrektheid, zonder verbete-
ringen. Deze is de beste Plaats in
deze streken voor alle soorten Vee.
Daar de eigenaar niet een' boer is
zal bij deselse verkoopen tegen 15/-
per morgen op zeer gemakkeijke de
betaling en de renten.

Voor verdere bijzonderheden doe
aanzoek bij .

THOMAS BAILEY,
Queenstown.

Frank E. Fillis "
h

HIERMEDE wordt kennis gegeven ; I
tot algemeene informatie, dat

Zijne Exce·~entie de "
met advies van den
Raad het goed gevonden
onder de voorzieningen van Sectie
64, van de Publieke Gezondheida
Wet van 1883, te bepalen dat-op en
van af den 15den dag van Januari
1899, begrafenissen in de onder-
genoemde begraafplaatsen ~
ophouden plaats te hebben, nl:-

De Maleische en Wesleyaansohe
begraafplaatsen, aan elkander gren-
zende, en gelegen te Mosterdbaai in
de Afdeeling Stellenbosch, bevat-
tende respectievelijk areas, in nit-
gestrektheid 96 vierkante roeden.
141 vierkant voet, en 71 vier-
kante roeden en l15 vierkant
voet, en genummerd 64 en 65 op
het Plan Tan Mosterdbaai Strand.
(No. 84, c) bewaard in het kantoor
van den Landmeter-Generaal.

Een Zeldzame Kans voor RuggelU5Boeren. -
KOLOSSALE

Circus and Menagerie
(KOMEDIE EN DIERENTUIN.)

Open EIken Avond om 8 uur.
Dag_ Vertoonlngen op EIken Za~r-
dag om 3 UUl' n.m., voor Dames,

Oez1DDen, en Jt1D,derell.
lod1scbe Loges ElDI YrUdag IJOld

Prijzen: Stalll'1l 58., Pit 3B. Galerel 2s.
Maleiache Galerei Is. Plan dagelijkII open
te Darter & Sona.

~. BONAYICI, Bestuurder

PUBLIEKE VERKOOPING
TE

:areda._do"P,
'".:-op-

Zaterdag, den 21sten Januari, 1899,
VAN

Kostbare Vastgoed. Onderwijzer.
LEEST, EN LEERT

Getlurende de Zomermaanden Slower
Vruchten Extrakt te drinken.

De lieuJe Lemonade EIIBklein pakket
Frtmboos maakt 2 gallons
Iwn of 36 glazen van
Limoen den heerlijksten
Zaa.rlimOeB en verkwikkend-
Sinas Appel sten drank.
Te worden verkregen bij alle winkels

en bij de groete maat van de eenige
Agenten.

ROBERT CROOKS& oe, :mouille Punt Olie Pakh~
Vergrooting . .

in k:t Veldkornetechap ZOETEN·

APPLICATIES gevd'agd en in-
. gewacht tot 20 Januari:l899

voor de betrekking van le Assistent
namelijk, aan de Gouvernements
school te Ventersdorp Z.A.R~ ver-
eisehten zijn.
a. Onderwijzers certificaat .der-

de Klasse der Z.A.R of daarmee
gelijkstaand behoudens later af te
leggen aanvullings examen.

b. .Lidmaatschap eener ~ Protes-
tantsche Kerk.

e. Bewijs goed zedelijk gedrag.
d. Hollandscb en Engelsch

onderwijzen, terwijl kennis van
Muziek en 'tgcven van privaat les-
sen tot aanbeveling strekt. Salaris
£175 per jaar.

Ik heb de eer te :zijn.
A. S. ROSCHER,

Sec. Govts. School
Vcntersdorps, Z.A.R.

HOVEKE& & WORMSER,

genaamd Helderfon ... ln, gelegen
DAL~ VLEI, distrikt BREDASDORP.

------ ---------------------
DE ondergeteekendo, gelast door de Weduwe CORNELIA TALJAARD,

die van woning staat te veranderen, za! per Publieke Veiling
verkoepen op voormeld plaats en datum:

1. Zekere Land, zijnde bet Restant Tan de Plaats ., Helderfen-
tein, gelegen als boven, groot 908 morgen.

2. Zekere aandeel in Zandvlakte, gelogen ala boven, groot 705
morgen.

8. Zeker aandeel in de plaats Helderfontein, gelegen als boven,
groot 4-00morgen, tezamen 2013 morgen; dus een geriefelijke plaats,
volop water, en een menigte zaailanden. Uitmuntend geschikt voor
Ruggens Boeren als verwisseling voor hun vee. Er zijn ook een paar
fraaie Tuinen op de plaats, die met een weinig kosten veel g1'OOter
gemaakt kan worden. Ook zijn er groote gebouwen op Woonhuis, Stal,
Wagenhnis, enz.

Voor verdere bijzonderheden vervoege men zich bij den heer ,J.
TALJAARD, Bredasdorp.

Verder, voor Rekening van den heer C. SWART,
6 Rij- en trekpaarden, goed en in goede conditio, 2Q...bok-kapate1'8,

10 Bok-ooien, 20 Merino Hamels, 40 Merinos lammeren. 70 Jonge ooien,
allen in eerste klas conditie.

Alsook voor rekening van den heer O'Connor:-
;, Fraaie schilderijen, 7 dito, dito (Egyptiscae}, á Japansche matten,

4 Schilderijen voor portretten, 1 Japansche pal'aplui. 8 Vaazen,
8 IIaakj08, 2 Glazen boterpotten. 2 Glazen suikerpotten, 1 paar porse-
leinen, 2 Glazen zwanen, 1 Schaakspel tafel" 2 Gipsy tafel, iJ Tafel-
kleedjes, 2 Gipsykleedjes.

En wat er nog verder zal opgeveild worden.
Komt en ziet voor u-zelven.

HENRY DE S:MIDT,
On.Ier Koloniale Secretaris.

Bieut.Vnnrtooren'

Ardeme's Gebouwen, Langemarkt-straat,
Kaapstad, IIolwaarmouetera gratis kunnen
verkregen worden.

Eigenaren en Vervaa.rdigers:
BTO~ER. & 00 ••

8 Ha.rrillgtGn Straat, Liverpool,Engla.nd

TENDERS, duidelijk gemerkt
"Mouille Point Oil Store

Extension," zullen door den Con-
troleur en Auditeur Generaal, Kaap.
stad, worden ontvangen tot op den
middag van Woensdag, 11 Januari,
1899, voor het ruimer maken van
het Olie Pakhuis te Mouille Punt
Vuurtoren.

Plannen, Specifikatien en ,Kon-
trakt voorwaarden kunnen
applikatie ten kantore van
Inspecteur van Publieke
Caledon Plein, Kaapstar], UIlWJIIIW
de . gewone

GOUVERNANTE BENOODIGD Boekhandelaars en Uitqevers

OP een Boc,ren plaats Gouverne-
menta School, omtrent 2 uren

van Malmesbury, bekwaam om Kerkstraat West. - Bus 724
onderwijs te geven in Engelsch,
Hollandach eJl..-Muziek en 3de Klas GAVENmr :
School, certifikaat ve~i8ch ..·~~':'l_~EcooRTE '1. Kestell, en N. Hof-
£30 per jaar en alles vrij. Dê lSchoof~meDt VlI~ <1~~--kO::'D;,J~D';;;'8"",,°1. .
te beginnen op den gewonen tlJ"dn~ WIl.een ~bulan.~be 0p.':,!18f oo+vanzen "ft. " .c.>. ., ho •.Aerwê.... ... ... ti. Gd.
deze vakantie, Appllkatte te wor- Dr. F. W. Reitz. Sestig uitge-
den gemaakt tot 15 Januari, 1899, BOgteAfrikaanse gedigte :" 58. Od.
bij den Ondergeteekende C.W. H. van der Post. Plt'tUijs, of lijden en IItrijden del

ID. J. SADIE. voortrekkers in Natal. ." 3s. oa
I
. . M Ds. D. Postma. De trekboeren

Rondevlei, dist, almesbury, Y1UlSt. Ja nuaria Humpatha. 6s. Oi.
30 December, 18~8. A. J. van der Walt. Afrikanen

weest uzeU. Historisch 1'0.
iscmanthe Studiën... ... 58. od.

BE i\:f' 00 DIG D. J. A. Wormser. Vap Amster-Jo. dam naar Pretorillo. 8 maan-
den in Zuid Afrika. ... ... 58. Gd

Prof. d. S. de Yilliers te Paarl
Kerstfeestzangen ... ... 38.

Prof. J. S. de Villiers te Paarl
Pinkllterliederen ... 211.

H. Visscher. Nieuw rekenboek
voor de Scholen van Zuid
Afrika. Standaard 1. .., Is. 3d. H t
Standaard II... ... lso 3d. e

" III... 'M 111. 3d.
" IV." ... Is. 3d.

Antwoorden op Standa.ard III
en IV. ... Os. 6d.

De Schoolvriend. Een stel
leesboeken voor bet Christe-
lijk Onderwijl! bewerkt door
J. TER BORG en A. WIERSINGA •
le. deeltje ... Os. 6d.

p.d. Moller en J. Lub. Reken.
boekje voor Standaard 4 en 5 Is, 3d'

OVERBEEK PLEIN. KAAPSTAD T. H. Geraets, Jr. Dijklltra'lI
ondervindingen in Zuid Af·
rika. ,.. u. 38. 6d.

Een Gelllu8treerde Catalogus is op
aanvrage franco en gratis verkrijgbaar.

Sêandaardll ...(Senlora) Groote collectie onde Rechtsgeleerde
Werken steeds in .voorraad. Vraag
speciale CataloguIl.
Van Schooluitgaven wordt een present-

exemple.ar op aan'VJ'&g8aan H.H.
onderwijzers toegezonden.

Afslager. ~ezlen.
. ·1'éndol'"d1I.t'i'imoeten den korteten:
tijd vermelden waarin zij de vol ..
tooiïng van het voor
werk ondernemen, en moeten
bevredigende borg voorzien voor de
behoorlijk vervulling van het kon ..
trakt, en zoodanige borg moet den
ingezonden tender onderteekentJD.

De laagste of eenige tender niet
noodwendig aangenomen.

W. WESTHOFEN.
pro Hoofd Inspecteur

Od. Publieke WeJiken.
6d 'Publieke Werken Departement,

Kaapstad, 28 December. 1898.

John Taljaard,
Bredasdorp,

30 December, 1898.

BELANGRIJKE VERKOOPING
VAN

ERVEN
ZONDER RESERVE. ONDERWIJZERES (f(ecertifi-

ceerd) voor eone School te
Groot Bosjesmanspoort, li unr van
Victoria West Engelsch Holland-
soh en Muziek vereischt.

Salaris £40 p.a. en alles vri],
Applicatie! zullen ontvangen

worden door
KENNISGEVING

DE Ondergetcekende daartoe gelast door Mej. E. J. BURTON,Mej.
S. M. D. Gouws, en den heer J. R. MACLAY, zal publiek verkoopen Land moet bewoond

worden.HAI~OVER,
Op het Markt Plein, ren 11 uie v.m., op

ZATERDA(}, 7den JANUARI' 1899,
De Vol.ende ErY.nl-

.1. liet Water Erf, No. 37, gelegen in Bergstraat, Hanover, met een
Iraaion Boomgaard daarop, groot 7ij v. roeden.

2. lIet :Water Erf, No. as, gelegen in Bergatrsat, Hanover, geschikt
voor een TUlD, of voor het bouwen van een Woonhuis uitzicht hebbende
op do grootste straat in het dorp, groot 75 v. roeden.'

3. Het Water Erf, No. 40, met de gebouwen daarop, gelegeIt in
Borgstraa.t, Hanover, en langs Erf ~o. 38 voormeld, groot 75 v. roedeIt~

4. Het Water Erf. No. 104, gelegen in .Marktstraat, HanoTer ed
~genove.r het Markt Plein. Hier is een bijzonder kans, daar dat' Erf
III het midden van het dorp gelegen is, een fraaie uitzicht heeft en cene
excellente positie heeft voor een Woonhuis of bezigheidspiek j groot
100 v. roeden.

5. Gedeelte van het Water Erf, No. 105. met de gebouwen daarop
gelegen i.n Rhijneveld Straat, Hanover, groot 65 v. roeden, 80 v. voeten:
Dat Erf 18 gelegen achter Erf 10't., en heeft een uitzicht over het Kerk
Plein.

Al de Erven zijn voorzien van Water-rechten.
Voor bijzonderheden van Conditics, enz., doet aanzoek bij den

Afslager.

laterdaq, 7den Januari, t899, ten tt uur v.m.
B. DE VI LLI ERS, Afslager,

TE
H. GIDEON SCHOLTZ,

Groot Bosjesmanspoort,
Victoria West . AAN Personen die van plan zijn

om Grond te koepen waarop
zij met Angora Bokken en Struis •
vogels de boerderij ~ven kunnen.
en waar ook elk jaar vele vogels
broeien:

Ik. heb drie plaatsen en een half
(3t) die aan elkander grenzen, welke -:_"
ik uit de hand verkoopen wil tegen
bestaanbare prijzen en billijke
termen. Persenen die begeerig zijn'
te koopen, of om de plaatsen te .
komen bezien, knnnen aan mij
schrijven en ik zal ze ontmoeten te
Dry Harts Siding en gratis ver· .
voeren tnt op de pJaatilen en terug
naar de Siding, opdat een ieder voor .,
zichzelf oordeelen kan. Op de
plaatsen zijn standhoudende water-
bronnen, die met weinig werk veel
vermeerderd en verbeterd kunnen j
wordcn. Het Veld. is- nits~kend\~,

Om alle verdere lDformatlen doo ' ..
aanzoek bij den Ondergoteekende ..t~.,

JOHAN. J. THERON, ,.

P. O. Dwaalvlakte, r ~
t'Ïa Vrybur

Dwaalvlakte, 23 Dec., 1898. ,

Vredenbnrg Meisjes Hoogeschooll

OPGERICHT 1886.

Matriculatie,
Universiteit!; School Hooger,

i, Jl Elementair,
" :Muziek Examina;

Btan,daard.--(Jumora) Otbinnding van
Vennootschap.Standaards V, IV, III, II, I en

Kindergarten School Toor kleine
Kinderen tusscnen 4 en 8 jaar oud.

Speciale Klassen in de Kunst:
Letter-schrift, Snelschrift en Ores-
makerij.

Mevr. W. B. PERCIV AL.
Principale.

WIJ Ondergeteekenden, tot hier-
toe bezigheid doende aan de

Paarl en te Wellington als Vendu-
Afslagers, Generale Agenten enz.,
onder den Stijl of firma van J. S.
Marais & Co., geven hiermede kennij
dat gezegde firma op heden is ont-
bonden met onderlinge toestemming

, J. S. MARAIS,
T. ROOS, T. Zoon,

D. F. MARAIS, D. zoon
Paarl, 31 Dec., 1898.

MET referte tot bovenstaande
Advertentie wordt bij deze

kennis gegeven dat de bezigheid ~l
worden voortgezet van af 1 Jannan,
189«;), door de Ondergeteekenden,
de eerstgeteekende Hoofd Vennoot
van de oude firma en de tweede
geteekende zijn zoon onder dezelfde
benaming of firma van J. S. MUAlB

& Co., in dezelfde kantoren. aan da
Paarl en te Wellington.

De vereffening van de beT.igheden
van de oude1 firma is opgedragen
aan de nieuwe firma.

J. S. MARAIS,
~. F. ~AlS, J. ~n

7 Decomber, 18\)8.

---------------------------------------
"E'QUITABLE"

Brandverzekering- en Trustmaatschappij
St. Georaesstraat, Kaapstad.

OPGERICHT .1844.
DIREKTEUREN:

De Weledele Heer J. L. M. BROWN, L.W.V., (Voorzitter).
De Weletleie IIeeren H. BEARD, L.W.V" W. MARSH, G, SICIIEL, L. J. CXUVIN

J. A. REID, H. K. TREDGOLD.
Deze Maatschappij, een zuiver Koloniale InsicUing en een der oudisie

gevestigden in de Kolonie sluit nu alle soorten van Brandverzekerinrr
tegen verminderde prijzen~ 0

Voldaan 'hebbende aan Wet No. 10 1891 van den Vrijstaat is Eij
ook gemachtigd daar bezigheid te verrichten.

Agentschappen in al de voornaamste Steden en Dot1>en van de
Kolonie, alsook in den Oranje Vrijstaat en in NateL

W. J. MERRINQTON,
Secretaris.

ToW[' den 15den Januari, 1899,
(,"ol de betrekking van Resi-

dent O. '1derwijzer aan de Indus-
trieeIe In 'l'ichting voor Arme Jon-
gens, No. I 'Tuinplcin, zullen worden
ingewacht l ~r den heer J. ~IlEB--
LliTN, van wi, '"ill ~l~e verdere mfot'-
matie te b'ekOl.1JIeD 15

TE JOHA~aiESBURG.

DE Ondorgeteekenden, vroeger
zighOld doende onder den &tij

van OOHSE ~!i JAMIEóoN, maken
bekend dat de bezigheid :t.al voort-
gezet worden in hun ll<1Jlrtt.-.Alle

orden aan hen toevertrouwd zullea'
met stiptheid worden uitgevoerd.-
Referentie Marktmeester, Johann.._
burg.

POlit adres: Bus 3H. Johanntl8blllW·
TelegrafiBch e.drea: Olivier •

Jobann8lburg.

DI rrEBROIDUS

~e~ 'Cc»c»pl
EEN I G E go. -.d "g~repareerde

II Second han 'd PJ.3n08 tegen
billijken Prijs voor' .contant of Af-
betaling bij .

Jl' G. BUHIl,1lANN
JiUZlElt.DTBTBUllEN'l' 1/-AlfDEL,

Lady Grey Strut, .PaarL
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DEEL No. 71

SOMEllSET ,T STRAND.
Een Zeldzame Kans v()llJ~~1JM8ti!~'.~.
PUBLIEKE VEB:it08,ma

TB . ' .-']'"-:" j .

:a..e~ .. ,,~,êJc.i.~~~":,
- ~OP.'~· ~~~."'"- 'i-

Zaterdag, ..den 21aten Januari"lt~~,
. I '.

VAN \.

Kost.hare V__
genaamd Held~oa."" plegen in Id Vel~ ZOETEN·
DAUJ VLEI, distrikt BREDABDiORP.

HENRY DE SMIDT,
On.ler Koloaiale ~.-,

Op ZAT E lt DAG, 7 1899,.JANUARI,
om 11 uur v.m., zal het volgend

worden,

EIGENDOM
Per PublieRe Veilinq worden verkocht.

1. \ tr,t "-OOXlHïZEN, gelegen iu den J1Ieerl begunstigden omtrek aan bet
~"l"'], 1,('I,b.'nd,', met voll6 f'l'll'ft't'1'l:l8f'" ~ en veilip Badplaats. Er zijn
"",.J.'kfl .\,·hlerptaatsen met Stallen en. ~lk gerief. De Gebouwen zijn goed
;:,.I""I\\·,ll'n ltl perfoeten staat van reparatlCj

~.\iJ F DOUW-PEltCEELEN, grenzende "n de Spoorweg Statie te Somel'llet
\\"",t. .\!s Br,nw-Pla.'l.tscn voor Produkten-Tukbuizen of Woonhuizen kan dit
Blok Erven in deze g'ebu:lrte niet overtroffe~ worden.
Pl',-,.,)llen die beg't"Crig zijn om Eigendore a&n de zeekust te verzekeren of die

\",'r!,','1r::e ii.,I,!hekgg-ing voor hun kapitaal we~hen, bebooren van deze get~enheid
~,br1],k te maken. Om koopers te bevredigéa, sullen de Huizen, zoowel als de
Bl' iw 1"'1",·('>·1,n, afznnderlijk of :;ezamenlijk worden verkocht. •

\"l',k"('i'I:';;zal plaats vinden op het eerat~oemd Eigendom.
C. A. COATON.

J. FRED. PENTZ & oe., Afslagers.

~V"IILA.r.;J BAILEY, ,
Qneell8town.

I1RWAl'.hTt~~ 2~hn~ri~~ LEEST, . EN y LEERT·
D

E ondergeteekende, gelast door de Weduwe CORNEL.IA, TALlA:.l~D, *rekmlll van le Assistent OeilIrefIde de ZOlller1llQQfldefl8foTIJIf
die van woning staat te veranderen, sal per Publieke Veiling nalDeliiik.i aan Gouvernements VrtJ,ltfefl· Extrakt te drinke".

verkoepen op voormeld plaats en datnm: ' Ventersdorp Z.A.R. ver- '
1. Zekere Land, zijnde bet Bestant Tan de Plaats IIlIelderfon- IIOW6 Lelltllde EH. kleiD'pakket

tein, gelegen als boven, groot 908 morgen. . a. certificaat der- maakt 2 ..gallons
2. Zekere aandeel ill Zandvlakte, gelegen ala boven, groot 705 de der Z.A.R of daarmee of 36 glaun vansreliibt_ld behoudeIUI later af te : den heerlij~n

morgen. . ' I··..u-o 1-!t..l. d
8. Zeker aandeel in. de plaats Helderfontein, gelegeJt als boven, examen.· ..... ua eB en verA.WlAA.en-

groot 400 morgen, tezamen 2013 'morgen j dus een geriefelijke. plaats, eener~ Protea-. i8ilU Appel sten drank.
volop water, en een menigte JI&Ïlanden. Uitmun~~d ~hikt voor ~' T. worden T81'kregen bij alle winkeli ~ rt .
Rug~eIl8 ~n als verwisaelin~,voor hun vee.: ~r ZIJD ooi een paar zedelijk gedi:1 en . de groete maat Y&D de eenige ,.. ..rea
fraaie Tmnen 01\ de plaats, die met een wemlg kosten ~1 ~r en EngelsQ . Jd uill P - O~pan1li8

~

Il'laakt k.an WOMen. Ook zijn er groote gebouwen op wOOn, hwa, Stal, terwi:f1 k~Dis ~an ",ROBERT CROOKS'&; co, 0 e uut .e - .~geven van pnvaat les-· Vergroo •
agenhw8, ens, I' strekt kderne'. GeboUweu, LangemarkWtraat,·. .

Voor verdere bijzonderheden vervoege men zioh bij !den heer J. , . • 'Lapatad, alwur monatel'l sratta k1umen IIIEND. ERS duidelijk gemerkt,
TllJA!RD,.Bredaadorp.· , Jaar... verkregenWC)l"(len. . . ..." Mouille Point Oil· Stme

Verder, voor Rekening van den heer O. SW,A-RT, , de eer te IlJo. Eigenaren en Vernardiger8: ExtenJion,n znlleu door den Con·
6 Rij- en trekpaarden, goed' en in goede conditie, 2O-bqk.kap&~1'8, A. S. ROSCHER, STOW.BR ai 00.. troleur en AUdi~ur Genera&l, x.aap.

10 Bok-ooien, 20 Merino Hamels, 40 Merinos lammeren. 70 Jonge OOIen, Sec. Govts. Scbool 8JI'&niDgtU. ant,LiTerpoo!, I11gland stad, worden ontvangen tot op den
allen in eerste klas conditie. Ventersdorps, Z.A.B. middag van Woensdag, 11 JanQari;

~=i::bi=~~~;':lit!~~i~"~=:-~JapanOohe matten, GOOtEBUftTB BEHOODIGD HOVEKE& & WORMSB, ~990~~::'uis~[=hi:
4 Sobilderijen .oor portretten, 1 Japansohe paraplui, I 8 Vauen, I Boekhandelaars en Uitqevers' Vuurlo~n.
8 llaakjOlJ, 2 Gla.zen boterpotten, 2 Glazen tmikerpotten, li paar porse- OP e+n Boerenplaats Gonverne- Plannen, 8peciftkatien en)ton-
leinen, 2 Glazen zwanen, 1 Sebaakspel tafel. 2 Gipsy ~el, 5 Tafel- m.,nta School, omtrent 2 uren PRBTORL&, trakt voorw8arden kunnen
kleedjes, 2 Gipsykleedjes. . van MMmesbury, bekwaam om Kerkstraat 'West. - BU8 724 apl_>likatie ten kantore van

En wat er nog verder zal opgeveild worden. onderw!Js _te. .geven in InSpecteur van. Publieke w ..... ·,·

Komt én ziet voor u-selven. Hollan~ en Muziek, OAVBNUIT: caledon
• I .: School, iertifikaat verei8tlbJlwalariai'l DS;'F; 0•.~!!.tel~ea.l N. Ho'~' de gewone

. Joh n TaIJ'aard, Afsla,.,rler. £30 pe~ jaar en alles vrij. . meyor';"~rttfft&&""&_6 begi in d . het CJ.SbOek Y&D lzac. ftD oe-_
te DI en op en gewonen der Kerwe. ... ••• k Gd. ti d Ids ..
deze vakantie. Applikatie te Dr. F. W. Reitz. Sestig ut~ IJ .~ verme n waarm ZIJ
den ge .. aakt tot 15 Januari,' 1 BOgte Afribauee gedigte ... 5s. Od. toouDg van het voor .reten<"Y
bij den Ondergeteek.ende O.W. H. van del' Post. Pï.t werk ondernemen, en moeten

,. Uijs, of lijden ea=tdeader be~n~ ~lï:;ormen voorID.J. SADIE.' wortrekDre in lf •••3& ~ behoo tiik . _ft L~Da .D. PottD\a. De trekboeren r J • y..a -. "',iI_,"'"
Bondevlei, dist, :Malmesbury, ;' nnSIIIftnaaria HllDlpatha. Ge. od. trakt, en r.oodanige borg -- dell .

30 December, 1898. ' A. J. van der, Walt. ~ ~nden . render ond8rteek--.
weelt uelf. ~WONOh1'00 ~ 1= of ecmige tender niel

BE .,.'N0 O'DIG D~.' laomanthe Btudi6D ••• ••• 5a. od. noOd.weD· _ft-Omen. .:,;, J. A. Worm .. ". Vap Am8ter- ,_- '.
! , dam .-r Preto~L i maan· W. WESTHOF.BN.

_ . den in Zuid Afrika. ••• ••• 5s. 6d Hoofd Insp te . .

ON~.•ERWIJZERES (~ttifl~.' Prof. d. 8. de VillI.ra te Paarl pro. ee ur 'Kel'lltfeeetDDgeD .... ... 38. od. Pnblieke WeJbD. :
oeerd) voor eene bool ~ Prof. J. S. de Vllflera te Paarl Gd Publieke Werken Departement,

Groot BotIjesmanspoort, liuur van PlDkMerliederen ... 21.' ' t_DE Ond""l!"teekend. daaitoo gelasi door M.j, E. J. l!U'TON, .!doj. Viclori!l w:.. t ~h Holland; H.Yl... her. 11"...,........... !Xaapotad, 28 Decemher, "' ....
8. M. D. Gouws, en den heer J. R. MAcLAY, zal publiek verkoopen soh en lrIumek verelSCht. : TOOl' de Scholen 'f'AD ZuidA(rlka. Standaard I. ... a.

T
. i Salaris £40 p.a. en alles vrii· , Standaard II la.E li A I~0 VE! R, Applicaties zullen ontvange~ ,,111:::...:: 1..
Op het Markt Plein, ren 11 ure V.ID" op worden door ' Antwoord. o!"'Standaald lÏi]A. , Il.GIDEON SCHOLTZ, I eD IV. ••• ... •.. Ol. 641._ KENNISGEVING

ZATERDAG, 7den JANUARIiI1899, Groot Bosjesmanspoczrt, 1 De ?!,=&:I:'~'bet~~ A AN Personen die ftD plan mjtl
pe Vol.,ende BJnreDI- Victona Weri. lijk Onderwijl bewerkt door At om Grond te koopen 1f'Uo1"Op

J.TUBoao enA.WIEB8IBGA.. Gd. lij met Angora Bokken en 8tJouis.
fraai;~ ::Ta:wate~ t!:~p,'groo37, feJ~g:~!!~straat, Hanpver, met een Yredenburg leisJes Hoogeschoal.! P.d.l:.t::::l~:n J. LUb...·Rek.~:0.. VQgelsde boeJderij cJrijven Jnmnen,

2 H E
l boekje Toor Standaard 'en 5 la. 3d' eD. waar' ook elk jaar vele vogels'

. et. ster rf, No. 38, gelegen in Bergstraat, HaIlftver. geschikt ' TH·... J Dij'-'-' . broeien '
T f

y. OVUBDX PLEIN, ltAAP8T,4l> . . oerae-, r. .-.1 : •
voor een Uln, 0 voor het bouwen van een Woonhuis uitzioht hebbende onderTindiDg9D u.,Znid Af· n. heb drie plaatsen en een half, .
op do grootste straat in lult dorp, groot 75 v. roeden.' ! . , OPGERIOHT 1886. rib. ... •••• .. 31. ed. (Sl) die lkander welke

3. Het Water Erf, No. 40, met «Je gebouwen daarop, gelegeJ:t in tl Een GellluatreerdeOatalogulia op ik "t de~:d koo~ t-n
i'"

Bergstraat, Hanover, en langs Erf ~ o. 38 voormel.d., groot 7'5 v. _....3_ ~ aanTTegefranco en gnU. T8rkrljgbaar. ru ver pen :::\t,~~ ~; ..

4 H
IV\MW&.. .~cIIUU'4 ••• (.. DIO .... ) G1"OO~ COll~ oude Rechtageteerde bestaanbare prijzen en billijke; .

. et Water Erf. No. 104, 1191egen iD Marktltraat, HanoTer ert Werken .Weds in voorraad: Vraag terme P d' ~ ...iin
~genove.r bet brkt Plein. Hier ~ een bijzonder kans, daar dat' Erf Matriculatie, i apeclaleOatalogua. n. eraenen le nTaatN1"" ' ...
m het m1dden v.a.n bet dorp gelegen is, een fraaie uitzicht heeft, en eeue UniversiteitIJ School Hoogel", : VD Schooluitgaven wordteen",."_t. t& k9C)p8D, of OIQ ~ P tIeD. tB"

Il h
El e tair' exemplaar op aan~ aan H.H. komen bezien, kunnen aan Illij,

exce ente posItie eeft voor een Woonhuis of bezigheidspiek " groot "" em n; -~ i' --~ 1.~!1. __ 1 tm~-- ._
100 d

Muziek Examina;' ; uuuerw lzerB toegellOuuen. sc~ ..Ten en u. - se OIl UVIIaJ& MI
v. roe en. " . ( Dry Harts 8idiDg en gratis ver~

~. Dil PI:4ih "SCIIEL~IIlOEK," omtrent 7,000 morgen in uit;. 5. Gedeelte van het Water Erf, No. 105. met a. gebouwen daarop, .taa4alU'4.··(Janlori) Otb·ln.ndl"nrl van voeren tnt op de plaatlen en .~.'.
kl' I' k S h boe gelegen i.n Rhijneveld Straat, Hanover, groot 65 v. roeden, 80 v. voeten. - j 6 de S'~ pdat :....3___

~p'trc t le-I', 1, 00 een plaats van naam van n-aam voor 0 aap r- Dat Erf 18 gelegen achter Erf 104, en heeft een uitz.o'ht over het Kerk Standaards V, IV, m, II, I ~ h naar i ,0. een --.- "UU~:. :.
,l!:'rij, ('.n wat gt:ze~d i1lomtrent "F.HlF.RSKRAAL," is bijna evenzeer van Piel'n. KiDd~rt.en Sehool Toor Idem, 'e Ven nootsc ap. zichzelf 00 eelen .kan. Op' da .
~o"pa~'-Ingop de plaats" Schelmhoek." Kin~;':; tusscnen 4 eD 8 J'ur ana. • laataen .. standhoudende watereAl de Erven zijn voorzien van Water-rechten. p zv:n et .. ..l. eel"

:1, De Phatson, LoUen "A, B, C," "'enaamd " BUFFELS RIVIER," V b'" S--.: ..1.. ~. in de Kunst. : ypJ Onder ru.kenden, tot hier- bronnen, die m weuug W81"A. v f ... oor lJzonderboden van Condities, enz., doet aanzoek bij den t"-- l!I ...,.. __ ..-J..-J .-L.~..-J '-_ '
on~I'\"'(-r ~1,()(), I lllnrgen in uitgestrektbeid. Deze Plaatsen zijn uit,. Afslager. Letter-schrift, Sne180hrift en Dres- toe bezigheid doende aan de verJlWtll"\.l~ en v.,~ JLUUBOM', .

~tl,kl'nr] ;;c.schikt voor \' c'Jwoide en Zaaiboerderij, daar zij ovenloed makerij. Paa 1 en re W'ellington als Vendu- worden. Het Veld IS
\"~n ',1' Iter li"\)\) Il, a)\n~e~'n (le BrJFFELSRIVlEIL door doelen van dflze Zaterdatl, 7den Januari, t899, ten tt uur v.m. Mevr. W. B. PERCIVAL" Afsfagers, Generalë Agenten enz., om ~~V=O .. Ai·~1liformtee~~aën
l'].\~I;'.'n l<))]l~. llier is een uitstekende kans voor een jonWln beginner, B.': DE V'ILL.IERS, Afslarler. . Principale. ondel'den Stijl of fir~ VaD J. ~. aan.r.oe.,~ _aa"'.
d I'> lt j li.' t voort ij lmd zien. Bovengenoemde kan in drie prachtige 6 .. Marais & Co., geven hIermede kennll JOHAN. J. THERON,
I'! iatl~(':'l'\1)',)1"\':'1 'I'('f,L~ll'l'L1, ,. • oed 7 December, 1898. A k dat gezegde firma?p heden is o~t;. P 0

~. ,( S"!:-, GOE1)EItEN.-~I)O Prachti~o Schapen, 1D g e anzoll aD bonden met onderlingetoestemmmg • •
"Jil,]': lt'; l',unlrn, cn ('cn hOtJvct1IIwi(lnOf'rdcrij Gereedschap, enz. ti ti • MARAIS

l}\\l' GOEDE l'LAA1':5E~ verbazeno scbaarscb zijn in het "EQUIT' ABLE" J. s. . ,
d:.'ri, t \";in l'rin!l Albert, mooten men8chen die plan hebben te koopen T. ROOS, T. Zoon,
d, le gl,I'_'~l'l]llci,lllirt vo')rbij laton gaan, want bovengenoemde Plaatsen TO~ den 15den Januari, 1.8~, D. F.MARAlS,D.1OO1l l&enten
7'p .,qarO om te hebben. Brandverzel<ering- en Trustmaatschappij ,,"IJl de betrekking van ~Sl- 'Paarl, 31 Deo., 1898. Iartt·. .

D,' Pial(sen ligg~11 D'l1.ij 17,) 8j)olJl"ICc']lij'l, inderdaad loopt bet St:- GeorQesstraat, Kaapstad. dent O. ~erijjzer aan de In~· MET refe.;:-;;;ï bovenstaande
'r n Id 11,1:11'h,..t Nl)')r,]f'n on'l' een daarvan. trieeie In"l'ichti)g voor Arme Jfm- 'l"> TE

I)({.,' 1'1;].al~t'n zijn rr>;I,'CJ"enomtrent T\\ïsE UUR met de kar van bet OPGERiCHT 1844. gens, No. I 'TuinpleiD, zullen worcJen Aclvertlntie wordt bij deze
d,]rp Laingsb

1
'rf!. 0 0 • h~ \lor den heer J E~BB- kennis D'AfMvendat de bezigheid zal
~ u DIRE"'T E UREN.. mgew$C Ill. • • . ~-o- af 1J' ~kende

De Verkoopillg zal gehouden worden te lt FABERS- ~ Lto:.JN, Tan wi." ~e verdere mor.- worden voortgezet van maart, DE Onderge..,., Il, vroeger
KR n. W.IedeI. n_ J. L. M. BROWN, L.W.V • (V-''''). mati. !oe bokOL _ .. 1899, door de 9ndergoieekODd... aigbetd doende onder chm

AAL" op Vrijdag, den 27 Januari, 1899. De Weledele Hearen H. BEAR», L.W.V., W. :MARSH, 0, SWHEL, L. J. CAUVIN • ----,,-...;_..- --+-i - de eentgeteekende Hoofd Veonoot w.n Oomll ElI JAJlIB80N, malra'
onthoud den da" van Ve~koop en KOD1, Zie, J. A.REID, H.K. TREDGOLD. i ~OO"""1 van de oude firma en de tweede bekead dat de beRgheid zal

en oordeel 'YO _ U 1 y-_ ...d--- De ""lI' t h'" . v' L_' 1 U. Te:.l _" _'~ken.:3emn .......ftouderdeselfde __. -~- ~ htm fI.alI,Ill_.aJIB0 ..- •• 'Yen. _ . ze ~aa sc applJ, ~en z~lver n.o«mwle nate mg en een der O'IldtBte i .-1 &.,.,.,... . lt -. .....,... &~ .. ~ ...
kan. niet; voorblJ" ... n I gevestigáen 10 de. KoloDle slUlt nu alle 800rten van BrandvenekeriDg EB~,1GB got ':'.w ,.~~~~ .• ~ree:rde benamiDg of firma ftJl J. 8.)(&"\11 iIrderI aanben ~uri

tegen verminderde prijzen. !"Second ban u & Co., in dezelfde 1amtoren aan de .. ~ worden ni·it.NmM_~

Wm. J. MACL'EOn-:-Afsláger, Vold~hebbende ~et No. lO 1891 van den Vrijstaat is zij billi~ !rijl voor'poutant PaárlenteWellin~ Beferentie)(arkt;meeltAD',.Joblllliil.
LAINGSBURG. K-K. ook gemachtigd daar bezig_ ~ verrichten. ~g bIJ ,De verettening VaD debezighedeD barg. .

Agentschappen in al de voornaamste Steden en Dorpen van de J~~ BuUT.. van de o~ firma il opge(1ngen polei --: Du 371,.
Koloni~ alsook LU den O~nje Vrijltaat eD iD Natal. • V.,D..I.I aan de DÏeUW'8 firma. Tel...... ,,.dreI: ou__

W. J. KEBBINGTON, 1l"O$IK.lN8T&UKBlI'l 'Jo-S. KARA18. ~OJmUi1+t"",
, . BeCretariI. Lat, Ort)' Straat. ». F. KABAIS, 1.I00I1 DI frlDOO.

Y',

KALK BA·AI.
PUULIEKE VERKOOPING VAN

Kostbaar Strand Eigendom:
Op ZATERDAG, 7 Janllari, 1899,

OM 3.30 N.M.

I)E1·,' r.J. r. v vx Dr.r:r.K, f alrijko aanzoeken voorWoonbuizen aan bet
:-i: r.m.l gek (1 hebbende, heeft besloten do hierondergenoemde

Ei:l'ndulll'Ill'n Jl -r Jlubll~ko ,('iiing op bovengemelJt'n datum aan te
blt,d,:~,III Il' el t den Onder~('tt'('l-('r;de golMt om op de plaats te verkcopen

1.-Vier Ir,wd en 1'1lb.-tantilël gehouwde Cottages, afgezonderd
cc'c,.::,'n na!'1 liet ~p(onr;'g St ation, en volle uitzicbt op de Baai
L~b\lI :,,] '. ZIJ 1t':I'lttl'n elk ;) Kamers, Keuken en andere gerieven.

I l,-IL':,; I'vrccvlvn G rood, grenzende aan bovengenoemde, en nabij
d-n lloofd"e~,

130H'n;c:l()cm,lo biedt een zeldzame gelegenbeid aan om aangename
n-nanhllizP'1l of Grond.aan het Strand te bekomen, daar zeer weinige
h'l!Z'Il of perecelen grond aan deze beroemde Badplaats verkrijgbaar zijn.
D.. ~[IIDlcipaltJ water-voorraad zal voltooid zijn binnen minder dan
1~ maandvn.

Datum, 7 Januari, 1899.-Tijd 3.30 n.m.
GEU, C. BEIIR & CO., AFSLAOERS.

J. J, )[EYER, .Agent voor Verkoeper.

Bredasdorp,
30 December, 1898.

BELANGRIJKE
,

VERKOQPING
VAN

VERKOOPING ! VERKOOPING ! ERVE' .•
ZONDBR RBSBRYB.

EEN

Prachtige Kans voor Schaapboeren en anderen!
OB'.ITREINT

25,000 Morgen Grond
-IN HET-

PRINS ALBERT DISTRICT.

: Het
3d.
sa

DF; On(ler~l'tt.:ekell'](" hohoor-ljjk daartoe gelast zijode door den beer
J AX J Af;OB:-; uie eene uitgestrekte boerderij opgeeft zal per

vcrkoepen per publieke opveiling, op

\'nLT() ,\0, 27 JANU ART, 1898,
ten 10 ure, des' voor:nrlddags,

r'E \'OLI;E~L)r::

1. Dt> 'H'lhckPnflc plaats "F ABERSKRAAL " omtrent 7,~OO
11l()lVt'[) ~n)ot, gl,I"gen in het eiistrict Prins Albert. Een pracbtlge
:-;,.ha:lp ph.ah, Illl'l Ofn fra.'-'.ienVruchtenboomgaard, en bovenal Zeven
F')ult'I[lT'l1 rrH't Z1111"l'rwater. Deze Plaa,ts is ongetwijfeld oen der beate
1'1[l,'t ,llstr:d voor Sl'k\apboeruerij, Vrucbten en Zaaiboerderij. Het
\Vormlt\l18 lllet toelwhooren maakt een belangrijk deel van dit eigendom
u: t.

L1ingsLurg, 1 D~c':Illbcr, IS '8.

r.S,-D·~Afc;]agr.:rzal gl\-a-rn-e-v-o-r-de-r-e-in-f-o-r~verschaffen aan eenlg
fersoou die z.ulk.sbegeert.

).



"~ t~'~. .h:i=- VOO!l."";"Priváte'B~l {lhUlt: FA

, Publieke Ycrkooping ~n i~::nr;~~b~~=~~ Be~~: " ,Jl' ..:..'._.,;....;~;.....,;-_;",.,.:.....,...,...,;,...O-~~~ .....,'

teekwuamholCl eli goed gedrag. '

LE On.lcrgeteckcndu behoorlijk • .:..
gelast door den Executeur W. P. Db:VILLIERS•

. Testamentair in don Boedel VaD ~u Carnarvon •.
'-'c",~len den heer BEBNABDU8JOBAlI'NI8
. , zal per publieke veiling

koop aanbieden, op de plaats

',' . KRAAL. A'PPLIOA.TIB8, verse-Id ·nn
, .' f t 1 8t ".J" )' Gekliglohrifteu ft1l be-'~. ". re" IIl/r valf nlulllflrrg, kwumheid, &oed ~'en lid~
;. - OP maáteobap eéDeI'. ProtettaDtlOhe
.Dollde,da~, 26 Jail., 1899, Kerk., v.oor de betrekkiDi .,.

t.'10 lar 's I"mild.,. Orgelist 1D de N. G. Kerk te Bol-_ • hof O.V.S. sullen· door den Onder.
Klein. :Vea. geteekonde worden ontftllgeJI wt

100 Kerino Schapen,.._meeat ooien op Vrijdag 27Januari, 1599.
en in eerste-klas conditie. • Salaris £60 per annum, lIle' een=5.. Bastard Schapen, goed voor goede opening voor musiek oader-
den alaohter, wijs.

" Afrikander Rammen, Werkzaamheden te worden aan-
-BO Boer en Angora Bok'ken, meeat. vaard op 12 Februari 1899.

ooien, C. A. GROENEWALD,
~;,.,. 26 Bok Kapaters, groot en goed Diaken.
,~ voor den slachter. . 'D--hof 0 V u,,__ .PUIl , • .0.
'! Groot Vea. 27December, 1899.
.": 14 Kooien met Kalvers,240 ....

84 Aandeel Beesten, 1 Bul, 6 .Mer-
ries, met Veulens, I) Merries, zonder
Veulens, 3 Ruinpaarden, 1Donkie
Hengst, 1 Paarden Hengst, 6 Don-

'J , kie, geleerd is Tuigen.

N
"i Rijtuigen en BoerderJJgenedltkap:
1 1Bok Wagen, 1 Kar,2 paar voor-
'; tuigen, 1Ploeg, 1SChraper. 1groot

, (" Schaal, 1Bakkies Pomp, 1 Hand
jr· Pomp, 200 Kamp Palen; en wat
. ~), .,erd~r Ml worden voortgebracht.

Het Veo zal behoorlijk' gesar-
-;;, .' teerd worden on is in Eersteklas
~;',: Oonditie en de aandacht van Koo-

" pers waardig.
, Verge! niet den dag der Verkoopil1g.

;.~. ;DONDERDAG. 26 JAN, 1899.
;..' -
.. ORAS. VAN OOLLER, Atlslarel".
j PAUL JA.C. COLLER,
1 Procnrenr.

P. J. BADENHORST,
Exrculenr.

Hopetown, 2 Jan., 18~9.

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekking, vergezeld

van de bij de Wet vereischte ge-
tuigschriften van bekwaamheid en
goed gedrag, van de laatste School·

DE Ondergeteekende gelast door commissie en Prediknnt der ge- OP DlvSDAG, DEK 10den DEZDD•
den heer J. GooDISONdie ziju meente waar Applicant werkzaam ft DB

plaats verkocht heeft zal publiek was, en van lidmaatschap eenet: Pro· ZAL gemeld getal Paarden Pob-
doen verkoopen. op .testantsche Kerk,. zullen door den liek word~ verkocht te K::t
Vrijdag, 6 Ja1'luari, 1899. Ondergeteekende mgowaoht worden ~- Stat' Z.... •

INA tot d 21 te Jal . 1899 mnw Ion. IJ zIJn groot,.te •
Ter Plaatse A.m(JY,nabij Stellen. Wopu:mh~ n ~nubegian! • in Jt08(le conditie en geschikt' voor

boich, het volgende, nam i 7 Fe~~i 1899.en nnen op daáelijk gebruik; m~t allen sij~
BiiliJaat'll. 1.BMI geleerd iD enkele en Sal' £120 . egale Paaren; Ook IS er een bll·

tlltg, I Ameribaneche Wagen op .. ~ per Jaar en zonder prachtige Blaauw Arabier,
1 &kwagen, 1 Kar op veeren, 1 TrlJe logIes. geschikt voor l:Iuggy. en Rij~.

dubbele eD enkele tuigen, 1 Lot do., d Ken c::geh:wbd
be
Dl&D8persoon sal Komt koopt en zet uwe beuttheid

PtOerD, 1 KOpereD WVnpomp, 4 Stuk- eMvoo~keur e n
be
• li voort, met het begin deaea laars,

;lteD, 1 Lot Gegalvmiaeerd IJser (7 UZle cene aan ve lig. het zal 1 .
laDg), eene hoenelheid Kalk eu Billijke reiskosten, gestaafd door en u we gaan. -

..,.,.......... 11 beer en 3 zengen) 2HIoen. kwitanties, zullen vergoed worden. P. B. Dil VILLE.
en hennen),l Stel Voorkuner N.B:-De !!!eslaagde applicant A.. B. De Villiers & CO ,,.,. __
Btoof, 1 Kanapé, 1 Lamx; moet zich voorzIen van een onder. .' ~Q&"

KUlok~(JlIS11o,Ma~T;u~ba~:en, wijzers 2de klas spoorweg cert.iA. Paarl, 3 Januari, 1899.
TaDiiten. Schilderijen, 12 dOl. oaat om tegen halfprij8 te reizen.

6~z._~telj.D.enZ··Oen30lI, J. D. HERHOLDT, KENNISGEVING .
... Iuapwe te en ten 1 .' V S h CO .OOTZ. C. mmÏSS1e.

EMILE H. VAN 'k-oORDEN.

. OIOMST BDOODIGO.

ELEMENTAIRE SCHOOL,
G.ORGE.

BENOODIGD
'VIER ONDERWIJZE:RSSSEN

voor genoemde gemengde
School, 130 Kinderen. :
PBINOIPALB;-£80 :(met £20 voor

Applicant niet in George woon-
achtig. .. ... Standards lIT., IV.

!STE ASSISTENT!!::.£60 " -II., III.
2B do. £48,~ 1" II.
3g do. £36 Snb. St3. A, B

b hDBB8 GIV ..u.:
Benoodigd : Certificaten. en getuig.

schriften (ingesloten goed ge-
drag).

Aanbeveling: Naaldwerk en Tonic
Sdfu. '

Noodzakelijk: Hollandsch.
Te zeggen : Of Applicallt gereed

zal zijn werk tJ boginnen op 1
FgRRU.\RIOf wanneer.
Applicarics ingewacht. tot ZAT.BB-

DAG, 28 JANUARI,1899.

Door (Dd.) D. ROSSOtTW,
'George.llOPEFIEL D.

Publieke Yerkcoping
. \

DE Onderget.8ekende het "Boarding!- BENOODlGDTE
h8b~':!~~J!\;ten.u!e:p op!Agevei Helderpoort en te Damfont81a Wk. Borel

. ::.iOKD~IDA~, _19 JAHOARI, 1899, lodderriYler.
~ zijne-Wóning te HOPEFIELD,publiek lPPLICA TIES bo

te laten verkoopen bl3t volgende: . v~r venge-. - _ _ noemde betrekking, verge-

f
' Lev:en4e Have ~ zeld van de bij de wet vereischte

t
I paar Bruine Karpaardcn (15 'IIlandcn get.uigschriften van bekw heid

\_ hoog), 1 Rijpaard (Mak Schiet Paard) aam 61 ,
3 Eenlte Melk.koeien die in Juni aan engoed gedrag,vandelaatsteScbool-
etaande kalven, 2 vet Gevoerde VarkenlI. : commissieenPredikantdcr gemeenteLo... GoecI.eren. waar Applicante werkzaam was, on

1 Water Ka.r, 1 Stel Vel Zakken, 1 lot van lidmaatschap eenor Protestant-
.Emmen. 1 lot Vleeach Balies, 1 Worst sohe Kerk, zullen door den Onder-
Machine, 2 Zeep P~tten, 2 Open Karren, 1 geteekende ingewacht worden tot op
Oreote Water Krib, 1 lot Boter Vaten d 25 J . 1"
:Karns, I Vleesch Kaat (met Draarl), 1 en sten anuan, _99 ".
Vleesch Machine. Werkzaamheded te beginnen op

Meubelen. 1 Februari, 1899. ,
1 Extra Voorkamer Set, kompleet, 1 Salaris £120 per jaar, en de

Stel Aanzet Tafels, 2 doz. Stoelen, 2 extra. Schoolgelden.
Kleeder Kasten, 2 IJzeren Katt>Ls met Billijke reiskosten gestaafd door
Katrnesen; ens., kompleet, " Wuch· en kwitanties zullen vergoed worden.
Kleedtafels, a Bang LaJIlpeD, I lot Schenk N B D I
borden, -1 differente Tafeu, 1 Sideboard ..- e ges aagde applicanten
3 Bouten Kateu met RottiDg Mat, 1 Naai. moet zich voorsien van ten Onder-
Machiue, I Soda Water Machint', 1 Bet wijzers 2de Klas Spoorweg Ccrtifi-
":"'ler Covers, ten te half" .,._ ~ Jl;'- en Aardewerk, inaluitende Din ..er ca om gen -prll8 te reisen.
ë:"Breakfa.3t SerViceD, GlueD, Kalk;ee, A. C. DESSELSS,

\ em., enz., :Mes.en, Vorken, Lepels, van Voorz. Soh. Com.
allerlei soort,

Keukengereedschap, W8&I'Onderde beste De Wetsdorp,
Potten en Pannen ala ook een groote '28 December, 1808.
"lOrtiment Enameledwaar, en vele miere
Jrlikelen te Teel om gespecifeer.I te worden

'I'WEE

Rondgaande Onderwijzers

De YOl'Uoping begilt precies te 10 ure.
Rondqaande Onderwijzer Be-
noodiqd le Berapunl Wijk

Dwarsri vier.M. H. VISSER.
~. ,J. W. Stigling, Afslager.

Publieke Verkooping
TE

!moy nabij Stellenbosoh.

Tninplaau,
Philippolis,
28 December, 1898.EER GOOD IIJR TB lOOP.

Lan..... kl~straal enKerkplel.JbUlII'"
LET".r..-Wij hebben. ~ 44D ~J~id!lp.".die .

.trut en'door t.o~ 111 B:erk:.pl8tn Jl. W'rJ leDdeU
uit om 0llI te ftl'teg_nrOordigen. '.

, :.

Kaa])sohe Gouvernetqent&. ~fOdrwegêD.
GRABA.MSS1'~BE BX~. ' ...

HIERMEDE geschiedt bmusgevmg dat na Vnjdag den 6dan deler
de 10 uur p.m. trein ftD Kaapstad naar Port ~ Grabama·

atad en Oost Londen, Diet meer.salloopen. ;' . 1 ~ .
Pusagiers voot die ~ateen sullen moeten reiSeD mét1dell 9 uur LID

trein zooals voorheeu. . '!:'" - •, o. B. ELLIOTT. AlgemeeDlBestuurder •
Kaapatad, ,t Jan., 1899. . I:

• LLOYDS" 1 .• '·0··· ••.A r: .M,'.'.'t, ;::~'.~~:~":'
J'8C:I.:n.a .... oI_=: .~\;-:

GElUL UI STill, QlLYlIllIW II "OL'fOOIIG, JeLlOIU .' .• ,'.' ma 101ft,
8 lt, iJ Yl, en 10 YLllIlO. aet GIBlLUCIDD In"'l or ..

Y!STB 'OIDS, JU 10 tot 100 ,Mt... !
f

De "nl8'. Wlndmolen~ pmaakt met
Wielen BewHIIbaN T'....... .Zullen
m.. r wat.r POnlpeft dan .. ru.and...
Mol.naln d.ma.rkt. ~
D. hooPte .PrIJ' werdl bPUId 4001'

deze If Moto,." OPd. Chloaao W..-.Id
Tentoon.telllna. 188& ;: •--i 1:1 _.

. LLOYDS' ABBKOTOBS mBD OOE II'
ZUID AM'BllU GETaOJtXD:

GoOIdeu lIedai~le Tall a Lua&boa. v.......
iug te Port E1iaabeth ... ••• l8f6
Ooadoo Medaille ea Eerltea ,.Prij., J~
burg 'l·8I1tooDIWUng ... ~... ... l8t6
Bpeolalo? Prija, WeMelijb~ ProriDcie, '1'eo-
toollstelhng, Raaeb&Dk ... '... ... 1_.
}-;"I'lIt.en Pdj., W.t.1ijke l'rO¥iaeie, T.""·

J
'1l1telling, Uoebauk ... :... .•• 18M,

lol l'Hteu Prij., Port .EliIIibeth, Ludbolnr
Hroenigiulr ... ... ':... ••• 1_

, Aanbevull'1l door het. BeIproeilogs ~

j emeut der Kaap Kolouie, all het bel, ~
om water te ~mpeu, ~d.D ~ ct.
GOt'crnement. DiaIDaII.t 'te pbl'lliJra,

, .:>( in o~ue putteD. "
. De Lompe hout..m W'mdmolen word' ••

snel 'Vflrvangeo door het Stalfn Gal'fui ....
. UUIOTOR. t ••
- . LI.'yds' Stalen .lIR)lO'l'OJS loopeD met

" den zdcltlJtWn wiud, liju gell.. l .. U.1ieguleeo
'" rend, ca WUI ken met eea laD,en, TuteD ....

Het A.EBJIOTOI. il de ~oopalA) eo meat-
economische Bewoegebde ~t ter werel4,
een Pump T08Itel koetende ileD w.mig meer
dan e('11 b1'Oeliopaard, terwijl ~et dag eD oacb\
sonder c(:Dig toeucht of kOeteD 'W~

, Het AEIDWrOJ. Doemt. +ok .poecJig_ ct.

f.11\"tII in van de logge eD koetbare "Noria
,if tA ., of llakkiu PomJ'8n. i
",ij die voornemen sijn Wi$dmoleDtoateIleD

to koepen moeten 'Wel o~ei4eD· tDt8aIMD
Lloyd.' GalvaniMerde 8taleal.1.llJ(O'1'Ol8, ft
andere ilJfel'iearo en 'WMrdelobse nabookÏ1lgelL
lJ"t echte, Lloydlt' .1.I1IJIO'l'OB, zal be' awd·

koopst en beste bevonden ",orden. ft ~
den toets teeda doorpataaL ,

W Ilnneer 'Vereiaoht, word .. ~ ,....
BOnen b"8S0nden om het tOedeI o~
W!r8u elIkeI Jl8(Ieeitelijke reiatoeteD, of TOlPH
speciale .oh~llg. t

Schrijf om prijslijst en: get.uigeohriften,
of scud bijeenderbeden OI8~t di.pte 'RIl
tll'll put or hoeveelheid Wlter "' •. , w&U11it eeu
OOI .. kilning der koetODper 't'qlgende POR lAl
t.oegellOudeo wOl'llrlo. : • VAN d~plaat. . 'Janury'a KruJ:

. 1 rOOd bruin merrie paard.
met kol voor den kop j 1 zwart
manie ezel (A.merikaaDsch) j 1 vaal
ruin ezel gemerkt linker kant van
nek Pj 1 swamchimmel merrie e~
knieband merken aan voor heenen.
Rearen achutmeceter& en anderen

waar bovengenoemde dieren mogen
komen aanloopen, gelieven kennis
te geven aati den ondergetekende
die alle billijke koeten zal betalen.

A. J. VA.."i NIBKI!:1IK,
January's l{.J'a'J1

P .Ir. 1)arlios

i Het gewone
~breven.

J..A.. LOuw.,
I tltiére cl OO.J A{s/agere,

, WEGGELOOPEN ..
DsA. B•

~
C:::Li:'/E TE LETTEN OP ONS rilUEW EN EENI0 ADRES:

T I~~~li:)t§· elm.. Ce».9
40 ~U HGB',·nAA1'. KAAPSTA.D, ~ .

P~l, ard Januari, 1899.

~

30 Eersteklas Rij
en Trek-paarden,
Ruins.

. ~
8CHUTBERICHTEN.

i~~
OATALOGUSBEEBS HOn: 8OBUT.

~f
mB worden nrkooht te~llp Town op
j_ Zaterdag, 28Ên Jaeuart. 1819 l-
I BIanWlJOhJmmelx-de, wit ,Jakkft

op den rn" merken 'ftJl JptIe halter.
1Bmin Bl.. Kerrie, "t plekken op

1'118, gemerJn linkeroor swaluWlturt,
rechteroo,. .up. ,
1 Vul Donkey Merrie, ~linkeroor half-

maan VUl Toor en Tall aoiter, en nraluw-
Itaart. ,
,I Vul Donkey Merrie. illnbroor half-

maan Tall voor.
'1 Vaal Donkey Hen:pt.:
L 8. WS LUBBE.

BChutm.e.tn.

Eent.e Editie van
teven a omvattend II'

l'l.",.UAn"IA .meer dan 1,000
Tujn Gereed-

la8l!lWllAr. Etectro-

Philip'. own.

Piquetber.{ Road,
SODeoember. 1898.-.,--__;.-------

~NNISGEVING.

GISCRIBDT hiermede dat eene
. . pnblieke vergadering zal ge-

bOndeD worden op DEN U'DEN JAR.
VAal 1899 om een kandidaat te no-

voor de wetgevende Ter..
voor . de kieaafdeeling
en UI>ÏDgton. Verder

l'1niftLm aUe ~J'8OIDOndie besloten'
sich kudidaat te stellent

Toor ..4ezo 'Jriesafdeeling uitgen~
dip"'. bgwoniDg,dier Te.rgaderiDg'

h.~ iiaa.geYoelen kanI_DellUm~
J. O~1(lEUWOUDT,

, Kenbardt.

.,]JI£NOODIGD
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van \rlJk Xo. 5, distri ct Fraser
b: rg,
_;\" ur:It hiorrnedc kennis "0" en

in termen \'':11 ~lctll) ;lJ van Wet
{') van 1":~j0Jat de ,olgende he ren
h·: r,0!-::jK £;·Doml:m.: j z ijn om die
""; te Yl'l'lt'gC!lwoJr,Jigcn, name-

J k ---
lJ,l'J~ 1 .JuhilTlll.,S Theron, V n
pnn::"l'so,-!aii\ vC'.

.\'1.... :/" JO;lan '.'S du Toit, van
t-rnrccl.t.
l:>:-J 'I. :1:.\;'; YOO!' .lc vt'l'kiozing

,\1 '>__I : ,[ "':1 \\'I.:k No. i) te
e'r:e:, 1:','· ,'I' :/,~":I ï;d dl'l':lalve gc-
"":,',, I', ,I' 11'11 (\1' \\" oL'lIsdag. den
~,!"I ,1.1', r.u:, [")',).1, u.in do wo-
Ill: \ ill d"nll' ,!·l'.ï.. J.de Vilii-r«,
·il ,". ,n 1;1, dl' \\·t}llill~ var! dt'll
l' r i'. I;. ,I,· Wv', A,,~i,t 'IJL \',,1.1-
':1",1\',. k,_,:" tll"~ll,\n d.J uren

L':l 1": II.

.1 r. II!'; lt IH~RT,
t ' I I itel,' Courmissaris.

t~,1!1! (11',

11:1" rblltb',~' 1)1'<'.,1.--<);3.

Di(s:OJaI Council F Eerbur~.

TRlr,~\'I1L ELECTIO~.

reference to my notice
t lie Uth Novera r,

',I~, ('.1 Iln:; for tho nomiaation of
C:.ln,il,j,dl~ for the r. presentation
t::c 11!II~i')!l.l: Council of W d
" DI,tr ct Fraserburjr,

.\VII·" I.' l'l'rohy gl'{['n in t-rrn
~I'Ct.,':-J :;'.1 Ac .~i)of 1880 that
foll":,lng ;:,'utlemcn have -n

'.1' r;or:lirl1td to rerras ot that
ard I'll:-

1 Daniel Johanoes Theron of
r:o:,'l'S Baa.i Leegte.
~ .:ilb"t'tus Jclraunes

Ior tho Election of a.
m:'rr l)t'l'j'!'t'""nt War(l No ó will a

, :1 h,) hl,ld on Wetlne day
J '!:I dil\' of .Innuari 1891) at~ ,II. ,
n'I,J"lle'J of ~rr. 1'. Z. J. de

i'l'f', n" I:il-t, and at t e
c,, ",' ~[~. I'. G. de ct 8 t.
! [ I',m;',é Klipko k bet eon the
-, r ~ I -
! ~ vi _ a. :ll. a~11 ,) p m.

J. J. IIEHUERT,
Cil'il Commissioner,

'I, 1 i I', 1;lrni.-,.;i'HII'r,

1-'1',1<, rt 111r:',
:..::-- U\ï.:"/I!l)Cr, 1."~13.

Kennisgeving}
lJ" :'l',\-qnf'r-; V.\Tl ~t,·II'JnUOicb

1\1;\r:, en W dlington.

lJ)\,I)l·:\, DE~TAL
:--;TITlTT, Bcp"rkt, I 1 eel

l.: In 'lP k\T gc k w a Idi cecrde
riL lk\Jnclig (" 'rurgïos enden
l,',,\'('n,:.;ellol·rndu centrums te
~l'll, "I' dl'll t wee h'J1 0 vierden

IJ'I.,~, I) Il~J,lgco ,\\'()('osdag van
111:\.;:111.

n.-Ai:e C\ln ..~\lltati"s Vrij. Rbode_be luo

NNLSGEVIl\4G.

U. T. IJOLT.MAN,
Ei enaar,



,---.--- "f:~;RUIME ACCOMMODATlE VOOR EI.KEEN.
1~;:~'.. Talrijke :A~illokkelijkhede.

r,:'~', PraohUIt. CODGert.n
'".UI'ta1re Muztekkorp •• n

WonderlIJke ZJJ..llertoon1nJt.n
BloeD1eDP ....
Fan~ Dreaa Caml_al
Groo_ C:lrou. iDGrond.n.... , .DIL

.,<,Lunoheon,Dine, en Thee Kamers. '. " .
•',' --. XUD8ten Galere!, Rhodesia Boach en Bof. Bolinder Zweedsche '~""'aJ

Natal Hof, Prachtige Promenaad.Tuinen ';.. ,AL.OO" ,~,
" ElektrIaohLicht. Zwad en Geen~melleerd Kook , 'r',~eaI8CD

Seizoen Kaartjes £1 Is.; Gewone Toegang Is.; Openings Dag, a•. Gd 1.., " ,
BIJZONDERHEDEN VAN DEN SEORETARIS. .... Schrijf om onze Prijalij.ten.

--~-'---

£, a. d.
... 0 J3 3
... 0 140 2
." 1 Hr 8
... 0 Il 3

o 18 2
1 6 I) ...

... 1 12 0 ...
1 13 11
Il 3 6
1 18 11
1 17 6
2 ol 6

... 2103 ..•
3 1 2
a a Jl

£, s. cl
o 8 10

... 0 9 IS

.•• 1 3 1

... 0 7 6o 12 1
o 17 10
1 1 "1 2 7
1 9 0
1 5 II
1 5 0
1 !) tf
1 13 0
la 0 9
2 la 7

-.

BEZOEKT ons en inspecteert ons Huisraad, ~', t en <BIl- Het liGrt dit aJIII'tdttf·
waar Vertoonkamera. '. li

THE' LITTLE DUSTPAN',
l?LEIN.~STRAA'r.;i '. . - .,

Geen ingevoerd Huisraad, alleS WOMt in de plaat8flijke!werkwiDkell
nsrvaan1Ïbrd door seer vertroUwbare mannen. ' " .

Eenige Venaardigera 'van Bamboezen GoedereJl in de iKolonie.
, !

~ -

., (lood koopo Vervoerprijzen van elk Station.

IN VERBAND liET DE

10 en 12 Darlingetmh
_KAA-_,Excursie Prijzen naar Grohamsstad-

l

,~'lrt_

f
Grahamsstad Exhibitie

I

(ADK1SSIE-GELD UITGESLOTEN.) .

VAN Isrs KLA8SK. 2DB KLA88B.

, 11<-_-

Port .Elizabeth
Uitenhage
Graaf!' -Reinet
Cookbouse
Cradock
Middelburg Dorp
SteynsIJurg
Cclesbe
Ali "al Woord '
Bargersdorp
Molteno
Queenstown
Cathcart ...
King William'. Town
OOIt London .
Kaapstad 'I
Stellenboich ~Kalmeabury
Paarl tOO

t WeUingtou
Woroester J :
Dalawayo
:Maf.king
Vrij burg

l=-- :;:!:!1
~ Winburg DCTp .. ,
S:: Bioemfootein

Jagersfontein ...= pretoria ...
~ J~hanneaburg (Park) ...

_Jqhanneeburg ~Braamfontein)
~- ..i.lt1nllkf!>nteiD... . .•- __ _ Klerksdorfl' •.• ...
~ Krugersdorp

GEILLUSTREERDE OATALOGUS POST VlUJ.
I Afdeél1ngs,raad,R6ber.~nt

..•• ldIj JU' ... I~\

, J j

Verkooping I J Verkoop~g! !

- 3 5 0 ~ 5 0

10 7 9 6 6 6
4 11 9 3 2 6
B 7 9 2 6 6
2 16 2 1 17 5
4 18 9 3 iJ 10
4 9 li ... 219 8
3 ti 9 ...!l2 4 6
2 9 0 ..III 12 8

... 6 19 3 4 15 10

.., G 12 a ... 114 9 10
6 12 9 .... 410 4

... 6 10 3 "'1: 8
4

... 8 5 3 ... 5 18 10
... 6 1~ 3,1...:4 14 4

~ ...~ '* &.

-
Jtaar:tjes in verband met de Grahemsetad Exhibitie, uitgereikt door de Kaapsche

Bepringa Spoorwegen. Oranje Vrijstaat Regeerings Spoorwegen, BtchuaoalaDd
8~egen en LoreD~ lIarqll88 Spoorwegen, znllen ~eldig sijn tot 28 Januari, 1899.
D~ door de Nederlandscbe Maatsohappij uitgereIkt sullen geldig sijn tot abten
Juan, 1899. D~ terugreia moet op deze ~tPma voltooid sijn.

Kerstmis en Nieuw Jaar Exolll'!l1e KaariJ8lI "orden op de Natal Re~eringi Spoor-
wegeu Y-r.D af 1~ December toi 9 Januari ui~reikt, en zijn voor retour geldig tot op 15
februari. Geldig per &lIeGewone en EXOUl'l1l8 TreiDen. '

Zeldzame Kans !

Aan Wijnboeren en Anderen.
---,_---

De Ondcrgeteekenden ontvangen nu hun jB'\rlijkschen voorraad van

Druiven KoelDs, in twee grootten.

Tegen de Lagste Prijzen voor kontant. Nederlandsohe

B~&CO.
,AA.J.'lJ EN ST. G~ORGE'S STRATEN. Kort8te~en Goedkoopste R~ut. voor 118.Z••• "

Goederen ~an de Zee naar J' / .
en andere plaatser' In c;t. TransvaaL

Dagelij ksche personendleritl
Marque, (Delaaobaai) In 24 uren naar
en 21uur naar Pr.torla. . ..

,.!Jdd .It. '1_ .ur ltinnzld..aM
u ~ I :. • ,',.:~:}'LlJtk~... ..-.:

. D"elllkache~.,.,.IO~·:~'.IJ .U'PIUlIII' .....
JO~ ... ,'~·."·,··'" .'

"' ..... ~:~-: '.' ,.. i •.'

.c. SMITH & Co.,
,Kool en TiIDlperhoutIaguiJnen

KOLONIAALEN AMERI~NSCH lAGENHOUT.
. STOOM ZMGMOLENS,

Breestraat e* Riebeeks Ple.1n"
................ 11. ' ','

I



IELO,

le
~jel~.

Co.,
:\T,

.ulns.'
de best.

11 Hoofd.
Zinking-
oudei of

=

\D:

8. Gd. per

E.
:ct'lkundig
-: Londen
I rUlldin~
T,lD·lheel·
"U is in de
-n de voor-
ooteringllQ
nieten,
,:, n.m,
nm,
Ig,lm'nneo.
'lhg"D,

Loxnex, 3 JAlf.-( .)-Lord Cromer ill
te OmdarmaD uo~ekODl.~

Eeo q alUli offteteele meded~ te LiIIIaboa
gepublieeeed wee~ bencht 'qII_

),;n~ltcb·Duit.che Po>rt e o"erMakom_t
un3ullfle de Poria e koloaiea, en lIMJdt
dat Groot Brittaaje, D,dlalblaAd eD _ere
mogeodbeden eeoe "8",ieOwing ,..,.eD hebbeo
van bUDO. "eraekering qm de oaafhaakeJij'"
beid der Portugeese be Kolooia te l'elpedeentl.

Lord BelgraYe, erfgeoum ...an den hena,
no W.tmill8tor, is unGi"'teld all aUl-d.,c1lffP
TaO sir Alfred MilDer, ','; KLA~S~

JL, VERNIELENDE STORK._____..
UIE OPEN DEUR,

irg ijn,
\ ,
,1 rd~TOOB

Ipstad ,

',.. al
.: •• 41
... J4
''', )11
••• '8
'" )
,_ 10
... 2l

1-... .... ,....

JD, !.nSIH:l1, 4 J,l:-;.-(R~,)-Eel1 ...entieleDde
storm wOt,-.dd. gÏllterea ~Jg_ de Britlebe kaat,
hot verguIl ran "ele ~epeo.1l ....1'1i .. "u
leven. tengevolge hebben~ .

Lord Cbarl"" &r.tord, IUn be_k lW! de
Chineesehe hu_ Wn ei~e g"bracbt hebbende
bepleit oen llritecbe alliarttie met Dni&!cltlutd'
Amcrika eo Japan om ecn;opea deur teboaden:

. -r , geeer-
man van
bevoegd

~cl: neularia
.L~-)O p'r

---'

8POBT •

CRIOKET.
lIET E.liGELSCHB T&AM..a nv.iurdou

KAAPKOiLONIE.
BRAND.

Sch 0 . /, e11
h:!l
Jonrens

W"RCE~T1:;U, " JAlI.- (Spec'-l.)-Laa"~le.
den Z..terddg braadde eelS buie al op lien boek
TaU Adderley. en Dar!>inatratcn, eD beden.
morgen omstrl'ck, Il aar werd he' boia YAn de
wedu"e W, Marais, Napieratnat, ~ alg ••
brand. De ge~u".n 10 de n:abijbeid lijn in
gTOQt gevaar, eo de ooor\lwhlen wind waait
seer lterk. De brand.Hr ie op de plaat. en
doet «"ed ,..er[[. Men hoopt d. aangrenaende
gebou s en te red,Jeo~. To~ Dog toe IU-n poene
bjjzonderheden ..erkrugbaar, betrekkeljjk aaa
rantre, maar meo ver.lla:lt ila! bet ..erlie. lwaar
7.a1 .e."n. Er w .. echter gelokkig een rroote
.. ate.-yoorraa<:l anders wa de ramp "eel grooter
!;cweetK zun.

I.OUO H.lWKE'S SI'A!r Ys. WII8TII:LI/KB I"aotllicll

De ...",1.1 rij.1 t1l8lChen Ioru H..w&e'ulftal eo IS
lIIAn "an de Westelijke ProYIncie werd mn."
yoortg~""t toen de \Veatelljlte Provioele lDaIlaen
hua twtlfde inninga "oortlettefJ eta YOIIGOJdcn.Lord
H.wu'. spaa woo het ape! met 108rans, D;e lOOft:II
waren als mlgt:- '

11 va n g ......
, .,_,,'!'-;·COrll·

:1 J .\~C,-\Jil,

l'nlf,

l'RAAT,

.N&Co

VERONTW~IGD.
K IlIJ:EI:l ••;Y, :3 JAS. - (~). _;;... tie

pl!!Lielinge ..."rpillataillg VJUl den beer nay, dOn
trsfiek bestuurder, heeCt aJgemeene 1:erootwaar-
dl~ing .,erwekt, onder _lie kl ..... en .,ao de
'lrnenloving. Hij b..efl sicb zeer popt;lwr ge-
1I'....kl .0 men spreekt van eene veroot"urdi-
c,ngll'''eTiaderinr le houden, Hem werd een
z. lrercn IChenkblád aanilllboden MI!I de 'poor.
w\lgst.a'ie voor 1.jio vertrek,

LOaD HA.WJ[JII! XI.
ECC1Itc luningL

r Mitchell, Ib... b Rowe... •..
p r Warner, c Rcid h Middleton .
Tylieoley, 0 nraham b Middleton .
I" W MiUil....a, c FraJlCl. b Mlddlcton
('otten, e Graham b Bowe
TroU, e Jodca b Bowe '" ..
nllJ&h, b IIlddJetq(... ...
Board, 0 rrlléb~ Bo"u ~ ...
l..om HawUi. c Hoibee IJ Middleton ...
A 8 A,,,her, not "ut ...
Hen ~ Ylcun"" a.w~

lt>;tr ..

Een &tem uit tt Onder -Zand-
velcl.

lU
wurESN PIlO\'I:!ICE: XIII •

Eerste _1nnlrjp.
A Reld, b Trot!
J Pritcaard, b Tmt!
H H l"raDel~, b Ualgh ...
lf Blaet, nUl out ...
P Jone., b Raigb ...
r Ku.Jll, C BOArd b Ralgb
J Ande,.,n, cAreher' b Trott
Kapiteill B B Blore b H.lgb
8 Horwood, e and b Trott
a J B ...... e 9algh bTrott
B Graham, b TreU ...
J JlIddJe&oa. ao& oat _ .•.
G ._ • lUId b TrMt

Kxtllla. ..

,
. '" 1~

o
o
5
o
4

... 46
, II

... 7

.., 1

... '0

... la

GROOTE SCHADE.

r en Paarl.
i.

KDlla~Il('EY, 3 JAN. - (Rwin') - De .. Q_

r.n~c maalMbappjjen Jijde. "eel aeJSade bij dea
hr aud, die op het mar~tpleu. 'I'OOl'IeltOflltD is.
Il" polissen bedrage. ,_ .£16,l!OO, ...udeeld
nl. yo~: De Ir.boaw.a (NiMw r-JaUII Co.)
£ 1,(0); MalIiDm ...oorrud £71000; (N'_.
Z"eland ea Norwick lIIlie ea aUiaatie); Brook
e n 8~De18 ,,00I1"IaCI £3,000 (Bmilh ...
('"loDJaI), Abrahama voonud £l,6OO ("ya!
exchang. corporatie). De Itraacl......."ea
waren bedenlllOrpn IIGIJ bui( ...... op de
rumen te pompen. ---~
De ed. keer Herholdt over de

exhibitie.

LOIID RAWltD X I.
Tweede lonlnp.

., Itfitcbell,-c Bug'-l1 Bowe ...
PIJW_. e l'rttcbard b){idiJeton
T1~, e Bek! b Bow. ' ...
Lord Rnu, 1& Rq_ b)(Iddlet.ou
CaUeJl, e Borbel b Bowe
TroU, b Ka,.. ...
1Ial,b, DIKout /- ..
BaKd, e 1l1li1b Bowe •••
F W JltIJlpD. b Bowe ...
A 0 Archer, e Jllddletoa li Bowe ...
Roa. I F~ cj )(iddlcton b Bowe

.xtrM

... 43

... I

.: .
, ...Il

... 0

... lf

...U
o•... 9

ISl"HE

J LVIEN8T

1.I;n ,,"rtrek.
II Lorid ..u om
IJr n.rn, naar

- n r 1If'lpna 1"11
I, II' I,áaltle t!llo

('RAIIUI8ST.lO, "Ju. - (~-)-Hedea
namiddag woonde de IandbetJw·lllilliater eie
hoe~n-conf.reDtie bij l1li in den loop YaIl .....
v""'praak drukte hij -Un. 'tW1I'~ ea
.... ardeerinr uit o ..er de exhibitie, die bij aJá lIe&
!l',ootlhl .ucces beacboo "de, "ai bjj nog iD Zsid·
.\ frib g".ien had. Ds Naialacbe ...enooniDi
had Toor ..I seer zijn uodaob& plrolfea, eli d.
••-rtooning 1'10 Rbodesia p.f ook een .p"ol
.' -oruitaicht,

, :PC Io~"" T' ~ 1 L

" 'pC. IIA Y Efln noodlottig ongeluk.

WESTeRlf PllonliCII XIII.
Tweede !tU.inis .

J Pritcbard, c &vd IJ CuUell
Jl BiMet, b Trou
J G..... m, Il and II Trolt
A Rcid, II lIillisrao
F Kup, b HAiglo
P Joaea, b TlOtt
ft H Frallcl., b TlOtt
il HCIrWIXloi.b Halgh '"
Kapt~ H B Blom, b ",,1gb
J And_D, b HalR" .
R J Hagbes, lo HaJrb ...
Jlio!.J)eton, Il Mitchell II fr. "U
Bo"'o, Dot CR"

."tru
.*-.1fII1e--....

Z. A.-REPUBLIEX. :

via Las Palm.s PRFTnRIA, :J J \)1',-( &uf(.7'.)-E.n ma.n, ge-
n.ra md Ed w .. rd U'Niell, die op de. apoor".
"~rkt.e nabjj NiiJ.troom, sprot. pteren op dGII
trem om een vriend lie baad te drakkea, hlr-
"Ui do trein in beweging WIM. Hjj riel onder
<le .. j"lcn "an bet rijtaig lDe& h.~""'0" dai
heide beeneo bij de kniei'1I atg_eden _rdllll.
D", ongelukki,. man slierf op wer DUI' Pre-
tOrill.

Een man, gcnaam,i Alfred Jon ... werd giate.
ren dood io .Un kamer geTondell, me' een
ledl;;un whisky bottel oa .. & sich.

lil

. .1. • Ir. <)rn!rent Jl

'I'''rn~~ m"
I J" C•• BTLR
l'I'IJ, (Bplet).

DE "CRITIC" ALWDR.

KIKOIllIlLEY, 3 Jan.-(Pcr tclegraal.)-De l'ort
B1ll&beth cricket lI{elen ';j'll gItt_ _ de
Baal yertrokkeD, na een &&Dg<!uI!'eW-eeJr; doorje-
MCbt te hebben, "-1 alj in al de wedatrljdea
Yerwlapn weMet'I. Nr was eeue groote en a-l.
driftiSC !!Chareop het JlIIITOntOeD Iii yertrokkoia.

..IJN
U LVI ENST

ATSC1llPPU

J"IIA'óIlSShl'RIó, :1 J.\'ó. - (Reuter.) - De
ed.tear nn de Crili~ is ondcr borg1oehl ""'_Id
op ver:wek 'Fan den PQbli&ken uaJdapr, iD
•• rb.nd mei de aanmerkingea door h_ ...
maakt in de Edgar·",.k in de "oIpade tenDeD:
"ToeD I'1\aI!eDge ..oeI getoond ...wd j.... deo
mladad,;;er door den ' .... tleliJken 't'eriefeltwoor-
digor un d"n ataaMproenreur".

Athlet1sohe spelen.
PORT XLIZABftB •• Jan.-(Pcr telegluf)-De

tpOrl. "..Il de &bOUCbe .u.ocla&ie op gt__ __
_ [NO&. lRlCI:* ea daarde qa 10 av tIM .. 6
IIDr. De doedelzak apelen 011 Cambeer._joca 'I'I1II
de K~8Cbe hooglanden wonDeII "encborideae
pri;- ZIJ aoJlea bedell lA bet IIlttrlkt ult~
meII wordeDf'" , '~T).

,\t"cha~pij ......
j n&Al' .lDlf"lADd
':lW~"
l)i9nd.
.Al(D.

VACANTIE EN SPORTS. 9c.t1U'pv AABTB&JUOJlTU.
LU.P8r ....

i':SOI!:LAND.

l!1-'PI, omLrel1'

JOJl4'1S\:'''t:IIl:, 3 JAN. - (RllUhr.) - De
'I"llcanliedqen liepea beden teil eWe en alt.
liep ..,.r goed af. Giaterea waeMD ""ek
vacanliedag, en seer weinige JDeIIICbeR bIe,,4Ib
in de Ata.i, Oe kalllpioelltchap-_~""I1apeD
he<len uoDd ten einde .e' een 10 mijl rjjë1
wedren, die gewonDeR wftd door C. Jtrvgw in
'1.7minuten eo [rt IIeCOMOO. Soulham .ae cle
t ..~e.

~.
Jan '-NAlltilutl, nil PGA KoIlolJI.

I!-<Jaib..~"8oD11uI1llJll0lt.
J-~Ua, ft]). CalcuU ..
3,-Arab, Y" 8mllilialllptOll.
II-reIDbrokc OIsIl .. nil If_'al.
a-N~ ft'SoaIMlllptou.

yllltUOCllB. ,
.ra I-W"erfo.s, "WOOl.i-N.ma, _ SiI .

l-!filrdea. nu.r Obi" .. ".,_vv .... Dur."" York>.

PRETORIA, a JAl;.-(.IftI ..r.}-De nieu-.jaara
nCUlti.d1lfllD gi0lea _ .&il -biJ te
l're40ria.

IJ8.

n r n.AVEl'f!
,~ l'"6ikt I"oor d.
:ril pl'rde Uoioa
" 'C' :m booten .
.,.., mon aanSOeA
;,IUO SwomboOl

MPEFU GEVANGENEN.
DE GENERAAL NAA1l 'T NOORDEN.

je !Jr"U.1I 1iI1&']
!11l,," • 00.. lie
,~ uht " ••

'~.;""""'t/.t ~_
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