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!lraehtige Kans voor Schaapboeren en anderen!
OM:TR:E1NT PUBLIEKE'

25,000 ~~~gen,GrondZe.~t~l.m:ii!"·_··-:::_'A
PRINS ALBERT DISl'RIC f. '. ,.' AAN',DE' ,.~,' .

P·AARL-

f'lol.y~Lak.en.liDHD, 5f duim 1/3, '11 dllfm,l~
2/· 100 duilD tiS PtT ,Ii. .... . •'

Pi t is het beste Lakeulhmea in eie wll1'eld 'fOOI' den ,rl~
Hnrrock'. A l' Calico, Zachte fijne. 3' dulal, 11/11 PeT HUk,

lO ;J6 dPba Uie PeT 8tu
l'r ,,,·,I>on. B.lO 32 tluira, 12/9, 36 daim U/8 'PM Mit

~ 0 lSo32 duim, 14{0, 36 dllim 16/6 PeT Itllk
A,,~, 3i duim. 16/6, 86duim 18/0 per .ink
Il. B. 3% duim, 1-/9, 36 daim 11/, par .tuk

II'.J bieden ook pracbti~ waATCk ID Handdoeken aaB. Talel Lakcll
"",,:,'n (;""Iijnen, MDdru Muslin, KWUI\ 8ha 'e Cnt<mJ, CheYillos "r ,.
I ,kl Laken.. en G<lrdijn.... ,_______________. I

schrijn aan MOUISON &: oe- voor alles be- \
nood1gd. Wij kunnen' u voorzien.

DEEL No. '11-8,704.1

VERKOOPING ! VERKOOPING !

DE Orllll'r,;deckende, behoorlijk daartoe golast zijnde door den heer
.l A.\" JACOBS die eene uitgestrekte boerderij opgeeft zal per

wrko"jll.'tl per publieke opveiling, op

VRIJDAG, 27 JANUARI, 1898,
ten ·10 ure, des yoorD1iddags,

lil': \ OLI;I-.:~DE:

I:Do welbekende plaats "FABERSKRAAL" omtrent 7,000
l:10I';""n ~root, gelegen in het district Prins Albert. Een prachtige
~1..h:1111).pla.ats,met een Iraeien Vruchtcnboomgaard, en bovenal Zeven
F,)lltl'inen met zuiver wa.ter. Deze Plaats is ongotwijfeld oen der beste
In het district voor Schaapboerderij, Vruchten on Zaaiboerderij. Het
Woonhuis met toebehooren maakt een belangrijk deel van dit eigendom
" .II _o

~. Dtl Plaats "SCHELMHOEK," omtrent 7,000 morgen in uit-
g' ,trrkt heid. is ook een plaats van naam van naam voor ~chaapboer.
d"l'lj, ell wat gelOgd is omtrent ".FA[l~RSKRAAL," is bijna. evenz.ee~ van
tl\''I'as,.:ing op Je plaats" Schelmhoek."

'" De Plaatsen, Lotten "A, B, C," genaamd ló BUFFELS RIVIER,"
l'lI~en'l'r ~),noo morgen in uitgestrektheid. Deze Plaatsen zijn uit-
,kkl'nd g('~chikt voor Veeweide en Zaaiboerderij. daar zij overvloed
van II ater Lebben, aangezien de BUHELSRIVIERdoor deelen van deze
l'I~l.at~enloopt. Hier is eon uitstekende kans voor een jongen beginner;
,jl') lilj nipt voorbij moet zien. Bovengenoemde kan in drie prachtige
I':aat"tl-:l worden veranderd.

\. LOSSE GOEDEREN.-200 Prachtige Schapen, in goedo
l"lll,lltip; Paarden, en Nm hoeveelheid Boerderij Gereedschap, enz.

Daar GOEDE PLAATSEN verbazend scbaarsch zijn in het
dl,~rl':t van Prins Albert, moeten mensch en die plan hebben te koepen
,L'll' g'clegenheid met voorbij laten gaan, want bovengenoemde Plaatsen
zijn waard om te hebben.

I", Plaatsen liggen nabij de Spoonoeqiij«, inderdaad loopt het
t 1'1.'1npad naar het N oorden over oen daarvan.

Deze Plaatsen zijn gp-Iegen omtrent TW&E UVR met de kar van het
1!I\rp Laingsburg.
De Verkooping zal gehouden worden te u FABERS-

KRAAL" op Vrijdag, den 27 Januari, 1899.
Onthoud den. dag van. Verkoop en. KO:KD, Zie,

en oordeel voor uzelven. La.a~deze
kan. niet voorbijgaan.:

---------.
Wm. J. MACL"EOD, Afslager,

LAINGSBURG, K·K

]'.:-;,-Dc Afslager zal gaarne verdere infurmatie verschaffen aan eenig
1,('r;,;oollJil' zulks begeert.

Ram Jaarmarkt.
MEER DAN 500 INSCHltlJVINGEN •

Het Comité van Je Rammen Verkooping heeft veel geooegen aan
, ~()nrll;';l'ndat de volgende verkooping zal plaats vinden op het

Tentoonstellingstel'rein te Granf- Reinet,
Op Donderdag, 26 Januari, 1898,

Beginnende om 9 uur 's morgens.,
Wanneer Rammen van de beste fokkers in de Kolonie te koop

! ;lien w ord en aangeboden. De volgende haeren hebben reeds inge-
i'l'ltrevrn ;-R. Cawood, R. C. Holmes. J. Hobson and Son, G. H. Maas-
I: 'lI', W. H. Roberts, S. and E, Hobson, W. H. Berrington, H. A,
I!OIf'lP~, A. T. Parkes, S. B. Hobson and Brother, J. C. &rriogton, J.
T, Davenport , Gardiner Eros., R. F. Hurndall, W. Miller, &c., &c.

Elke Angora Bok boer behoort deze de e~nige kans i~ deze
':torkooping bij to wonen daar deze de beste bokken 10 de Kolome met

, ,!\clfldcr te vergelijken.
De Inschrijviugslijst zal open Itggen tot op den 14-den J loll ~

aanstaande:

1 l December, 1.503.

R. F. HURNDALL, secreta-ris.
8omerville, ,
.Aberdeen weg.

DE GROOTE WESTELIJKE

Vereenigde Tentoonstelling
(Open voor de qeheele Kolonie),

Tg WORDES UEBOUDE~ TE

'lV'c:»~~E:!!i'r~~,
Op Donderda.g, 23 Februari, 1899.

SPECIALE Excursie Treinen lullen loopen tegen verminderde
Prijzen, waarvan behoorlijk kennis ~egeven zal worden. Vertoo-

umgen zilllen ~atis terug vel'voerd worden per spoor. .
~1dltairo :\l11ziekbenden'.Zullen aanwezig we~n op de Tentoonstelling

l'n hij het CODcert in den avond ; ook zal er eeue Vuurwerk Vertooning
Wt'Zl'n.

SpC'cialo schikkingen zul'cn gemaakt wordeq voor het verschaffen
V,lIl Lunch en Ververschingen op de Tentoonstellings Gronden~_ •

Ten einde een toeloop te vermijden, zullen;er Vier Toegangs poor-
ten naar de Gronden wezen.

Prijslijsten beiden in Engelsch en Hollandsch kunnen nu verkregen
'WOrd~nvan den OndergeteekenPe.

F. L. LINDBNBERG,
secretari&

,v.ui
~ee ,

Waaihoek,"

DE Ondergete8kende,
. "grenzende.aan "Eendracbt groot enge- gelast doór de. .l!i,ixecndil_
De gebouwen .ijn : Woonhuis, N Kelder, den Boedel Tall wijlen

BeJ~" re deze zijl! er nog twee ~arte Aanl8J~n. . ' Thomas Jo~es AlIlO4 •• o;
pla:Dta.1le8 mrea 56,000 WIJnstokken. m !voUe dracht, zal per publieke

. aanpplant. Voorta,' Vrochtboom~n, ena. . koopen te
,ook goed~' .a~den, en iJJ ooef'!'loedif.lijlt voortien YAAL DRAAI BabU
het gebeeIe laar door. Het weI~d ~ goed voor , .., , ..
, geheel ingesloten met een draad~hei.ing. .A;FD~ELlNG WlLLO'\V1tOBI·

J J
..TB·E· BO~' ~lfsW:m:Ml. . OF WOENSDAG 8 FEB·

,. I __ .L~. ~ . ager. TE 10 URK V.K.
1200 Angora Bokken, Kapate!'ll ea

Ooien gemengd .: ,
800 Angora" Kids " ,
22 Angora Rammen ,
80 Afrikaander Schapen, geeo1dl+

Toor den 8lachtAJr ,"
12 Gedreaseerde Oasen
4 Ongedresseerde O~o
t8 Koeien en Kalveren, en 1 Bld.
4 Gedresseerdé Paarden '~"'.'
2 Jonge Paarden. 1 Merrie en S:~

Veulens
80 Volgroeide Stroisvogela
16 Jonge Struisvogels
1 Bok Wagen, 1 Vee1'8W
1 Buggy Karen-I MclJlOteche
1 Ploeg,2Krui (irtr.'f81I1.~.'

Pikken en andere Hoilll11lM'Ji"
gereedschap • .

] Set .Achter en een set
tuigcm .

2 Zadels
1 400-gallon Watertan1c
I Martilli-Henry Rifle en

Revolver '
Ook het gewone assortiment BUia.
raad en wat er verder zal worden
~nge~en. '

Daar de overledene Beer Knoe-
sen wel bekend "'88 'fOOr BÏju uit-
muntende. klu van Vea, lOU .... ,
beveling door den AfaJaser' oftr- .:
tollig wezen. .

DE Heeren RETIEF DE ViLLE & CO. besloten hebbende hunn.e bezig-
heid meer te eentraliaeeren, hebben de Ondergeteekenden begun'

stigd publiek te vérkoopen, op

Maandag, ·den 13den Februari, 1899,
om r 11 uur precies,

I.-Zeker Erf .met de daaropstaande Welingerigte Woonhnis, ~an
alle gemakken voorzien, groote Welingerigte Wagenmakers.SmIds.
Bekleeders-en Schilders-wio~els, als ook groote Wagenhuizen, en Stallen,
allen onder IJ zere daken. '

Deze eigendo~men, vroeger behoorende aan den Heer J. P. Rm~F,
en alwaar er eene bezigheid met de meeste succes jaren lang ged~even JS,
zijn gelegen te Dwars-in-den.We{Z', and maken front near de MalD&traat.

II.-Zl:lker onbebouwde Erf, front makende in de Lady Grey
Straat, gelegen tusschen de eigendommen van de Heeren KIRSTEN &
BSSTER & DE VILLIERS, BLIGNAUT & Co.

Eerstgemelde eigendom zal eerst in perccelen en daarna in zijn ge-
heel opgeveild worden.

A: B. de Viliiers & Co., Afslagers.

EKKIN

Voorloopige
Publieke Verkooping te Durbonille

DAA~ er ~en.e . behoefte is aan een 'jongens en
Ultrusbng bejlJtb,elQ aan de· Paarl, heeft de

besloten om van ,af,

AN EEN VJlBLllBLQVKND.un R'I JJ"G •Kennisgevi ng.

VAN Jufvrouws benoodigdheden. en Bm~rwaren nitte-
oil)0k,enc:lle.lage prijzen, reeds ~ijn al v~r ~ Duizend

Kleederen, Hemden. :O:chcpenen,Btevels.
rok.kelllif OlndlBl'k:leed.elen,·Boordjes, Dassen,_8 en Jongens
J&!l88IIllCambreels, Trunks, Handzakkeu, I>aaDche Kleed ....ren

.l8Clingl!~totlfen, flnweel hém~ hem~, Kinderen
OD .Do 8tevels ea Schoet\eo, H~den, en Ialles
~t noodig is, van af een ~dje, van twee

GI';]811IAl'1t1.. ontboden. i
eo yerbre~.g-in de ~zipeid'n~ moet

gedaan worden, r. het. Publiek ~ mIJne begoDat~rs dringend
uitgenoodigd, he, zoo spoedIg mogeliJk 'fan.~ het v~eel te komen
voorzien, daar--b~ hun seker _1 berouwen als ZIJ te laat zijD.

Ook zal de a,ijdt>rsbezigheid op ~re schaal gedJ'fjVt¥1 worden, al
de ' zullen direct vau de Fabrikant odtboden worden.
Ér worden in j~ Kaapstad gekocht door td:ieten. Ik
zal waarborgen alles Tien persent minder dan Kaaps i he prijzen
zal verkocht . i

Komt nu n' en hMlt hét Jufvrou,ws goed weg ~ voor niet.
Geeft mij een . om mijn bezigheid mooi te maken, dan ,kunt gij oor-
deelen, of het waarheid is wat bier geschreven "taat. Ook sal ik
kennis geVtlD alles in orde js, al het nieowe goed. wordt verwacht
teg en 1 April amlta&1l1<le.

x:t. ';'

72 Kostbare Bouwperceelen.
DE ondergeteelcende, daar~ gelast g~l~st d~or, d~!l heer Floris P.

Rowan, zal ter' publieke competitie aanbIeden gedurende e.k.
Februari zekere

7sa Ko.t.ba.re Bou'1lll'perceelen
in het vooruitgaande dorp Durbanville.

Volle bijzonderheden en Plan zullen later gepubliceerJ worden •

SILBERBAUR, LE SUEl!R, WAHL & FULLER.

Bureau Straat,
Kaapstad, 18 Jan" 1899.

M. L.KRIGK,
Afalager.

BteytlerviUe Vendu Kantoor,
19 December,1898.Melk Koeien' Melk Koeien 1!

_cth ll1e:&aer,
BlIDBLWll1 lLIKDIRIAlB~

OP

en Boofd Straten, PAARL
PU'BLIElt,E VERKOOPIN<l VAN·

50 Oprechtgeteelde Melk: Koeien,
Op de ::Pa.:ra.a.e, Land··

OpZaterdag, 4 Februari, te·10 Ure. . S.
GEBROEDERS HALL, van Lancaster, Missouri~ hebben eene lading

van 50 Welgeteelde Koeieu en Kalvers gescheept die omtrent den
26sten dezer alhier uit de Vereenigde Staten van Amerika verwacht
worden. '

De 1t1ooieBeesten zijn door den heer L. T. HALt. persoonlijk uitge-
zocht en men wil ze op bovengenoemden dag en plaats doen verkoopen.

Verdere bijzonderheden zullen gereedelijk verschaft worden door de
plaatselijke vertegenwoordigers. '

HALL GEBROEDERS,
_ 74 Langemarkt St.;Kaapstad.

J. J. Hofmeyr & Zoon, Afslagers.

uw Tentoonst~lling ST~LLENBOSC~.,!
ELLENBOSCH, . PubliekeVerkoopIDg~

DE heer PrlTBB J. Roux ftIl de,

Donder ag, 26sten Januari, 1899. zijne~f::~~kte~nd· ...
onder de Praoht1ge Eiken van het 8emtnar1um PleiD en hebbende heeft den ODcJeraëtee-

. de ..A.aqrenZende Laan.· kende gelast te verkoopen te

To.it-ft". ~*~ aan aU. ~POO'-'" .~.l..BRA KELSD AL
en in de nabijheid jib de VerWoning. Gronden verknjgbur tege~ 2/-; Kinderen 11- I

.' &

VOL MuiK~ORPSVAttKiNGSROYAL RIFLES. Woen~~102!..J:!.~1890.
allerlei aard al de Lossegoederen beStaaDde ua f,

LaVENDBHUB: .
75 Schapen
2 Paar Paarden
1 Lot Varkens ,.
Een aantal Hoenders en Benden. "

Luncheon Sand~hetb Vruchten in Manden en Vervenchingen· van
, i -op de Gronden verkrijgbaar. .

DOORGANqS KAARTJES (PUI Tickets) zullen van 1 Uur n.m. af worden

uitgereikt. [ • ;'

PRACHT!G IpROMENADE CONCERT TE;8 'URE N.M. LossE GOlmnu:
1 BrandewiJoketel
3 Ploegen, (HoW'aJ'CU)
1 Egge,
1 LichtA!.W~ (r.oogoed altmeuw)
1 Nieuwe afs1aail Kapkar -,
2 paar Tuigen -,
1 Nieuwe Swve
Een Lot Draad, Netting en PaleD,

(nog niet gebruikt)
10 Mud goed Aardappelmoeren.

HUl8LUD:

Een assortiment Huisraad. waar-
onder : -Tafels, Stoelen, ~.
lampen, Kleed· en W88Cht&feja.
Nieuwe Singer Naaimaohine, Keu·
kengereechohap.

.Een groote oudenretsche JOeeder-
kast. •

OOK:
, Een Boggy en Stel Tuigen, (in
goede orde.)
OD.b.oa4$ deD DtdUDU'

Woensdo" 25 JaNIJari, .,. ........'-PAUL D. CLuvQ, .Afalasert ...
, ~~ 13 J~.l899. ..'

~. .

Verkooping lan Kostbare Plaatsen.-In' den Boe(1elvan wijlen Henry Nourse.
r 'E ondergeteekende., iIi zijne hoedanigheid alII Executeur Datief in bovenge-
U melden Boedel, zal doen verkoopen bij

,PUBLXEK.E V.sXLXNG

Op Woensdag, 15 Februarj, 1899.
DES VOORMIDDAGS TE 11 URE PRBCIES,

Voor het Kantoor der Nationale Bank, te HarrisJDlth, O.V.S.,
De navolgende PLU.TSN, gelegen in het distrikt Vrede, OráDjeTrijltaat, nabij den
oorsprong der Boven ..Kliprivier, ongeveer 30 mijlen nn Newcastle, .ongeveer 40
mijlen van Harrismith, en ongeveer 30 mijlen van Vrede, beBchut door de Drakens-
bergen, waardoor het Wei\'eld groOte waarde heeft: , .

Lot 0 339, Houthoek r>,831 Mo)'gen.
Lot B 340, N1euwjaarshoek, 6,002 "
Lot A 341. ZeekoevIel, 6,297"
Lot D 042, Dl"iehoek, 6,1r>3"
Lot E 343, Elandshoek, 6,167"

Deze p1'achtige Plaataen, het geheeIe . jaar door voor het Tee, alamede voor
vrnchtenteelt en VOOI' b.ijna alle landbo •.wkund!go doeleiwen geachikt zQ.nde, aiJn
van buitengewoon groote waarde voor VOOJ'l11tsttevende boeN1l: en de seldllUD8gelegen-
heid doet zich thans voor een deel van het allerbelte land in den Vrijltaat te krijgen.
Eene kans die wellicht in vele jare~ niet weder voorkomt I .

De plaats Zeekoevlei is voor sportliefhebbelI Tm' het gi-ootJitebelang, daar
behalve dat zij een eerste-klas zaaiplaaU ia, 'de mlei .eer rijk iS aan wildB"ogelte
en dus goede gelegenheid voor jageD aanbiedt. '

B.A.RHAJ[ K. NOEL,
StCmariII der ~h. Executeurakamer

eD Wurboi'g Y .. tacbtppI (Beperkt).

J•.G~~RASltR.; V_u.:~ .. ér.
-' . ~: . , ., " " ,- . ,:, " ~,-' . -' .: '. ~,""" !...

. I apeolal. T..-elDen.~ ; ,

zullen van KaaJ.llltfl te 8.55 v.m. en 9.3 v.m. vertrekken en te Stellenbosch te 10.15
v.m. en 10.34 v.~. aankomen. Speciale Treinen zullen 8tell~bOJCh te lUO en "'.35
n.m. verlaten ell *.5.8 en 6 n.lJl-tt; Ku,.ud -uomen om met,d'! á.30 en 6.10 D.M.

Treinen voor SimqDutad aan te sluiten. :
rBen ::lAla•• 0801 .... T~
1 'teUi!nbc)sj'chte 11.30 n.tn. vertrekken en te Kaaps.tad te ~2.áO v.m. aankomen

waarm~le &én Speciale Trein Zoutrivier te lt.t3 v.~. voor Wijnher" en
, verlaten. '

tegen de helft van den QewonQn enkelen Prijs.
ZIE BILJETTEN BIJ ALLE STATIE~.

ool'Delm~lldeVertoonere worden verzocbt hunne i inzendiog.m niet
SDAG middag; 25sten deser. te 'bij

JAMES D. secretaris.

\ ',:

......... 14.... _ betaald voor perziken
fPrum:a8D. VijgeJl en AIJ·~-U"'lr.,.a..;LaJ.4.I~e.



! '

, .

.'~

,~ .

.Ja;L_
'. .., ". .'

35 Ezels! 20 Paarden+,'
, DE heer JAN T. A. LOCHNBB,de welbekende kenner vah Paarden en

Ezels, heeft de Ondergeteekenden gelast, publiek te verkoopen uit
de Vendu Kraal te

I\II'a,IlI .. e_b'U..lPY,
-OP-

VRIJDAG. den lOden 'FEBRUAltf, 1890,
36 Prachtige Ezels, 3 en 4 jaar oud.
20 Goed Geteelde Paarden, 2, 3 en 4 jaaar.
a- Deze Paarden en Ezels zijn door den heel' LOCHNERpersoon-

lijk met veel zorg uitgezocht uit de voornaamste stoeterijen, zoodat men
verzekerd kan zijn, dat slechts eersteklas' dieren te verkoop zullen wor-
den aangeboden.

Van der Spuy, Immelman & CO.,
Afslagers.

Vendu-Kantoor, Malmesbury.

BELANGRIJKE
ik -VAN-

1 ERVEN! ERVEN!
I '
1

VENDUTIE

-TEN DORPE-

,.'rrc»li"'"PSb'U.rg ..

In da ~aak' tu.ssnhen JaCQbua
Johannes Nel en Pieter Jacobus J'
Nel, Kla.gells .e.nJo~e8 Lo4e~ _,'.,.."" ' '_""'-,Roux, Verweerder. ' e~ ...er....,a'.

. Dinsdag"
1'Nnakoming vata een vonnis van

het Hoogegereohtshof in boven.
genoemde Zaak, ,lal eene verkooping ,Aan zijn 'Woning hi Bisn STUiT
gehouden worden te ' ' sijn ,,'

KOSTBAAR HUISRA4D.
bestaande ,uit: Fancy Stoelen, Afd~i~gara.ad A.ItlIlJLU'lQ".

Whatnot, VoorkameI' Tafel. Lino- Piketbeq 17 "I5f.JllAJrs.
leam Tapijt, .Eet Tafel, 12 Gebo- '_-"+-_..;.. __ ,...
g8nhonten Stoelen, Madeira Stoelen,
Drie Dubbele Ledikanten, met
Spring Matrassen, Kostbare Klee- VAN .... '
derkasten, Een nieuwe Slaapkamet' die:~:el'olW'el;ll'DdllDl,
Set, Kleed-en Wasch 1'afels, Breek. ...,
waren, C&mode, Spiegels, Stretcher gende 4 ~~en, n,,~Jlijk
Stoelen, Hani Lampen, Ké.uk£'D 1 ,zwal't W~trug
Tafels, Pearl Stove, Keukengereed. 1 Zwart WItrug
schap, moe. 8er,iaeD, enz., enz. 1 Boode Koe, 6 oud.

. .'. 1 Zwart Bul, hooi wit liezeu, 2Paul D. Cluver, Afslager. jaar oud. il

Stellenbosch, . Allen opstaande ihoorns en on-
16 Jan., 1899. gemerkt;' 'b'

Personen die ietB i an deze cJieren

WEL'LINi'"'tTON. UIT DE HAND TE ..KOOP. ve!'nemen,gelieven.. elijk: aan denu" Ondergeteekende k.nnis te geven,
Een beko~rlijk FamilieVerblijf :i.alle billijke o~n vergoeden

en Gronden, r-n, J. W. P. ~UBERT,

HET Eigendom van den heer lico,. bsdal,
J. A. DUlfNlNfl,SENR.in dat

snel vooruitga.a.nde Gesondheids- ,~ SweJlendam.
Oord, 18 Januari, 1899. ,
D"ORS.&.NVXLLlEI, . $ _ I

'Bevattende 8 Kamers, Keuken, Pianos I Pianos,!I Pinos If '
Stallen, Wagenhuis, Hoenderhok,
enz" enz. Vruchtbaar Tuin.grond
met een overvloedig voorraad van
HEERLIJK FRISCH WATER·

Totale greot~e omtrent 4o.Akkers
Doe aanzoek bij

Den Eigenaar
ti Sw.eethome"

Durbanville.

IN GEZEGDE DISTRIKT OP

CURREY,
eeretaris voor

Landbouw.

om 10 aur 's m0l1t8DJ,

TOOYEKlOPSHOTKL, LADISIITH,

Zaterdag, tt Februari, 1899,
te 10 ure 's morgens, nl :- ...

I. HUISRAAD: - Tafels, Stoelen
Ledikanten enz.

II. 1 Kar,2 Paa.ro~n, 1 PaarTuigen,
Ploeg, 1 Kruiwsgen, 1 Koe en
.Kalf, enz , enz.

III. Bar Dranken, Bottels, Fles·
schon, Vaten, enz.

T. C. W. JOHNSON,
, Onder Baljuw.

Ladismith, 13 Jan. 1899.

(BIJ WEG
Builenqewone Kans.

STATION. Groote Verkooping--------------------------
DE Ondergeteekende daartoe behoorlijk gemachtigd, zal per publieke

veiling te koop aanbeiden Winkel Goederen

KENNISGEVINGAAN Personen die: van plan zijn
.. om Grond te koopen waarop

ZIJ met Angora Bokken en Struis-
vogels de boerderij drijven kunnen,
en waar ook elk jaar vele vogels
broeien:

Ik heb drie plaatsen en een half
(30 die aan elkander grenzen, welke
ik uit de hand verkoepen wil tegen
bestaanbare prijzen en billijke
termen. . Personen die begeerig zijn
te koopen, of 'om de plaatsen te
komen bezien, kunnen aan mij
schrijven en ik zal ~ ontmoeten te
Dry Harts Sidini"' en gratis ver-
voeren ttlt op de plaatsen en terug
naar de Siding, opdat een ieder voor
zichzelf ?<>rdeelen kan. Op de
plaatsen zIJn standhQunende water-
bronnen, die met weinig werk veel
vermeerderd en verbeterd kunnen
worden. Het Veld it! uitstekend.

Om alle verdere informatiën doe
aanzoek bij den Ondergoteekende

HET Distrikts Bestuur van de Paarl, zal vergaderen op DINSDAG,
24 JANUARI, 1~09, ten 0.:311 in de Af. Banking Corporatie JOHAN. J. THERON,

Gebouwen. P. O. Dwaalvlakte,
Het doel der vergadering i~, de Kiezing van Ambtenaren en andere, via Vryburg

gewone bezighedcn. • Dwaalvlakte, 23 Dec., 1898. .
Mct toestemming

F. J. ~OUHERT. VOOl'Z. Kleio Drakenst{!in, Tak,
D. H. JOCBERT. Voorz, Franschhoek, "
D. G. .MALAX, Voorz. Achter Paarl.

Paarl, 13 Jan., 1899.

JAGERSFONTEIN

OpWoensdag, 15den Februari, 1899,
Beginnende precies ten 10 ure 's voormiddags,

• TE TRO~PS:aURG,

61 Water Erven en 147 DroogeErven.
--_,---

Daar er thans eene gemeente der Ned. Ger, Kerk te Trompsburg
gesticht is, kan de vooruitgang en de bloei van het dorp als verzekerd
worden beschouwd, Door deseelfs ligging bij den Spoorweg en de uit
.nemende vruchtbaarheid van den grond, kan bet niet anders of de waarde
van eigendommen aldaar zal zeer toenemen,

Laat dus deze kanR niet voorbijgaan.
De termen zijn buitengewoon gemakkelijk.

Oe Afslager IS Carel Rabie.
Kantoor C. W. H. VA~ DER POST,

Fauresmith. 20 Januari, l899.

-----------------
. I

I

De Groot Zuid-\Vestelijke Landbouw Ten-
toonstelling.

ROBERTS ON-MONTAGU
(Open voor de geheele Kolonie)

ZAL GEHOUDEN WORDEN TE ROBERTSON, OP

Dinsdag, 21sten Februari, 1899.
Retourkaartjes tegen de helft der enkele prijs zullen worden uit

gegeven door de Kaapscho Gouvernement en Ksapsche Centrale Spoo r
wegen.

Een Speciale Trein zal Kaapstad verlaten op den morgen der
'I'entoonstellinas-deg om 6 a.m .• stilhoudende bij alle staties behalve
Muldersvlei, Klapmuts. Breede Rivier en Goudini; vertrek van Worces-
ter 10.45 a.m.: zal denzelfden avond, nu afloop van het Promenade
Concert. Robert;;on verlaten.

Het Muziekcorps van de :2de Kings Royal. Rifles, zal op de Ten.
toonstelling spelen. en op het Promenade Concert, in den avond te wor-
den gegevco. Een Speciale Trein zal naar Ashton vvr: r.: k ken na afloop
van het Concert.

Prijslisten in Engelseli of Hollandsch, en eenige \'1'I.; l'e bijzonder.
heden kunnen op aanzoek verkregen worden, van den Secretaris.

MATTHEW NICOL, . Secretaris.

I
j

Dislrikts·bestuur Vergaderin~

BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK.
KEUZE, FATSOEN EN MAKEN ONOVERTROFFEN.

Bezie ons ZOMER VOORRAAD Mannen en Jongens
Pakken enz. Prijzen voor allen geschikt.

J •~~ '8Cx..:E::~ or&&; C:e»••
DE

~t!md
LanQemarkt-slraal enKerkplein, Kaapstad.

LETWBL.-Wij hebben slechts één bJZigheidsplaats die in Lang'tlmarkt-
straat en door tot in Kerk-plein is. Wij zenden geen Travellers
uit om ons te vertegenwoordigen.

"

Holl. ALFRJIDBBD1:00m ....
BBDY SOLOMON,
nED. J. OENTL~. ' .
PA.UL DIVILLIBRS )~ .
GODJ'BBY SIOBBL. .;;
J. G. STIIYTLERJ ~
HARRY BOLUS. N
H. )(. ARDERNE. ~
Hon. J. X. I )LL.A..

UUU ODUUnDl oUJnIIUI.
G. E. O.AND.lR80N,)(. , )l.O., Loa_

ll.&O.S. B-ri
J~lfN~ ~=
lOlDSll II .mu . k ., • £3,071,881thW_.,.,., ;._zw..tlri~ s-,.;,.;"

---I.
"UUJIII'.I ............

&bIolllte Zet..... Groote ........a.c BePerkiDPa. - -vr-
Be&:mÏDI'Domtnat~~~

1iI~ --, ea W'_pIMII.
AJIe~ __ .~
0-. P_Dlija ,

OomiddelliJb .BoD. op
RuillM~ _ VYWl_

DE Ondergeteekenden maken J>rieJurlil~= I .;t_ ...
bekend dat zij bereid zijn Derilg daRm ....... o .• lIIIiIIfq _

om bezendigen van Vruchten en ~miUlD8. geClUreDde WeIb dei,jl'Dll. 'fall _~
bl:l(\ ~_

andere Produkten te ontvangen en f>of*n blij,. ftII knoll' ~ .........
die op de pla.a~--liJ·ke Markten te ~n~.1I:W'II. il - - k'" I.........._, '- clvllOll, ~ ; -
verkoopen. ' .l'

Vruchtenkweekers die naar Port LAAT8Tt UIT8ETAU""E., ,•.
Elizabeth hunne Vrn.ten wensch· i:,
en te zenden gelieven aan ons te Pol...... ...mnIed. 4_ -- ...
bri· -- eie 'VIPOCIe -- ~ ..... a.-...sc Jven. ~. '.wba-:- :,

DlmriD18. - ;'
GOUWS & POHL, &0 1A...U '

Produkten !genten, =~tl:...
. 10I'llBBANKIERS: PORT ILIZABITH. 10 I.A..U

Standard. Bank. 16 l.u:&
TILBGJWP .An&H : ~ Ut:

~iG1>l1l'8." :-as

VAN.

LV DE

DRILL ZAAL,
_"OP-

DONDERDAG en VRIJDAG
26 en 27 Januari, 's morgens

ten 10 ure.
Voor bijzonderheden zie Bil-

jetten.
MALAN en HASSELL, ------------------------J. Fred Pentz & Co., .A.f81agers. TENDERS YO()R D~N KOOP VAl

GLAZEN B TTELS~TE KOOP.
TENDERS, ge erkt "Tenders

voor GlazeD otteIs," zullen
ontvangen worde door don pon-
troleur en A ilecr-Generael,
Kaapstad, tot dag middag
12 uur, den 3late dezer, voor den
koop van de onde voJgende G·lazen
Bottels, zijnde h overige gedeelte
van Runderpest 'rraden, nl.:

Ongev~r 2,00 ronde, witte, met
glasen proppen ttels, inhoud 750
kubieke centime .

Ongeveer 11, 8 ons. 'fÏerka.nte
bearn-steenkle bottels, met
nauwe nekken.

Tenders zulle
oenig gedeelte v

Termen: Net
ring aan dit De

De hoogste 0
noodZa.kelijk te

Monsters ku
matie verkre
ca.tie, bij. het
ment, Kaaps

CHARLE
Onde

DE Plaats " Andries Berg" onge.
veer twee uren van Sterksteoom

Vla Queenstown zijnde 5,000 morgen
in uitgestrektheid, zonder verbete.
ringen. Deze is de beste Plaats in
deze streken voor alle soorten V68.
Daar de eigenaar niet een boer is
zal bij dezelve verkoepen tegen 15/-
per morgen op zeer gemakkeijke de
betaling err de renten.

Voor verdere bijzonderheden doe
aanzoek bij

THOMAS BAILEY,
Queenstown.

zijn voor allen of
bovengenoemde.

ontant bij afleve-
ment.

eenige tender niet
rd~na.a.ngenomén.
n gezien, of infor-
worden bij appli-
dbouw Deperte-

Het Land moet bewoond
worden.

Landbou w Dep
Kaap de G

Kaapstad, 16

KOLOmLE mER en TRUST
1J.1TSCHAPPU.

No.4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.

lapttul, £26,000. Resen, FOlds, £66,300.

WWBOKGTAl Yll ElRLUmID.

DE MAATSOHAPPIJ reikt Poliuen
uit ala Wu.rborg ..oor de Eerlijkheid,

Oprechtheid en Getrouwheid Tan
Tl'11IIteea,Likwidateurs en Administrateurs,
Executeurs en Voogden natief. Cutaton
Boni, BaIjIlWIl, Landmeten. Bestierden en
Secretariasen van Banken. Loges. .u.1IraIl.
tie en &ndere Maateoha.ppijen, Afdeelin8l'.
raden en Municipaliteiten, Klerkeu en
andere Beambten in dienat TaJl Firmu en
Publieke Inrichtingen op voord.eelitfe ter.
men.

Deze PoIÏlJllen worden in ontvau8l't gn0-
men aoor de Imperiale Koloniale, 'Tn.na.
vaalllCbe cp Vrij6taatache RegeeringeD eD
alle Employeerden door .geheel Znid·
Afrika. ,

Vormen van Aanzoek. enz" op a&I11'1'&a1
bij ,

G, W, STEYTLER,
Seontaria..

Somerset West Strand Municipaliteit.
Kennisgeving.

APPLICATIES worden mits
doze gevraagd voor de vol-

gende betrekkingen :.....:
Secretaris, tegen een Salaris van

£84 per jaar.
Gczondheids Inspecteur, tegen

oen Salaris van £GO per jaar.
Securiteit moet gegeven worden

tot satisfactie van den Raad. ,
Werkzaamheden te worden aan-

vaard op den lsten Maart, 1899.
Applicaties ingezonden te worden

niet later dan den 31sten Januari.' ,
en gerIcht aan den Burgemeester
der Somerset West Strand Munici-
paliteit, cn gemerkt op den omslag:
Applicaties voor Secretaris en in-
specteur. '

Op last, '
P. F. BAUPT,

POSTBUS No. a.

Aan Yrnchtenkweekers.

Secretaris;
lIunicipa:ll Kantoor, ,

Somerset West Strand,
19 Jan., 1899.

.. D. RUGQ
Dal Jo~phat

AFDDLmG~SB1JRG.
~-1

• i'

TB 'worden ",kocht ~ 8teyuburg. op
C1eD 281t-.. Jannari. 1899, indi~

niet te ~ pl1* :-2 :M...mo OoIeo,
linter OOI' awal1tuautlen wbakelh_
achter, nchtft' oor half ... TOOr en IIDU
achter, reohter ~de gt,letterd 7.K.; I
11"0 OoI, lintjer oor ~nWltaut en
wtnt.lbMk acmt+r, recbtt!r oot ltalf maan
yoor, rechter ~de piletterd 71[.; 1
)leriDo Lam, )biker oor '~waln1Ntaari en
wblke1bMIr ac!lter, récbter OOI' half maan
YOaI', ondnldelijk geletter.l op rechter &ijde,
plijkt op 7K. ;

C, J. DU .,LESSI8,
~ntmeeater.--

PLA.ATPONTEIN: SOHUT.

AFDBBLING STEYNSBURG.

Onderwi', , .. ' Jzer
",JJUOODIGD TE

."~, ·lijt Harrismith.

A'<pm..' OA-TIES voor boven~
. " ,_DOemde betrekking verge.
_Ie!a .,an .de bij de wet vereisch~ ~
.~ 'VaD bekwaamheid en..,ea~, ftIl de ~aatste School.
oommlllM en !Predib.nt eer ge.
__ te, waar Applicant werkzaatn
"." e~ TUl .lidmaatschap eener
Proteetantache Kerk, zullen door
den Ondergeteekende ingewacht
worden tot op den 5 Februari, 1899.

Werbaamheden te beginnen 1.00
~mogolijk.

salaria £120 per jaar en de
IOhoolplden.

OugebuW'de manspersonen zullen
de TOOrkeur hebben.

Applicaties te worden geFehrevt'n
in het HoIlaDdsch.

Billijke reiskosten, gestaafd
door kwitanties, zullen ver~
worden. .

N.B.-De geslaagde applicant
moet; zich voorzien van een onder.
wijzers 2de klas spoorweg certifi.
caat OlD tegen halfprijs te
reizen.

M. 'H. MAREE,
Voorz. Seh. Com.

Balmoral, pik, Harrismith,
Boshof O.V.S.

13 Januari, 1899.

Drie Rondgaande Onde~
zere Beaoodigd teTweefon.
tem, Ruatlaagte enAaroDa.
laagte, wijk Onder Vet en
Vaalrivier.

TE word.n Y8J'k0cht t' SteYNbnrg op
den StSIten .Tuuafi, 1899. iDdien

niet te .. ren pion :-1~o Ram, lin-
ker oor zwalaw.turt en láalf maan .chter,
IHlker bOOrD gebrand )0.1'.; 1 .Memo
Ram. liabr oor .... ln;r.tMrt en half
maan .cbt .... onduideliJk brand op linker
boom, gelijkt op C.v. : - ,

D. J. SCHUTTE,
, 8chatlnl'eater.

DE Ondergetee~ende wensoht
. mits deze kantjil te geven aan
het publiek en zijne, vele vrienden«
dat schikkingen troffen qnde
met IOmmigen d beste fabrie-
kanten in het Bui and, hij binnen
kort i.staat zal qn. en te -voorsien
van pianos en and mnziek.instru.
meuten tegen billijk prijzen.

Ben bezending pi ol sal binnen-
kort aankomen. .

APPLICATIES VOOr bovenge-
noemde betrekking, vergezeld

va.n de .bij de Wet vereischte ge-

WEGGELO,'.OPEN twgachriften van bekwaamheid en
goed gedrag, van de laatste School.

VAN Wellington, - op 'Maandag' commissie en Predikant der ge-
den 9den Januari 1899, een meente alwaar applieanten werk.

Wit Schimmel Paard; "fan 6 tot 8 zaam waren, zullen doo!" den Undee-
j~ oud, breed va!l hen~Dt laatst lteteekende ingewacht worden tot op
~n te Houtbaai, op Dinsdag, 10 den 16 Februari, e.k.
Januari. ' Werkzaa.mheden te~ beginnen, 1

Efmig iemand die het paard vin. ~J'k.rt, e.k., of zoo spoedig moge.
den mag, gelieve da~an kenni, te
get'en aan den oDdergeteekende. of A.lleen ongehuwde manspersonen
te '---to J S' U'__ !_ t_ i-f zullen in aanmerking genomen0. &all re van . •i.lDAnlolB <XI VO.,
Wellihgton, door ~ alle billijke worden.
onkosten zollen word~ vergoec!. Kennis van zangkuuet zal een

I aanbeveling zijn.
P. J. CILLIE, lD·zoo!l, Salaris £J20 per jaar en de

iWellington. lChoolgQlden.
__;,---------J---=---- ~illij~e reiekosten, gestaafd door iKomen .Aanloopen kWItanties, zullen vergoed worden. :

O I N.B.-De geslaagde spplicanten
P 10 December. 1898, op de moeten zich -voorzien van onder- i

pIaata van dt$ Ondergetee- .. 2d klas <

kende, een roode BulKalf met witte WIJzers e spoorweg certifi- j
pens, rechteroor zwaJuwstaart, om. cat en om tegen halfprijs te reizen. .:
trent 1 jaar oud. ~ eigenaar kan Ds. J. A,_ PIENA.AR,
hetzelve terug bekofuen mits be- - Voor. Sch. Commissie.
talende deze adt'enti~ in alle andere Bultfontein. 14 Janu&ri, 1899.
kosten. I Rondgaande Onderwijzer

G. Ii., JOUBERT.
Uitvlngt, :.:l '

Pa.ardenberg, i
18 Januari, 18~.

\

DE heer Á. FIBLDtll.4
0birarriD (o~lan

DmtallPtltlmat) beeft '
van thguijk, nw
nDdige Il.Iddeleu OD
poeitie gesteld om Bijne
aealeD van al die aaod
in. de tandheelkunde t.

ConaultaU. ureu 8 .
Op Zaterdapn 9 y. tI D.m. '
Patienten buitenaf &i,! kuuen

hunnen yiaita p.r brief~dÏpD.

De heer AU i FIELD,
TandheelkuncUg ~Dt

ëastl« OhaJJ,bers,
(TEGENOV.D HET NIBtr1f1J POI!I'l'ItAN'l'OO.

Adderley Straat, Kaapstad.
P.K: Baa 860.

BBNOODIOD 'l'E

10lnt Pleu~nt, lijk Moróka.

A J·l· A PPLICATIES voor bovenge-
an ..e oppen . noemde betrekkingen verge.'IN de IIlMJld Decetiber, 1898, op seld. van ~e, bij de wet vereischte

de Plaats ~n O$rgeteekende, getmgschnften van bekwaamheid, ,
een zwart 'Meme Eze'l, ongeteekend goedgedrag, van de laatste . school.
4 jaar ond.-De eigeiaar kan haar commissie en predikant der gemeen.
terug bekomen, mitB lbetalelde deze te waar applicant werkzaam
advertentie eu alte a~dere kosten. w88, en van lidmaatschap ecner i

ct L. BASSON. Protestansche Kerk, zullen door den
Vogelstruiatuin, diet. :Hope6eld, Ondergeteekende ingewacht worden

20 Januari, 1899. tot op den 18 Februari, e.k. .
. i Werkzaambeden te beginnen 1

. i Maart. e.k., of zoo spoedig mogelijk.Ken nisgAvi ng Salaris £120 per jaar en der echooJge!den.
Aan de inwoners .,.. Stellenboscb Billijke reiskosten, gestaafd door

Paarl, en WeJFgton. ~itantieP, zn}len vergoed worden.
__ ~I N.B.-;-De I~laagde applicant

HET LONDEN DENTAL IN. m~t ZIch vooraien van een onde~.
STITUUT Be kt, &al WIJzers 2de klas spoorweg certr-

van hnnne seei.. gekwalifi.per . cee:: fie:aat om tegen half-prijs te
Tan~ ~jns.zend telZen.
om bovengenoemde! ce!'truma ' : Ds. J. G. KUBN,
besoeken, oX»deli tw~enen vierden Voorz. Sch. Com.
Maandag, Dinsdag en iWoensdag van Thabu Nchu, .0. V.S.. ,) ,
elke 1D8&Dd. j 18 Ja.nuan, 1899.

N.B.-Alle ConauIfjaties Vrij. Twee ROlldpoande Onderw ii·
BELANGbIJK. sers benoodipti te Kromkliil

,u. en Croot Gontantia, wijk
Hoops/od. '

ZUID-AFRIKAANSCHE
ONDE_GB

LEVEISVERZJKERIIG
• t

M.&..&TIIIc_PPU.
~

o PGE RIC HT' N 1845.
t

co'rporeerd bij Acte.,ij, PIrIement 1881

tutoor: DaLIJas'BUT, Iupdad.

DIIIU.vau :

--
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DX.
·b. COlll.

to Eerste-klas Buinpaarden,
li) do. Merries,

~,I do. Basuto Ponies.

Op bevel van het Booge
Gerechtshof van

Eigendom,Vaste
Na onse rrijaen ge7raagd en on~

ps{en te h..bben, ml ied_, die "a~
.eten dat het hem niet 100_ .. 1. erll4aQ,.IIOIlIIJ,'te
beltellen. Kerote llas Werk, Dnuruamheid
Steen, en wesenlijk redelij~e l'rij~n.

G.ELIl:GEN IN nET DORP
OpMaandag, 30 dezer,

Z
r L LE N bovengemeld getal Paar-

den publiek worden verkocht
tt' " lapmuts - Statie.-ODder de
Paarden zijn er verschillende egale
I 'I en ; zij zijn groot, sterk, in goede
L'o:Il!ltie en geschikt voor dadelijk
:~I)nllk en worden opgebracht door
lkn beer J.\N BAARTlUN.

A.. B, De Villiers &; Co, Afslagers

DivisIonal Council,
Steynsburg.

'RIlZ~HO~~~~.·_~~~·
pIU ... "oorBeeIoWil _ pebIIiOlll •• "JI.C~)I'Iot_of
kenDit .. I.T~ .no ~oeaad ~. ;_!~L.L.·c_ .

"H D.petiti. iL , '
. Be, .,te~~~_Oqr ......to.......... _~ .'.
.Il. at.&elriq jia4 lIOOr - pioh~."':'
BeIlIoteD dd ete beereD Vo der .u.nr. eD V...
Zijl paoemd pad .all.1I .
.Be hetaliDt 1:500 &ui . lterk. ....·s.~ ..

baier.diak.D keDltii te ..... ·w
.. ulaud • .J... aari N."'u,•
UI afbeUlen. I.

Be ~ no VlakfOGte~ tot' \HI(~.uea,,'_1
Brief piNto 'RIl de. beer -::a~~~t=t:~rifI~~-"'lP,geda&eerd 17 Deo. 1898, ~ IM

De "Beroemde deu rud ".r_bucle 11_ ......... 18 'foor
tender, .U t.· be~.D. ' . : "

ImerttuDScha BeUoten da, lid v.... ter ~~.

B k' ~ =_t.;~~Jdb KIe$-a Ing Be" __ rebaiD& 'RIl d J)e-

'.

.1[ \ .ii", ... oot-.,erk .. a .,.,ea

I Z k t k G dl' I t .bn op De' pUftII.TooralllU' ·. e er s u ronu, ge egen In le fOoteiD, w...... .tech.' tOeatUMl .,.. .
Dorp Barrydale, in de Afdeeling Swellen- • lJl~lIQiIlII
dam insluitende Pereeelen NOli. 105, 106, Powder' wt.lo_ dM lid L!JD~ ~~, aIIook 15 Ita ol
107,108,109, J26, 127, 128, 129 en l:{O, de plek _~ ...... ~iI,l~ t7 ill 411
groot 3morgen, 283vierkante roeden. en :L 811op iallltaallde ".ipderiD, rapporteereD 'tOJIucIe . . PP-··"
4S vierkante voeten. rood D_V..--.:\ ,,-_·L.·D OOm_- ..· .._·- - ~. :, •VOOR het bakken van het fijnste b , au A.""".- --- - .._- ..--'--lo. - "'o;"'L._ .. ". Bel

II. Zeker stuk Grond. gelegen alII TweefoDleia.- rie1r:I ......... d... _JO ·~JA~~ • ..::: ......'~H-=.- -koek. poffertjes, puddingB, ena. .a_ AAII ._. - - -.., rr--
boven zijnde Water Erf No. 102, groot Maakt het voedsel zeer licht,lmakelijk Taa Diilt, ,edaHerd 1 Deoeaaber 1898,_naeI of.'" ... ..ó ~~ .

208 vierkante roeden eu ·i8 vierkante d . informeerende re .techteD toeetaad ... bOnD· AaD N 8Loaw, ala ....Ili .." .

te
en gezon. • genoemd eind pad, waarop d. YOOnitt.r lid Aaa I B Loa k "=='.::!.._'

voe n. Beste in rijzingll-kracht, en de eentp Van Zu"l wordeII ian- . .:eJd --tl t. . W,OO"¥F ...
III Z k t

k
G d I .L .,.. .--,- _. AuFJ_dWll.nre,· t811

. e er 8 u . ron, ge egen lUI! poeder Toor 't bakken.de onaangetast door wpekteenn eDte Iatea "er ...... indieD nOodir, .
boven zijnde 'Vater Erf No. 1O~, ",.oot luchtsverandering blijft. BlUft vtt80h en &Il1OOklólLde ~~~!.:.~aitaPUlDiq be- !:i~::;~~=tnkl :::
:W8 vierkante roeden en 48 vierkante behoudt volle kracht totdat het gebruikt hoor u" te ._~ """ ..... u. teameD 410. . do. . ...
voeten. wordt. .£50 met te bo....ngaaade. . AanD 1te1l., poW .... om-'De' aecretuU wonn ook Dilplat dell bewo· ,-. il ...

IV. Zeker stuk Grood gelegen alti De Royal !taking Powder van wereld· Der nn Draaikraal, deD h_ Jan.u Wijk, Au 0 DIlIt, elo. ~ ...
hoven zijnde Water Erf No. 1O·~,groot wijden roem wordt enkel door de Royal hDDi. te geYen om cladelok de rlJ1>liek. uit. Aa'll A ~ ~ IIT~h. koe do r ...
20~ vierkante roeden en -1 'I vierkante Baking Powder Maat.8chappij van Amerika .pannlBgafouteiD te Draailuaa behk~ Aan:a..!.~ 'YOOl' Se' .;;.
voeten. gemaakt. Let zorgvuldig op '8 makers eehooa te m.keD ea te ho~n opdat peD '.b A J L d Jl lIiD

V. Ze~er "tuk Grond, gelegen als boven naam op den omslag, om de 8nbstitutie te~ ".~!i~~mkkelnl'p'I'D de hoo"'- B-L• oÏioer .~aa el ~~e", ..~ 0 17.1cl
.. d ,.. van nagemaakte goederen te verhoeden Q _. OlIk Aan d... _tan. "oor 8 lit Bel

zIJn e • ater Erf -:\0. lal, groot 20~ ri9i.r.-Brief pleaen no d... heer Q. XellL' •..
vierkante roeden en 4i\ vierkante voeten. Royal BlkÏn6 Po,J~r Klatsel ~e4ateerd 17December, 1898,reboYeDpIIO-'m. A~ J.:ua der ~\ I lOaOd

VI. Zeker stuk Grond, gelegen als o· . J nk ia geuoemdll pad ... waarin hU Ttlr~t Aan I G L straaa ... * 8 17. &cl
bo .. d \~T E f N 1 om een. Yerand.ring aldaar.' • -- D F V___ WW V K

ven zijn e '. ater r o. 3:l, groot Ver&enigd st., Amerika. Besloten da~ lid Loa'; dea koatrakteur PeD'-- --, - iJl • •
203, vierkante roeden en 4.11 vierkante :Rew York, e en met aanstaande T &deriU' rapportMnu Board.... 171l~ 70dd-. .bn.J A Loaw, rei.n.tea ..' ..• -
voeten. ui. AanS G Krip, polliq OtGer ••• 6 lOa od

VII. Zeker stuk Grond, gele~n als Re een trekpad.-Petilii. gel_II Tan r.o. AuWPJ!.onw,re~_ •.• lllltOd
boven, zijnde Water Erf No. 1:~3, groot AFRIKAANSCHE Augustijn en .ndereD deu raad "enoekeode om AuS W L Aagnatii., kontpktear 10 0. od. k d ,. k een trekpad Tan ZlIid Ouder JlolP"eld IIUJ' AanW Labl......konuutear " ... 17 lOa OeI
208 vier ante roe en en ~.s vier 'ante de Karroo, daar men het oude trekpad ,ealoten Au J N .ander Herwe, J~ 1 tOaOd

vo;~~i. Zeker stuk Grond, gelegen als LI TE RAT UUR lN!iC~loten dat de _taril dea heer Visagie !!:"fNV:t;~r Kerw.~· : 1: ~
boven, zijnde Perceel No. 14!), groot 201::1 Ul'gege.. " door ... te beltODl'" bij IChrjjYeea Trage ".trecht hjj beeft 't oude trek· Á&II W Via,e, ~do. G 0. od

_. _.1 'S' ka te t pad OYerLangkloof te 81uiten,alaook dat de raad do. .do. 6 ot od
vierkante roeoen en .,.._ vier' n voe en. '. hem ..oer salke daden zal .. naprrkeljjk boudea, .li

IX. Zeker Rtuk Grond, gelegen. alII .IACQUES DUSSEAU & Co., eumetunat .. ad.Yel'l(aderinRterapport_fto.' do. inlpeotie 1 66alld
1N T 'B'f do. do.·~ .•. Ii 6aOd

boven, zijnde Percee o. 150, groot 20~ 6,' Kerkstraat, Kaapstad. Re 8C~utm_ter te Groote oorD.- rl8 He~ noodige .erk D. ~errÏ3bt .vnd. aDO

vierkante roeden en -t8 vierkante voeten. gelezen nn den heer N. 8. Louw, ged.teerd 2 wordt de Tergadering doot8dea "oomtter Yer·
X. Zeker ~tuk Grond, gele2'en als J. F. VH aOIWT,B.A. Paul Kruger en December, 1898, bed.nkende .1. ICbutmt'eater daagd. ~

'J te Groote Tooro, alaook "an den heer I. J. II."#ii
boven, zijnde Perc~1 No. }jl, groot 20~ de opkomst der Z:A.R. ... 17/6 Louw, sr., gedateerd 16 December, 1898, w"lill AFRIKAAND BOND.
vierkante 'roeden en 4~ vierkante voeten. - D'AnBIlZ. David Malan een vcrhIlA hij .pplikatie maab hem aaa te atellen .1.
XI. Zeker ~tuk Grond, gele!ren als nit den grooten Trek 2/9 ICbutmeeateraldaar. ~" Cl~ U.·d NIEUWE BUST, VAK. ,IIIJli8DOdP.

boven, zijnde Perceel No. 152, groot 20S - ld. L1efG.e en. Plicht. een HistoriMCh ""I en aangenomea.
vI"'rkftntc roeden en .l~ vierkante vfleten. verhaal (181".1816) 2/9 Re pad ....nDriefonteia n.. r M.tjesfooteiD.- . J . 8-~ ~ "Brief gelesen Tan deu beer O. D. Loa., geda· ' .:18 uun 1 "•.

XII. Zeker stuk Grond, gelegen als - ld. Macht en Recht. Een verhaal teerd 16 December, 1898, den raad -#enoekende Eene pnblieke ..ergaderiDi\werd hier ,ehoa·
boven, zijnrle Perceel No. 15:3, groot 2()~ nit den Tral18v. vrijheids oorlolr 2 om een onbelemmerd pad TaO Dridontein tot der. op den 14den dwr, mJfLheC doel _n. !All:
vierkante roeden en -iS vierkante voeten. dooien a ... 2/9 u.. r M.tjetfontein. TaD~hAfrikaander Bon li' D B. "'"IJJIUIS

x,III. Zeker stuk Grond, O'ele:!en als - ld. "ooi Annie of de Sohipbreuke. Be p.d nn eptltal Droogekloof, weltwaartl, te ,tie tea. • Q '-'--., ~.w. tot ia het pablieke pad. De heer L. E. 8chreuotttJ: eea.,.,.. II_D Notulen _.r alll... ~ne BODda"ergad..
boven, zijnde Pl'rceel No. 170, groot 201:) linge. Eon verha"l uit bet leveu in Re pad van Klavenlei, Doord.aart., tot in _jjnde, _,deo ..oomttera· 1 is ... lIIMkte dering phoadeD te Roo4t1dam, op 21 Dec.
vierkante roeden en 18 vierkante voeten. de ouue Kaapstad iDde 18" eeuw 2/9 het pad I.idende Tan Droopkloof DurCal."in~. bet doel'clef "e~eria 1898, bOden beer J. K. FoJrie.

XI\'. Zeker stuk Grond, gt-1egen als - Jd. De Fam1Ue v/dZ1ekentrooster Bri~f jleleMa 'Jaa de heelen W. 8. Vusagte alleD·t.owoordlge.r toe V8lpIleriDc reopeud .. ' ,.bed t100r .du
boven, ziJ'nde Perceel No. 171, 2'foot 208 f dS' h . SteIl bosch 2/9 eo A. C. Vlok TanWijk, den raad TIIT_kend. IoCbrijT..o.la BondamaaD811 • L_'~ ll~r.VUqie, op v__ k l'Taa deD Tice-"oor·

k
<> o. e tIC tIDg van en hoveugenoemde paden te laten maken. Da. B. H. T. Y&II der He nam h..~ _. •...

vierkante rnerlen en .j.g vier 'ante voeten. J. D. K~STILL. Uit het Afrikaansche Heeloteu te antwoorden dat de Baad dit Da woord lID lesde &eel' duide' ait de beteekenia AIde eomité Wen t.enlwoordig.
XV. Zeker stuk Grond, gelegen als Boeren Leven ... 1/9 giet kaa doen. ".n het woord AfribaDder, . Bij moedÏl De beeND Jo .... ~a en ~ ..I. Fouri.

boven, zijnde Pen'eel No. 172, groot 208 N. HOI'lIEYIt.be Afrikaner Boer en de Be GrootTlakte-Holririe~ .•:.:Brief geleseD de .ne oprechte AfribaDd ei' 'fA)e- .... -licit werdftl.laledea oppaoddt;" .
k d h J 8 G " rd 17 "'·-m lB'••• pannea tot -- . . ell. _wer· T erd _'_U d d. L-a J-~

vI'erkarlte roeden en 48 vier ante voeten. J . ~I (N' ed't') 3/6 9aD en eer . . oua,. .,..,.,.,. ot>.- GeitW . ..,......=..... ._., ~am6S0U Inv.. leuwe I le L.. d ad L de OlD be'·lial. _ft .£10 kiD,'-ft .Ue de kwade . oeIinpo der _DG- bft- d. pl"-:. -'D. E. ~~D u.- OlD eerst O_ .. D er
XVI. Zeker stuk Grond, ...e1=e.., n al8 ""r en ra ..enGeaen - "._ .... - le ._.JI_ - -- .- .......... """'........ rey , ,...., D' ARBEz. Kaapsche Stories ... 1/6 'f~r het repareervD '... n ~oemd pad1 pol.ten. De Afrillaanden n'.al --, na .... eomitllid te lrie_ de plUt. TaDIlea teiJI, ja blijkbaar ....... door

hoven, zijndc Perceel No. 173, groot 20)0\ H. Vls8eREI. Leesboekjes voor de Re IChut te KI.. ert·lei.-Brief ~lel8n 'RIl wllke oatioDaliteii eok.1, fie Die' oader 4... heer II. J. dn 1:"1eIiIie . bed&nkt .... 1$ aJI .... aitcernat. ... lIii CIOe\ lij...
\'ierkante rneden en -J.~ vierka~te voeten Scholen in Z.A. (Sta.u. i.•iT.) de. heer H. D. Wieke" .. gedateerd 8eptem· mammoDwild.n buigeD, ~eD de .... , iD uomltti lid ... ook ala YOdniuer, eli dui eeo talellten te pM-a.iken .....

X,'II. Z••ker "tuk Grond, "'elegen als • ber, lR98. waarin hij bed.akt ala acb ~mee.ler hlUUle haM., eD .jj m~teII di. niet ~D yoom'*er teláesen nitbft~mitti.AUjf""", ~ra, \a dau'Yoor
~ 0 ., ld. 150 Zangoefeningen voor . L._ ......d t li De YOOnIIIiaIIte breaMIl llJII C V· . _..Á k ala COIIIit' _1o._U:-Abo\'en, ziJ'nde Perceel No. 174, m-oot 20S a~h 1 Hui 3 te Kla ..enlei. terwjjl hjj _nl.t ..... w..,.yen t..... ODg ppea. L __ .JI~.L _.JI I De ~.J. , II&P ._" .. o.ea e •_ __......_, :a..da

". _. O;X.J 00 en 8 ... 1/ gelaten bet ICbut aaar Wi&kJipte Ten»Jaat.eD. ..,. ...... iDda _en G.... -- ~- lid ... ook ala YOOnii.Mr, 1iaarop de heer 1.C. ~ Tall d_ Di.. wu,
vierkante roeden en iS vierkante "oeten. Jd. 20 Liederen voor gemengd Besloten hem te IICbrjjnn dat de ~ aO'" leD door de alapheid ur .(frikaaDd .... , .. d. VÏIafÏ. koneliib eie Yel"pderinlf daDkt!l ,,~ ~ Zllid-Afribullehea

Allen getransporteerd op den gezegden Kool' 1/3 bedaukiug zal a;anneGfD op kellDiII~riaS TU Bond. bM _. orpaa~ PdariI tnch, cl. _ ..... ungedaaa - Ilea ala w:oons\ter te boekje ptiteld .. De tdIijd
AI.EwIJ:"( PP;TRU~BUIWER, op deu 15 den Id. Afcheid8 groet vA Dr. Jame. drie maandep. - . : de AfrikaaacJen o~~~ =te ~~. V ldnell. . . I W Jiben.Iinae," da,

1 96
' Re de YeeTenoer .Ide.-Brief pleseD no Vu ft _diol( - ~ - an Op..noet 'RIl - +~,*er ... de deal _....ua - -

A ug'ustlll!, " . 80n (woorden met muzie:C) ... Gd. den order· kolonialen 1I8OI"8taria, gedateerd 29 der XnleD, _i elk .... "oorcIir.ua· D. Celr.ouD 'fOOniite: den jltoelln. -- ft ca .-éJai,.a.DiI .:a ..:..."_~, .... '.

De termen van verkoop zullen Contant Ons Tijdschrift geïllllJltreerd Famili. October, 1898, w.. rin hij OIIiTaOpi erk.ni nD neD, da" ware die in haDa.D YU 0IU8 kerk, T_ werd op v__ k wian eoa d.letIen ft :Z.;a:~ OT"
zijn, of op een K rediet van 6 en 12 blad voor Znid Afrika.. Per jaar 8/6 bei nr_k ten einde de T88"erToer akte in het S_ .. a no 011.. boereD' it" tepa made po ll.iahoadeIjjb rePIn .,_,.~. Daarop ~ -- a.1IIad 'fQ - .... .6..
maanden, alII de kooper borgen kan pro. D. Al'ITO!'l. Geschiedenis der Twee diatrikt nn Call'iuia te proolameeren. w_t sijp, W&II' dan had .v! II&tuurlUk MIl po IÏDI d. ,,~ DV" i leK hare werltsuGt- ... illlI ... - boekje~~n:.~I2C:~":1~lfl:;

dll('eer('n L'n <penon<revan den M......istraat. Republieken 28 Re nrlel(giag t:"DD Moon4eaaanclrift tot heel.nóer loop Seaom.... ; . .a:_ .... en WIIIU'OP de yorige ~tUleD ,e~, po wd ol B. ChriaWjjt Jl
....,... 'l"1 -0 ••• • Ro d L k 1 "den heer De "ooraitter DoodJ&de:!!Iadeg...... ~It -- •.. L-.I aft behaDcleld werd.n. .. -~.. .JI_ ._.JI_ ~~~liJ~;

n., "en.1u-Afsla(por- per':enten, zoowel naar D e..op. enoe te .&en .n _'I.I _,,-"..ll. .JI_ -- - cw.. ...-- 'JU ... --ut: U -",' 0 ~ TER. PERSE: WP J Lou., gedateerd 17Doe. 1898,d.D rud Bo~neD wiNeDw..._,., 811 ... - ~ Verder werd... drie, ~jYÏDppWltell ..,._ Ibach!r. eD
a.ls d~ I1eerenreehten, en alle transporton. a n.a..... 1 Terzoekende hem too ie .taan honnaenoemde digiog YU den "oonitter '" da. Van d JIeoI. ........ ... ld. '~ 0... 'JU - 004 ...........Il' b J. lo'. VA:!'!ORDT. Blv~eziilg uit Znid ... _itNwa die hai '-'P Iddoe .. 1 0 V· . -
kO!'tcn, insluitend~ alle aehtersl.a Igc e·, Afrilto.al1BCheS~jvers (le Bundel) pad aan de liukenjjde der riri.r te TtlrleueD. l_e.~L~:ill:w= .. .I:.ii weiDi- n- r. VOOf18Re r ........ IlllP

e nil," 0DdenrerP CIM ..... .u... FbIIlliltitr),,·'-,,:
lasting'en, moeten door Jen kooper worden '" . Toegli'8tol&llop voorwaarde da, d. heerLoa" ... ... """:$ "ich- ,_ ...:t -1. L. da PIetIia: Be'j pDvli'nl8meat ...... oatblool il. .

Demcl een(e) gemerkte-boekenhehoorentot de de k.,.ten daaraan .. rbond .. lI&l betaleD. o.,k later tM oTertaiJÏDg .liet ... I -u' bieclÏl te ".-keD ~~ werkeD te . Bel ..-.rIrje ~~""~$~~~i~5~!~~
gedra"...-en. .. Zuid AfrikaaDleMHi.torie Biblotheek. Re objectie telJeJi_telling W. L.,Loaw al~ no.. ~ ,.heel teek8llde cl. (83) drie - boawea op .-hikte p"'" clear ou laud TtIrIIIal~ ail

De En'en zullen afzonderlIjk worden yeldkomet Toor N. O. Bor,.....ld. Petitie ge. dertig In. .. ~ behOefte Illeefi .. a jIlalk. werkeL .it ..... Ii...... 'RIl
opgeveild als per kaarten, en daarna in O.u voorrtl4<l Hollandsche BOlkrA lezeu YU P B Taa der Merwe eu .1I~1'8Il ob· Da. Vu der l!ealeD ~ ~ plak I.,V_.g~ door de!beerea z. B. !........ de JleiJip 8CIarift. ... cln
één lot. Enorm Groot. jectoeread. tegon boTengeooemde ...,atelliag, weachend. met de .tielmlO ....a dell tat..-uok jT.-l. O. ViIa&ie: IlIg~er oorlor ai\breek& wille, lW liet p~ -

k d h TAS A tho :-- ..... be-el-ft i_-a, eDm.. trincr01'er~to· ,a- _l po _ .. 'Ir _._ a.. L... . II' b- iD~. •......__••• - ·'"1 lIJ".
De KooI

~rs zullen het voordeel hebben z PTVRIJ alllOO en eer., D a_u...... • _. ..... .-" . .-.U l ...... _.. -- .......... - _. _•• -. _ .... - ....,
~ DEZE PRIJZEN IJN .)S de ..oor boTeDgenoemdebeUekkia,. iDoor deu IIlotel: briefi-. 'RIl "........... ... --_, - DOemden -lot .. pbrqiken, achteD wji t IIÏIII no lUMW

van .le huren van af 15 februari, 1899, OpYI"rt""k .. "'~"" wij gaarne GRUIS om l'Q~TVR1J eecretari. te .ntwoorden dat de raad ~ redea liet ge"oll( cla\d. heer L. 8chreader • P. ~It, dM 1OOdAoiI411cJraenooder hUD~ .... ~ti8e ..
"an welken uatum, de rente op de koop· Oa!.aloq'_O- ..oor .. raaderin, siet. ' Tanered reapectie".lijlr, . werd.... .,.ne ~teD ~teD moeten eD ·Blei W 7_ IIoofdituk 01'''_
som, zoo de koop op krediet ge!!Chiedt, JACQUES DUSSEA,U " Co., Re geslotfn ijjd (seiI08O) Toor .. ild (jacbl). De lIeer Il. A. 8chreUl:. W to, riae-_. oacler Er.rlaoM ~. , .... ia met bebaaDaheicl".IN"J"U~
zal worden berekend. Brief selesen .....a den oadenecretaria Tan land· .itt.er .. - heer G. Bul' ,ML, leK ... • S; V~1d door d! heerea Z. J. 'RIl deD teil ODpai MI' - achrit ....

Postbus 28S, ~aap.lad. bon. recommeudeerende dai de jacht piloten "ai MCf.tari.,1ekCll8ll• .0. 1'..... deD DeiI; IlIg.... een parle- _i iD uwe hubndio-_
De ei"l'ndommen worden verkocht als J li tot't . d Fbr DeTo'-ndebeennw leK_~~J ...._ ..alidaiJ·nebeloft"''''''IIJ··'''Iduere~ ... ;..i_ ---~, .." d 'f 'k TtI.V"_ Ad",: DfJSS/!AU.IiAAf'lJTAD. -ii Tan den lateD a ein e TaD e . beDoemd":. Taft A. ~ ""ip.·~"'_ " ...... .aL. ..--.__,aanO'etoond in e ransport·.~ ten en Docb *Iotea dil .... 'uude pene .. rande· -- ......JIIWU

- Rift 'fOIa..,t, belloon ,r _a Wft te liJn.... ~ .. 1df!Il ~ <
K~ten, en de Baljuw houdt zich niet ring aan te makeu. Ooeaie - Beef, laoobp oU Zijl; an Qoet. lIOCIdaaia lid ".rpli~ tel becIaobD .... t litMr ~ hllll ~ .. .

nl I
"k . •_ k rt B _.I a 'U1'dde~~ oYer Xromdrift -.t seD.,Bi"-rfoatein, en B. .6..l.. Coet88e. kie.... lIema--:' ken. plaata ". :tGW aten ... _'_'-_A" -

verantwoo e IJ' voor eeDig Le 0, en e y- Ta - , lJe heel'8ll L. E. 8chreapDJ . .6.. OoetMe • T- _......._.... . L B.luletl eDC. no. CL-:_AAI~ _' .Jl:. --ID' ~. ,. - .
d •.ct afstand van al bet meerdere. H" VEKER & WORMSER Maisltnal Niea"ruat, wiugdrift, Pofaddera· Il. L {'-bee ~ .._u uw ..,. ... __, ""--_. - - - .....

U .• foutein e~ Leenwfonleia. Petitie .lezen na werdea door deD heer· . zo; 1'oor· 1.'RIl dell Berr ala ..... ure. benoemd OlD - 0Ter&l·merkbaar IS, ell - ~ ...,.,'
De Yerkoopi ng is onderworpen aan een ,. J A Louw' en andereII, deD raad ....rzoekende geit_id ala afKe.. anU...... ·~ Iaii cliaWiktabe- OOKftI 'RIl ..... ~ n. te lIÏeD eDmei waarop - 1ICbJij... .iju ....... wer, WKdáM· .

Reserve.prl'J's, benaaId ondet Rule Ila bo-eu,,--·-"e __ te laten makftlldoor deD .~ur, d. heer II. A. ~ ~e, ea ~ -aderi"· ....... te doeL heeft - .... ou h.' neh, .- -- ...... '
van bet 1I0f. ':oor verdere bijzond~r. Boekhandelaars en Uilqevers b';r ëiiP=Isen"~ £30. -;- . bei werd .... IIIMD.. ..-.-.n. Ook werd ch-a··:--,elu$ Ian~ dit bo.'bb ,na; ia ~~. 'Mrii:';';
11eJe

n verv(){'!re men zich ten kantore van ETO-'" _ Dit o'l'8r te ataan tot .'Ulataande T~enDg. De ,,~! ~"I(w~ ~.a~ op ta maIreD 'RIl CleeeD mei de btiIcltrij~ 1raanaCIIe familie aoadeo WUIta ... -~ .. ',. PR .&'L&""",", Be .... t.elline no dea heer W .( J ". Wyk .. ordeD 1I..... _.n te ...... "e ,a,_ .. den'", ~n ... _lijIteU. ~, ... ~ 1l1um. balle. &Uibe het .. l_.a .. lIe;hUa.
den Resident .:'I1a.~istrnat te Swellendam. Kerkstraat West. _ Bus 724 ala uaiateut .....ldkornet Toorwiik Voqr·llantam. Februari e.k. I . drie diakiktbeetaun ledIID te OTerl!aDdipD, all De JlIija' y&ll , werkje, .... ill., ....

Petitie gel.18D Tau J'H Moohllan .0 aader.n, i P. TANCUD, ook eie derde der itteek8lliDfl geloa 'RIl 4u er op .. ldeIik pllieel hienepa ... INl·
H. TENNANT, GAVEN UIT: don raad "er_kende d.a beer W A J ... n i 8ecretaria. alie led dieaU "erach~ IIjD ....... ~ ,.z_ iI, ...... wjj teil eIol&e ....... W,...

d I' Wyk Yin Ramskop, ala uaiateDt·"el4komet .. 0 beeUlur. 1 het boekj. bij deD ..... A. DNlW - ...... ;
Hoof -Ba JUw, Ds. F. O. Kestell, en N. Hof- het gouTernemeot te nJOOmmaudeerell, DAVID DE WAAL GEvRAAGD TE BE· De .. niko_Dde verPcleriDa werd bepaalcl _uilen, dao hopen wjj dd dUW....., ...

meyr, De voortrekkers. of AaagenollleD T&OrgeDoemde wiik. . DANKl$N. . bij den heer B.l, lIaoelom, te BoeberIJ· habbeD daa _ na&$Ïf ... 1 z.w;,JIri. ,
het dagboek van hac. van Be Terleggin, pad Tan h.i hn. Taia Nelakop --II N."ne bedaalring ;aa deD T l'...... kaaucb boek, - raiaI CIebie' " ;.
der Merwe. ... 4.. Gd. Zuid met eeu rechte Ijjn toi de oaaerljj. 'RIl NOtUleDTan eene "",a4enD, "U d.n Afri· dea heer ... m."'. FOIl"" .tooi de Tera-derin,

Dr. F. W. Reitz. Sestig uitga- Nel.kop Noord. Pditie geleZ811"aD deD heer k.... der Bond tak, VertorenTallei, r:boadeD met ,.bed door 1.M. lj'oarie. KARIE OOBELLI DE JlODEJlIfE lIUWf- '
80gte Afrikaanse jledigte .•. 5s. Od. NH :Karlt.eUen aud~, d~n rud 'tIeneekende ~~,d':.~I~~ ~"Vrift:lB ~=:~L::'h:! p. J, VnIllIULE:I, LLl1tSM.ARKT. (1. O. Jat. " eo... ....

C. W. H. van .der Post. Pil't .om bonogeooemde T.r ...gIJlDI· . _ ....... _. ,,-r&I 'RIl~.... .... Secret.ril. geb.) . *
Deu tl8Cretariswordt lIa '{el•• t .... gunde dlt D. C. d. WuI te besprek.. --i--

Uijs, of lijden flD lItrijden der eer.t te ICbriiyen om iulichtlDg. De 'JOlgead. "ooratelleQ;,werdea "oorpateld,
voortrekken iu !iata!. 3•• Od. Voorgatelde ....reeuilliD' ftIl tollljn te Doora· waarY&ObM ............ ¥- 'weid. "

Ds. O. Postma. De trekboeren ririer. Voorstel A. X. Oom~-T. W. 'RIl ZUI ;
v'lnSt. Ja nnaria Humpatha. 6s. OJ. Urief pielen "aa den .ecr.etatÏI 'Jaa deo DeH "ltfII&derinc .pree~! here d~ Yeront-

A. J. van der Walt. Afrikaners afdeelingaraad Claa.Uliam, gedateerd ló Oct. w.. rdiging ait o'l8r t 0 StMtka..a~.D laak·
wee8t uHlf. Historisch lO. 1898,den raad ....noekeude 100 .poedÏl .. oge- bear pcl::t.:: deu Waal, oor-uae

iscmanthe Studiën ... 58. Od. lijk te antwoordea, .. aUDeer zij ~~ Boterkloof P~~"__._:,,,~~G. ~~=~:':n
W

V A te mogen Yerplaataen uaar DooronYl.~. b_... ....._u.... .."
J. A. ormser. an DllI r· Re wes ....n .Ddukani W.te"~1 tot lII&I' .... eudeme.t dat d. r+ïa' lIOCIClUakM .~,

dam naar Pretoria.. Il maan· Middl'lkraal. ! _ ocm1.l'8Iltie0"' te~"ei de oppoIlh.
den in Zuid Afrika. ... . .. 511. 6d l"etitie gelez.n 'RIl n J Viaasie,en anderea, op eie rediatribatie Wet. , wil .1IeDoate'fre·

Prof. J. S. de Villiers te Paarl deu raad 'fer_keode hoTeDi.ooeoid.a we, te de &jja mei he, aeclr&l deulleer De Wui, il.
Kerstfeestlangen ... 3i1. Od. IateDmak.o. deH "erpderinl-~ .... ley~leDd 11- te

Prof. J. S. de Villiers te Paarl ne.loteD d.t h.t lid ftII die wijk ge.oemeiea bedaDan ala lid YOGI" bert In e •• Ip-
pinksterl iedereu 211. Gd wel{no iutlluitea in de g."one teDd..... "ende nrpderiDl· ï

Re nrpluwag YU tol Boterkloof tot IIUJ' UD&DieiII aaD,eDOm". 1
H. Visscher. Nieuw rekenboek DoororiTi3l"brag.-Brief pIneD na deD le' Voorg_teJd door M.. J~ "an Ziil-Jakob -

voor de Scholen van Zuid cretaria .fdeelingarud Clanwilliam, pdateerd ZUI: Dae YerpderiD; Plet h.bbende op h~
Afrika. Standaard I. 18. 3d. 28 October, 1898, den ra.d iDforopeerende d.i ICh.ndeliik. gedraJ 'RIl' \leD heer De Walla
Standaard I I lso ad. zuu raad de Toorwaarden nn ~en C&lriaia raad het pulem.nt _t hei ia4ieneD no -U- amend.·

" I I I... Is. 3d. "Dueemt t.er Ter_igiul( nD pnoemd tol te meD&,waardoor hJJ.:D18! ",~.
"IV... . .. la. id. DOOroririer. putjj_sroote • ~, ~"II 't~

Antwoorden op ... 8tandaard lIIl Re nrpdering TaU dea raad in 1899.- ....rg&deri.., .. opanS ...... uoe D .... If
Gd BealoteDdat de _taande "...... erio,...... ta lateD_bn ... door' ~ pheele d' . -

en 'IV. ... os. . den raJd word.a gehoadea ala TO¥:. h.m te bedaakeD, daar Wil ala Id..... pheel 0&-
De Schoolvriend. Een atel , Op den leten Zaterda, in Janaari, 1899 teneden.vD met Ilea. !

leesboeken voor het Christe- Maart . F. W. vu ZIJL,
>l 1. d "" ..... 1· ',,' a.~, ..':_A·c'LL_ ...... r Bood T&kw.lijk andprwv. bewer .. t oor _ """-~-- xn.-

J.TBsBoRGenA.WJBRSINGA. "n Juli n i V.,loreDV
le. deeltje ... oe. 6d. n " September "

p. J. Moller en J. Lub. Relcen- ,," NOYelDbn "
'.--k.J·e voor Standaard 4 en 5 lB. .3d JU rapport re typheQ.18 koorta.-Bapport ge·
""" IHen 'RIl den !leer C. DUk, pdateDrd • Oct.,

T. H, Geraets, Jr. Dijkatra'lI 1898,du nad informeeread. dat t. Doep,
ondervindingen in Zuid Al.. cliatrikt Calrioi&, seker . Will.m Zwart op
rika. ... ... 311. 6d 2 September, 1898, OY8l'Ieden is un bo"... ,.·

Een Geillustreerde Catalogus ie op uoemd. koort&.
aanvrage franco .n gratia verkrijgbaar. BedaoIrin,..,hQ'~.r te 8&ofkrul WeeL

Groote collectie oude Rechtsgeleerde -Brief piesen vu E. A. N.I, gedateerd 24
Werken steede in .oorraad. VJ'UI 8epMlnlber, 1898, bedaabDde ala lICb.tmeeater

.. Stofbul W.'.
epeciale Catalogue. Aanpao_.
Ve Schooluitgaven wordt een pruerat- Drift na.CIlea Nelnerf ~.-

exemplaar op 1IaD~ aau H.H. Brief .... 'fIÓD E. OLNel, 8 DIe.,
ODdenrij .. ~ 1898," lUll nnallnDh £6,... toe te

BARRYDALE
AFDEELING SWJLLENDAM.

In de Zaak tussehen Wn.Lllll MARSH
Klager, en ALEWYN PItTBUS BUR-
GEB, Verweerder,

BURR'WEED.

Te BARRYDALE,
. OM 12 UUR,

OpWoensdag, 8 Feb., 1899,
Ten overstaan van den Resident

Magistraat voor bet Distrikt Swel-
lendam, zal verkocht worden aan
den Hoogsten Bieder.

'!ooo' I

\
UTIl'E i:, hereby give!}, in terms

.I.. of Section 8 of Act No. lB of
I-~I-, to all Owners and Occupiers
, ' Landed Property within the divi-
- un of Steynsburg, to eradicate
;):I'! destroy the Burrweed called
\ll:t;,lIlm Spinosum, growing or
h, ni.; ll[Jon land owned or occupied
!, t l.crn .
It l~ notified further, that any

_ ;"il (I'll oer or occupier neglecting
: t ",Idicate and destroy' the burr-
\" ... ,1 n ïorr-sn id, growing or being
1'!"':) lan<1 owned or occupied by

" t, II ril bl' liable to a fine not
I \l't,,',i)[1~ Two Pounds for the first

and not exceeding Five
l'O'I:l'!S for ally subsequent offence.

W. F. NESEMANN,
Secretary.

10 .Jan. 180').

2 lOa OeI
1 lOa od
40 ol
615aOd
4 OaOO
IS OaOd
11 ot od
10 lOa od
1 OaOd

10 OaOd
20 O. oei
8 lit Bel

Afdeelingsraaad Steynsburg.
KLISKRUID.

LIIER.\IEDE geschiedt kennis-e gl·\·ing. overeenkomstig Artikel
~ ,;Ill \Yrt Xo. 18 van 1898, aan
:1::' l'l:!t'naars en bewoners van
(!:'ond IJl Il neil de afdeeling Steyns-
:,.,:'1:. (llll het kliskkruid genaamd
\;\lithllllil Spinosllrn groeiende of
z'Jll'ILo op grond door hen geeigend
UI' Ik\IOoml, uit te rueien en te
\-L'rnlt'!en.

\. C['der wordt bekend gemaakt
,LIt t','nigo wodanige eigenaar of
',. S():lL'r vl'fzllimende om bet kli::;·
kr1lld ,u0rmeld, groeiende of zijnde
up grond door bcm geeigend of
i" ',\oond, UIt te roeien en te ver·
[li.'!' :1, ZIeL bloot stelt aan een boete
ni': Il' bO\"'ngaande Vijf Ponden
H,r l'L·uig-0 volgende overtreding.

Balana .••••. oio.
",

. T~ ••. £710 0
e een' 'JOlgende"~xP=-Un hU deDheer Luou nn Wijlt, te

De YOOraHMr bedankte! de Yerpder!aa ..
de beer Willem "U Wijk, aipot lIlei lobed.

Il. GnalTZ,
i 8eCreiariL

Kalkput, 13 Januari, 18~.

PHILIPSTOWN__ '

W. F. NESEMAN~,
Secretaris.

Afdeelingsraad, Robertson.
Achterstallige Wegbelasting.

I' E~~IS lIordt Ilierbij gegeven
\ Jat :.d!e Achterstallige We~-

iJt.::.t-tlOg tot het jaar 1898, met de
r, nt' Il daal'op verschuldigd, op of
\ .. r :2 ~ I.'ehruari, 1899, betaald
Jrl'JI't)·n worden, en dat wettelijke
-:,I;)I'I'U zullen worden genomen
1. -'t'n wik') 1"'r,l,nen, die met ge·
1'1,·!,I,j hplasting in gelJreke blijven
LL :;') !.'.'bruari, e.k.

()il ,m!el' van den Raad,
G. W. BORCHERDS,

Secretaris.

]\,tr.t()or \'an dell "\fJl'c1ingsraad,
1{(Jhertson,

~ ~ Jan" 1E,C)').

Divisional Council
Robertson.

of

ARREAR ROAD RATES. 1l00fJ.Baljuw',; Kantoor,
Kaapstad, I" Januari, 1899.I ,,~OT!(, I,; i.'i berehy given, that

\' ail "\rrrar Road Rates up to
. .'-(·.Ir 18~1'1,must he paid with
I·::,'[',·,t dill' thereaD, on or befure
t:, :; ttil da\ of Februari, 1809, ami
ti ,I' Il"'al p'roceedirJfTs will be insti·

~ c)

. "'tl aQ'ain~t all persons who are in
"r"t'lr' 1'.ltu the payment of said
1:<1'1 " Ull Rnd after the 25th of
I'" lr': In' next.

1\ .. "I'd.'r of tho Council,

(;. W. BOR('HERDS,

Secretary.

Tenders 1!Tenders! 00 w.rkje boudt drie .kj_ ia, "'11set.
.... lilk door Marie Corelli, !MIl .............. -
8t.1, omtrea' d. wilH waarop ioop CJ..- ua
de boogere HandeD wtseo.... frikf of .....
Marie CoNHie 11ft ooe"L Nr,"", ......
Voor )WOndie d. aoeiaIe toutudea ...........
pe8llCbekrinps wiHeo laerea keDDea, ill ti.
boekje ona•• ijfeld seer in"_''' -...
w.i er hier eD dur ataat, ieaWI4 cs. ....
berge doet rjj..u.

.' :~
•
,
i

~.,

Worden hiermede gevraagd voor
het bou wen van een

Kindergarten Schoolgebouw
TE

~[ONTAGU. ALLEGRO.

Dit boekj. door Elio 'RIl B...... (J. O.
lata & (;0 .. k, ph.) bem tier ..,Urdice
eu mes taleui plCbreTeIl kort. 1'....... die
"ii UIl allen die 11olIaDiac1a k1umeJia-._.
begeleD. Er u, .... oecle Ir'" iDbee hoekje]
en TÓOral bet laaute YerhaaJlje, pt.iteJd .. GOd
sagen' u," il met diep ",Toel I-IIre"., .D...ui eeD Ditm.ntecMlen iDdro(

Wil nrD8lDft dU bet boekje ook "erkrilrbur:...'l de .... teD Jacq_ V_II.t Co.. Kaap-

VOLGENS Plannen en Specifi.
catien die te zien zijn bij den

Ondel'gete('kenden, bij wien de Ten-
ders ingezonden moeten worden op
of voor Maandag, den 6den FebruarI,
1809.

De laagste of eenige Tender niet
noodzakelijk aangenomen te worden.

W. A. JOUBERT, Sa.,
V ice· V oorzi tter',

School· commissie.

1):\ ,-inn:!l CO\lned Office,
!{()lll'rt-orl,

~ Ith January, 18~19.

BENOODIG!>.

FE~ Assi.'itente, gecertificeerd,
..J yoor dl' ~Je Klasse Publieke

" '0nl tlJ I'hiladelphia. Bewijs
\ :<rl LIdmaatschap ,an een Protes-
:,I!lt~,·IH· Kerk ,ereisebt. 'Verk·
! l:r!li\:edl'u te beginnen in Apri
,llr:,taandc.

:'alari" £~,) per jaar, met vrije
!' ': t~, liltgcslot{)n wasschen en
·'rIJken. Applicaties te worden
:IJ>,:t'zomlcn op of vour 14 Feb., 1899.

fl()e ;\anzoek. bij _

D.-:. ~. P. MA.LHERBE,
Pbiladel phi&.

Montagu,
20 Jan., 18~8.

Sonlerset 'Vest Strand.
TE Ruca twee groote gemeubelee~

Huizen, met Stallen, Wagenhul,.
etc., vroeger eigendom van C. A. Coaton.
Doe dadelijk aanI06k bij Benjamin,
Somerset Weet Strand, of 1. F. Pentz,
We1liugtoa.
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.De Ondergeteekenden ontTaDgen DU hun ja",!ijkschen voorraad van

Druiven Moems, in twee grootten.
Egrappoirs voor hand en kracht.

Wijnpompen, laatste verbeter.de.
Gomelastieke Pijpen, voor opzuigen en

afwerping.
ALSOOK

Heining Draad en Staanders.
Net Dra$d,tvan 2 v-oet tot 7 voet.

Hoek Wen Palen
Tegen de Lagste Prijzen voor kontant.

B. M. BOSS &; CO.,
STRAND EN ST. GEORGE'S STRATEN.

BAKKIES POMPEN.

,
·1.f

, ·.··1.·

4,

}
;~~ .

if.~!
Sproeipompen

VOOR

TuINEN.

:1,
,I,

Dynamiet, Detonators, en Lont.
Bicycles, llicycles, Bicycles!

SOHRLTP 0)[ PRIJS LIJSTJ:N.

.<

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.~

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsen in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marque~ (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

Tirfd loor Reiligen DW Johannesburg£4 i7s.-en £3 17s
" " " "Pretoria.£4 k 6d.-en£3 4s

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

Grootste ,Onctern

Solide Essebenhouten

~DEZEILLUSTRATIE IS BEN BB~LIJKE AFBEELDING VAN DEN

" DEFIANOE" SLAAPKAMER ZET

..
•
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u
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LICHT,

EEN·

VOUDlG,

STERK,

GOED·

KOOP,

DUUR·

ZA-AlL
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TELEGRAMMEN

OVERZEESOH.
Rhodes en Chamberlain.

IJLTI seas RECHTEN.

llOOLE\ sCarLDIG.

21 ,JA, - (R.w.t'r) - N>l een
róadenn;: op "wteren, hadden .Ir
k_ Beach ell de beer Chamberlal.
j me t den heer Rbo:iu yoor meer
, , een half l>lug. l::\lrAUred Milner

(lo 'I \'th rJlg

',r t heef t vernomen dat er nOl
.1 ueu I" b"trc:'k"luk den datom
r.. vun deu boer Rhodes naar

" I. 1IItge.trekthe1d nn ciln nUl
\ " _ •• e rd De heer Rbod ... ')Qude

• I II d.e :; Ul'60 duurde, V~IJ deu
.r terde compaCOle Da cUn

,. UJ l"ttjnt

• b,,!t!lArt groote dlbwUlen
. l<ln~endc d.. ontvIlRIO"\ ..all

..au 'Il >erklurt ui
re olon zal bandbaven, ea d.

, teer8.D
\\ '''4lDgton ont ..aDgell

I V.U jl.fIIeraal Miller, op
.I I '.0110 aan .al ge!{UJl

1 I) t werd vooral gedaaD
ir uk te maken op de Phi-

, ,n:, r me ld t dat Je beer
"il b~droi( en waugedrnz,
1 le t1 ren b.JgUDIIUgd b",,£C

1 J Il sol vcu t WU, CU dat b!J
.• I j I.dl aan liefdadige 111-

l ... ).!ed.an til roekulooze spe
'" I h.t:':""11 alle. h'l droeg

II heeC, l ok relt~nlngeu
1 c'" IUe b,)~k stIJk ge

lJ,; Jl .•oa kwestie

[ \ .Itt nl in I.ch'" C'Jn:lu'".,
\ III hl1.Tt r n.aJcdtells r~!-:IdJ

rIle ltJ'j{ Jd Li,., Hrlt~(he In

I'cl "Ulkt lull.n
d\\.al do 1 "~p

C~ •• :,;:.~ur-generaal van
Sauaan

r \" -( Il tJffr J- Ecn pft)cla ..
'~i!.JLbtJ lord KIt

,:'lJ\ l':J. du SCJUdancO::J.ventie

'.

J. " ·r )-L Trm!" tegt
\.,~ I'" et:ll t.n..:, 1""h protek.

,te 1- uJ! eo ru,lt } rankruk
\ tr hl't on "t!lrmqdefIJktj,

te zoeken De P~rll"che
\ r lJ t ;-tl~t,_mt"" ~n beg~tl')uwe[] de

L: J.I~ leu ~oia.ne r.aak

i~AAPKOLO}'iIE
r:;~ Gr:l.hamsstad exhIbitie

- I

1:1 ,J" -(nut,) -De
.1;:1 (X h h'lle wa.~ ~~ttJr~n '1.70!lU

\ I ~ lr) .. het *Of~a.J b~lo~"ers opg'
to' ) pr de 1ijl) I) I) :\a hl:Jt l:UI1

r.1 ""~ r lo t;!tJc" " ra~er en de heer
r I"'C" gtnQ(de ""h.-o naar .1.,

~ ! 14:\ t.:en t'ud·nn deed OyiitlJ;.{cn

I .... k 'K~rn neder In ecu P lfft."hate
' .. ,,'" .'\ 1 till'" 01:'11(' prn...:lltl.;e IJl!

11.,lulIl!!'ndo eng )l)t~ f:llc
t :\f-lltkl"lJ \a 1 \tJ:.H\1i ...rW: Ue

guk0m~Jl \\ *reu
pr t;11 I1 .... ·1 erkt:nt ali{o"

\ l" I J. nut.! Je bc~~e va" bet
t \rllhll!U sluit ~ edr.n aT'o:Hf,

!lrl':;:,'T:ltJlrna ultgO\Otr j zal

spoorweg- mlsdaad.

, \ 1.\ I l I r. \RI~ESTD RO

EEX Du'ïST'Eiïr; Z.U.K. VALSORE BANKNOTEN.___ I DUI.Aw.u'Il, 2l JAN. - (Ri..:.r).- JI:ODIUIn·
ll.JVP.I:mAI E, 23 JAN. _ ( n~). _ Heden tal .Q~OIlIaakje Staodard Bank loiu pOlod aeten,

morgen werddn Jobn .,n Ullbllr~ aay van Iul1gllv" 18f18. !I,n 111 het besit fIll) kl.urhngeu
Heidelberg, voorlooPl1f vorhtlord weg(-Il~ den !;c,oooeu. ZU"cuo ,keht pagwuakt.
moord ..an bonae moed ..r U" ROtOIgf!'II••• "0 -~
yer aflleoomen, b-n'lJSt dat Ui' J.." '''uII,1 van FLUKS GESTRAFT •.
den 16dep dezer. de besebold.gduD, ..eu dienst- BU'UWAYO. 2l JAIf.-(lkukr)-l':en hotel-
meule cn dil orerledeae, de "Ulgo Q<}CIJpanto:n houder Nieholls fehll8ien 1lIIUet £iWu beboet.
nr. bet huis waren. Het dieustmei.j" werd of u "..l.Il'eke Y'.U betaling met aes maanden
!lewekt door bet gernu 'l'l!1'OOrzaakt dllo~ ieta harden arbeid. wogons bil; nrkoop vau drank
li'!t Yle', IOnhare hmet' verlatende ontmoett. "Ïl aan !n-bo.rliDgtln.
GIIbut in den (C&og,aeg~eDde dat hO riDlt om '----N4~---
z!)n broeder te balee, daar ,zline moed.r dood llitroeiing van sprinkhanen
waa. De bellCboldlgden An de dienatbode giGg.n met ArsenIcum.
toen ID de kamer van de onr!eclo.J1I en ?ondon
bMr op den vloer hg~eu. De beide beacbuldllJ'
<ion gmgeo om den dokter 00 de politie te balen.
Zl) 'tonden dat bet hoof" 'sn de o"er!edeD.
JQg_~en WU, en er wa. cline gT.wte wond
boven op bet boofd, en de armen -waren pb"!
vcrbruaeld D. ~buIQ~e Giloor~ lULln IUa.
moeder ID &no. armen, waardoor zIJa broOfk en
hemd 1'01 bloed werden. DOll 'toli.pden mor-
lleD werd zUn broek nog Ollt aan hem govond.D
Een groote bam", ge!llk aJlli een die de over·
ledene In haar beZit bad, werd lD do rivier ge·
vonden nabn bet huis De beschuldigde Gil
bert lelde aan den ..cldkornet, d60 dAg na den
moord "Wae ho~ niet wegeWi al dat drlDken,
dan zoo lilt DIet voorgovallen z!Jn." Do saak
worJ nlt~e8teld tot morgun .

. meWje in dien.~op d. R_"e. lIot meieje je
be_rd eo gebead, maar I~ gnKIleu moed
lAD den cbr. ontaDapte eD nep bear )QlfroDW
dill naar het politlOboreao liep om .. n Dllr In
deu morgen. Eindelijk werd de ecbutk SIIUIl,
aen geaomeD.

Een vreesel1jko moord.

VOORZORG.

De .Agricultural Journal \'ao Natal geeft de
'tolreDtW 'uzonderhedea .mlrlNlt bet uitroeien
vao aprmkuneo deer middel van arMDIOUm-
lod. oplO.5llin~, vneblluende in Iwt rapport
van bet .prinkhun eomité du Inanda nreani-
(pDg.-

"Alle mutregeleD genomen voor 't oitroeien
..an sprinkhaoeD 10 vange aal_Deo hadden
maar gedeeltelIJk a_. behai.... het lIuddel
un VOT~ifyginl me~ IW'6I!n1cum, .n dit wua
volkemeD eo ontwuwlbal\r succe sv '»' Hoewel
op dleo t[Jd allo publiciteit gegoveo wer.
het eucces VIlD't aebrulk ...an arsenicum, IKlbU'U
dit fe,t reanr weinig algemee.n. bekend te zLin,
en het hoofddoel der "er ..eni!{inlf met bet Uit
brengen "an een rapport ill om zulk een 'tuIlediJl
mOlleluke lollCbtiDIC te lleYCIl,omtl'ent de doel
treffendheid, ~Ieoopbel{l en de nillglleid '\'1.
behandehng d..r JODge Iprltlkha.uen door middel
v:t.n "erglf.

Het ll'etullenlS \'lIn bet com.té "aa zoo af·
doendo dat ZIJ h"t zonder twufol a!s daadsaak
be..chouwden da~ do voetganllerll, hoo talrIJk
ook, In WeJnl!;O d.~en gedood kunne" worden
dOOI het oordewlkur.d,g l:ebrUlk vaD ars ..Uloum.
GewIlSsen behoeveD daarom Diet man.don Iaog
te luden door de v6rwoeStlllgen ':1" de \'oot·
g~Di!er8, ou !\Js de t,;~.,lollllelite .prlnkhlUlen vaD
anoere d,atrlkt"" later In h..t .elwou mocbt~D
neor8tr,)k -n, .Dll~n de ge ... asson kl':le~(I::; ",,~e
,meld 1.IJIl, C I du! ta o"n bet~r CUIJ,jllw cuu
I~n.allen le weer.tMn "erJ.r li ur"oolCUIll
do.'lt rcllond oru .. liegende sPTlllkhanen td dooduo,
mn Ir Dtet zou ~o"d "Is I ct gernlls m~i voet
,!!lu)(ers, OIUretleu dat de vlJegende SpJl!JML111t-n
plol8cl!nlr komen, tICU vO<.-<len,en wCII 1.1Inv6,)r
bet nqlf neerg ..le,tl knn word"n t"ch moet
men het gereed hlmden om uet to .obrulken eli
h,t neerleg!!en bil d .. C",'8tu ,cr:IChUDln~ vau "en
."Ann ~pnllkbantn I

liet volg~nde g.tullleql~ Zill \ aD b.hn~ '\1 n
E~D lDan ".."t _, n"t v~b<" .CIZu~n h....tc"dd,
I~ op ·101) acrcs ovcr .1,UIJJ, om du. hogelido
"pra.kbuDIlU te ."rJa~en dn zo. zoo mogct!lk, t J

lh:![,.tleu ban t"lt1rft t.fiI leb~""Il, d" UlcrK toP \'('r
n1ctllJcn. ~lepp.lK te gruw!, {U d., Junge opTluk
banen te .ortltl)veu, alles ~cchl. IlI"t gvdeetLe
lIJk SDec'S 1<!gen bet elndo ,au het oe.. oon
probeerJe ,II: arS'Oleum, en zDIVerde mun uI den
10 welOlge dagen. IJlt Jllur heb 1)( zo laton
vreten, 1,6 bun eltlrs Ia.ten 1"~l(en en te laten
ultll:omen, daar Ik o.ertulgd bon dat Ik door
anemcum te Iil"brulken alle kan doodmllk ..n
welke op mlln land ultkomwn en d e ,,,,,Iko vlln
D:Ulgrenlende landen mogen komGn kan belette U
OGlt over mUD greD.ge\l1~d of brandgurdeI. te
komeD

De heer W,lkioAon, ~an Ottawa, Esh'e (die
de eerste "'Q!I dw )Je' arsallleum met aUCUA
gebruikt" E'1I dIe d~n dank dor Kulome yer
dwnt), zogt -'AI mIJD volk WlUI beZig met het
doodeu Uil spnnkhanen, ZlI ded.m maar zeer
"ellll~ goed, eD van dIen tjld af dat Ik arS"D1
.;nm 'begon te gobrud,en, zUiverden g.,mldd~!d
z.... mallneu per dnl:, to,;eD 71, lIIlet enkoio
sllllli!l~ voor cbemlca111'u !!oourcndc hot aei
zoeD, mun pl!l:lts (700 RcrC.) 10 10 dogen, OD
vorblDd.rden de aal. val vau aprlDkhanea H.n
uanl!rtlnzeode landeD.

De "U.e van gebrud, '8 al. volgt
Neem I Ib arsenicum, I Ib bJltende

Ne.m vier g4l10na water, \edut tot 't kookpUDt,
doe de bIJtend .. soda cr bn , af! het opgelost I~,
..oei dan heL aI'!l\'D'CODl er bn, roer het goed
Gru eR k lok bet gedurende enkele mlDutec.
draag zorg d., dampen Ulet 10 tP. adem(·n. Bew:ur
di' meDgsel acbt~r .lot. Noem naar h.t noodl~
IS een b"lve gallon ..an dIt mengsel on doe er
vier galJoll~ beet of lI:out water en 10 Ib~
brD!ue Imkor bl) Dompel gemalen "U1kerrlet,
gras of mlehesiroDken la d~,e \'!1).15to£ f;D
pl&3ts bet lan~s wellen, IQ 8ulker\'elden of op
,,",Olgo plok met gras of laa;: grool.udc gew!ll!sen,
of spron keI het m~t o:ln \Vltkwa·t op eeDig dlDg
waaFan men opgemerkt dat de .prmkbanen
•maak voor bobben Spnnkblllleo zullen kOmQIl
van een af~taad vaD hondord yanh of meo",
aauielokt door deu reuk vau dc,sUlker, en al.
ZlI l:0"d van bet verKIf vreten, zal de grond 10
dne of VIer dIlgen wot bun deode !tc)Jawcu
bJd.!.:t "ilO, of men zal .e VInden onder gms of
l"t9 <l' dota \\':\lIr zo he~n gokropeD zIJn om te LEGGING VA.N DEN HOEKSTEEN DER
Iter\eo. I-~er.lge m.ns."hcu LevcJon etn vt:,·l
.terker ••oplo,",lllg aan dan de bovensln:lnd", die
gebrUikt wordt door deD heer G Wllkln80n,
OIl de .... ak~te In ~ebruik IS, ell nijtuurll)k Z'lll
do sterkor., opl().'~lo.;eu velll~tlr aid ze oveu dotl
treffeDd werken

Wat de v'lhgb'3ld uetreft \liaartnce dit v~rglf
«ebruikt ma:; worden, als hot achter 8lot g~
bouden wordt en m'Jn "Pj)Mt bet zode vocbt
DI~t t" laten ~taan waar ,omaNd OirbO klan 1I:0[Oe.I,
mear heL dlrol.i n..ar de velJcn brengt. dan £al
meu .t"n dat er. ec,lm1:l1 ge1rUlH VOlgOIlIlfour·
<cur.ft, ""en k~1 s II d.~ o~.1l1: rnensch"ll)k
"01."n \'er::lfI1lld wordt~ en de klemo .boo'eel
held, cq.f op wat gr ". ,,,kernel, of mlahe.tronk
III niet genoe,; om kwnld te doeo "'m f!f!n'18
soort VOl" '0&-."1 f hoeft men op;cmal kt dnt
hoendcr. d~ d"or a,,"UICUOl gpdoode .pnnk
t.flmn wuder Bcl.ado vreten AI. miln IDhch
tlflg ,erlllngt omtrent bet ",.brDlk TII,I artel I·
cum. kllD men Zlcb wend"n tot den secrelnne
'an de IO:IIldl nfJeeltng landb"ow ""ree~Igmll,
Yerulnm

Ilot comlle weDscht tell .10Ue bD~ ":lllrd~t·
rJn~ to betull(en voor den dle".t ID bet belang
v Hl hd publiek bewAZsn dnor deu hu"r Arnold
CnOpH lO "'i u \Volr.o.ch~PI,.llJk8 ond"rzoekllll.{eU
naar de r.1~kt@1Idie OD~ClW'ifdd d' eprlDkban.n
10 doze Kol mlo :laot""t ..o en ""n milt .pelan~·
ItelJlD~ zIJn boloofll artikel tcgOl1)Oot'1)<cr dO
reMu)tdcn vau ZIJDverdere 01H1er.oe1ullgéu "

PJIE',rocu., 23 J4N.-( Ilcutêr.)-Do ver<llCDI-
ten der PIR~rsburg lijn "QIlT d,,·woolr ~lPdipD'
de 19den deaor "areu £r{'/I.G.,

RHODESIA.

XI)" El:~ SCHURK GEVANGEN

P""f ELlz.I.JlErll. !!~ JAS - (Rtl,ur) -De
.!<>omboot ,,,,(,,,. arnv\WrJe Zon.:la~avond
albler met vier r"'lllal(1ers UIt IDd,e ..oor dere
pl..at. Daar ze UIt besmette dl8tnkten kw"
mon w...rd bet scblP In qu~rnnt.atne gep!a:ltllt
h'll,~"ocle In.truelle.< UIt Ka..p.ud

De Knnpsche politIe heeft noz eCll VRn.M
sd.Jurken gct'"an~en dld bctrvkken 18 In de spo0r
wes! m'",h ,d II 'I \Tord lloor de h~ze~rrlp. ,rou IV

herk ..n.! ali de cr~Sl3 'au dIl dflu ~05 eCD
d O~ \ rue ,<'eten

VEE PRIJZEN .

\ RIIII !I(., 2:6 J ~~ -( !le uUr )-1:"n groote
1'e'-koop ng van hn:enilo hat's II nihier U dJ''' tl
LI"" cu ll0tJd. pruzen w..rd~u hehaald Koelen.
1." iot 1.7 lOa .IucbtoasIlD, .r 10 \I)•. to' .£ 1{
lO, . n"..:ora bokken Ils liel vee was ltl

cef'tckl. .... · coDdltle.
F.r '" l(oeJ~ aaovraag n3llr plaat;€n en ,.c10D

Z )n III andere banden overqllgl1l1n
_4

NATAL
GELUKKIGE CllINEES,

de

:I[ARITZB(;R,., 21 JAS - (RP.uur)- De CbI
nu. belcbuldll(oi IU.t oll.ed~ICk. aa~r;lndIDg op
~en Enrope<ot!Cb meISJe, vlln leveD Jaar, II door
leo lLaglstraat 1'TugcaprokeD

STEENKOOL TARIEVEN

:I[AI(' rZUl CC,, 2! JAS -(Rw'" )-De ro!;~-
nn'l heeft, In terrueu \·a.o h(Ct 'f'erda~ d~r steen
knlen COlllmls.,IC, b~t tarief foor 8'e ••ukool ver
mll.J"cd als vpll(t

Op C'1 Dl! 2} J"nu Itl, voor .UlenkooltJlnrl
",t, UI. <i" KoloDla vervoerd, of aan de "Chfipen
op cl- bUItenreeden af~elcvce,l, 7 LI oen afslag
nD .:J' percelJt ol' het oestall.lIde taTl~f ...ordeD
to( :;o:at.1un, up vertooDlDg yal} et'lll cortdic:ult
..Itn de~ In\'orderaar van lfIv06rrl'e!Jlen, dat de
steenkolen beboorlqk ~c .. eheept z JO liet "poor
weg tarief voor .tecnkolen IIIbet al~eme\)n I.
verru'nlord nn IJ -,OJ per mu! tot 0.4'>1

Vrees voor Bubo-pest

Dnu \S 23 J\',_(Reuter)_DesLoomboot
A Vmr, uw \'1n Incl'c arriveerde, wo.-d toegang
verleelld v.r1"detl l...terdalt en kwam da bllve I
blnRPn Zij Wal In he' Bluff kan""l vl1"tgele:;d,
"':I.lt 'IJ h.r~ la llD.( ID landlOg,booleu ",llo~ .. n.
ilo.wel h~or t()<l,;nnl( n rlo~Dd I~, I" lIot niet
"'~:lr,cht)nl\l. dat '11 io ·I;.btolt z.d wonlen
la 't:~ d~ wo, f tt: kom. 0 Z I brn,h~ 15 In>llscho
pll,,,,,gl,,rs voor DUI blln, ~U 3i IU transIt our
JJau IdU.

J"-(R,,, )-EcnZu!u
\ T I 1<1 ..:ear'"\..."'\-telf! '11 ,.erblnd
1d. f) I ~ i",-! I Hlilt Jeyleeo.!d op dl!

I I ' • ~G~th I Il Il I \\I.!ru \uor
1\ rh: \ (Ir d Tl Til 1~I .. tra.;J.t L"V ----

".1 hl "li Pl' Id 1111 Il fJflll ,~rLI'. 2\ J\~ - (Rrolcr) - Do
I! I ! fll ....l::> l".t:')UHlltdu \rl, ...ti\.atllj.fho af.:ev~lrrl.Jt{den IIl\r de llJ.uwere

I I
' I I } n r~eIlH[lfl": cullfHrt!ntit! h: rfc'UrllllUllen ZlIn

lo,; I lt ....I.. l~ \.L:' Il: Il on , ., ) ."
ti _ Il ~ 'lI r h~ wa.r ...n UIJ lUJtie nt ho )fjr. l bttlI' (Jij \ 1,II(.:r~, ~e b~i"r C ~ W t's

! k \'fl"ir"\ en UIL den toU11~ ('C'ollrr.ltt~r • ln (lciJ f1\.1.ll) dt'" htor (.reyltng'
(IJl .. u d~n ,(JI~srulll vo.>rHu'l',t.tl)t".Je
ue"r A F"llcr lttl V~] d"n UIl { r",l)f I' t \ .... ! I 11 II' baar rug, tu~"i"hen

I I) -.It dl ft lh: vrou v I.JIJf'ft deu
, r {t [J I .1.h de r:la!l die brlu.r kmj Ult

~ \i q U z:.llk l'i Utt~t's dd

~L).' ~C:IR.\.LE NACHTMAAL.

.T, [I',.U r)- !\ror:en
lie' ,~le !Iler.s~1Jeu.,

I "

II

~-l E I E:\.L;GGETROKKEN.
, ' 1.1_ JL! I" -;

I! . -, ) -De elekt lO

r IIp'' >efrll'nllngt>n met
n 1'1.111 t I ... U~ mc..:l "UCC~~ hn

.'" ri" il. lll""clen 11IzganbU
1 ! 1 \ I i).dcll en 011 de meent

E='; SCHURK GEVANGEN.

"I I .' J" - (R,'ullF) - In
I1t,1 ot hulen Dlor!:en werd et'n kaf

rlf'ltt.n~ VCrWt!LCO wegens lnbr.\&& IQ

•• , .aDler van ecc respectelxll blaake

¥ ¥!

ORANJE VRIJSTAAT
De voll:sraad op~eroepen.

nl"F:\l")~TK", :!I JA>: - (Tl"I/-r) - HIl
vollc"raa<1 I" opgeroepelI "cu ,,;> .ll..:l'lda~ dCD
3deo April aanslaand" lO J3ar"Jkscbo ses. la le
Te-".deren

Ho (0 nf".lL" P. aan:l,s',ll d ,or d~n ~olhraad
om de OpH)e\ltr.6'''-wct te hl;rztcn, IH nu VeI'g3-
derd t~ Bloemfunton

Eon eraistge beschuldiging.

el M )11 ", 7.1~, 2; J, ... -( I!-uler ) - EeD
bhnk kl Ilt'r mehJo l~ ter Htr~fJ;ltt1oq verwe
zen "p celle be"~bllld,,J[l;{ va:! kllllerruoord

NauV1ere. verecni3lng'.

Allerlcl Ult Bloemfontein.
n'OE\I' ,'nl~.:!l J.\~ - (llouttr)-DC

spo .. ,W.:[ lJI PP Dil,' h;.( ; 1 Jalluan uaar lied
UfO 1 worJt'u g..npend
J). od h,,"r ,r.rrlm~n thp',lnc' lkr Kamp

knlnnl& '" "Jl !'C£>1,,1t alh er II, z'wk '" bl) hem
alg ...}t 4d. door (!t;u 8t~1.t:.neCN:ttarllo1den olrec
tr'ur (,!'Ollf rJ il "1111 ~poor," Cilf Tl <it TI g.ILardcr tan

In' 'crrecht"n eli dvn he"r I" iJ'r [, L' Il
I)r Brill f'n ~I'!llll 1, I" t ru;;( ~~t!rj \~in a_"

knwrtJe aan Somw .. d :-itraIId

Z. A.-REPUBLIEK.
Nleuwe artlllerie dokter.

I'1F.TIIRJht R(. 21 J \~ -(R'"l'r )-Dr Hohl.,
de lh.lnkt. {{""e .. heer ,,~!~, m ..on .II"!:cno
rneU door ~l du ol:IClercn dor artIIIen" te Preto
na nl. hun !;onee,b'er. ZL" ,"rtrek .an·blir
...ord t zeer betreurd

PIETERSBURG NIEUWS.

PIITY.R~I"'p'r 21 J.\~ - (R'ute> )-Een tak
vali du 7.,\ LIg:!" bwr !:O, or md

{)~ llll'~ 18 hier wAr H~ 1!;8WtMt G"teren
w"~" d, ti .. rmom.ter III) graden ID de scbRduw

De kontrakt~ur van de Pretorta Pwter8burll
~poor ...e~ moUt dat do ee.-te lokomolIef III de
e"r~te "O( k ':tn Maart te Pietersburg zal aaD·
k,)men

lieden Zl,ll cr vcrfnuchcndc regenbuleu gc·
v:11H.'ln

Len I:root unLd b,'''ren .1)11 nanr bd Imd
van ]I{ allato getr ..kken K l!fcrabeld IS zoer v,'r
m6<'rderd. .,nls de vrede In dat doel V:lO hel
13nd heroteld IS

Onder den dekman tel van
privilege.

Pr'i rORIÁ, :l:l .r AS - (Reil/er) - Z",,ue
re!:"n. tll" b,3r be l.nmldrlng ~eval1eD

Da re~8ertng onderhandelt nog met de Bnt
8~be llutOrltelten aa:tg:undo de welg.rmg ,an
rl~n IInt,ehen \ leo cOU~lll, <1~nben r.van', om
Q(~hoor te gevea un da d IllvaardJng van het
h ,f op gron~ van dlplomatl·cbe pnnle:;o

Denkbeeldige strooptocht.

j'Rl: rn~IA, 21 .rAl( -(!le"t~r )-Eemgc d3:.en
"dedell on(\ lOg bet gouvernement Qlen bnsf
""11 den Bnlsdtrn ageut, r.og_J.(eude d!l~ "eD
r:1pport lil Hula"ayo ,,1<5 out'lingen ten etIolkto
dat cen aantal burgers de .:;reozeu waren o·er
Itetrokkeo en e~n strooptocht ep Mpefu e meD·
.eheD en \'ee hadden gemMIt!. Het gouycr·
nement oogon da.deltik een oudol'1look: In ~
stellen, maar ontvlDg heden"OFJIen oen brief
nil den Bnlacben llgent, meidendIl tla, bet
resultaat ..an den onder_k door do DoJaw.YJ
autontelteiten bew .... n ha-l dat bet rapport
leUJtD&Cbtig na

Een flauwe verdediging.
Paarl, 15 J.mu:m IS~J

..trtll dell lltAakUur
M,lnhe()r,-' TeleurguleIJ," dlo In uw Ulad

."n 10 deter .chra"f Q.er het bezoek va.n d. F.
!'\ du TOit nMr Stru'!enlmr.{, m.t: .IlPt "aru b~ld
''1" nMp! tceke ..en • Teleurg"steld," want men
ma" ...e1 tel"urio@t"ld wezen al~ er zulko on·
cltrlstelnke, '1H:la~l,nchllglll m'Dschen ~uo dIe
Ult all('~ glit Z~ll{eD w,1 eeu ander do~t, on
mallr al~lld mo"rd en drel.lDg 12lt buulnen
tegcD :lodeNt deal.onden Ds F 8. du TOIt
\'erdoftlgen wil Ik met, want hU zou het zol ven
kUllnen !joen .1. "Teleurgesteld" deD moed of
eerl'lkh"lld zou gohlld beuben met "lln Il \am
.,oor den d~g ... kernen enlal zou Ik bern wil:
Icn ...erd.d.gen ..mda. hl} 1>1' de gemtento
'Unddr Il' t krul~," w!lar Ik hd van ben, het
nachtmaal beeft uitgedeeld, acht Ik het toch ook
OUIlOOOI'{. want dan zou Ik vele aDdera predl
kanteD ook moeten ...erdedI5en, dlo dlkwule bIJ
aunere gctmdten ucrarneDteD bedienen

De I:enedbeld vaD' Teleurgesteld" 18 Illeta
ander. "aa dlo III de Roomtche kerK beerse)Jt
GeDlge een won geledeD, tocn onze voorvaders
..arvolgd, .. erlllood, 'terbraud ClI verbannon
...erden omd,.t zn het dutfd<>u "3gon om te 'rcr·
scblllen nn de gevoelen buuner kerkeluke over
heden, en leta aDder! te doeD d"n wat de f>al1~
deed, aan die gGllUdbcld 1'110 "Toleurgesteld"
Inkt bet mu \'1'1'1of bel Pllusdom weer begmt,
en het lukt wel of b!) zelf de p"us IS.

Waaroln de Ged"Dkaeboolm yerdeDktnfl go
bracht moe. WOrdM, en aDderen dllarte!;(en
ge ...ul'tlCbuwd worden. lal eIeebts do')r cbn_te·
IlJke, wraak%uchtlge "Tel"urgestehl" kaDneD ..er·
klaard .ordeD, lernlind anders Dlet 'Vurom waar·
echa ...t hIJ O!lk Ol6t tegen InTlchtlngen waar
onJerwlJfers .. erktaa~ ZIJD, d.e volstr.kt Diet
tot onze kerk of tot de Ned. Ger. kerle oohoo·
ren, en geen" '~ympatble boegenaamd hebben
!liet ou~e lIatlOll:lhtelt, en van Wie, wat bct
1l0dHlOuilt.g. betreft, hoo mlUder boe beler
gezegd moe~ worden. Ja, b,) :tolk Ichru"en
lIJl\g mea wel d,ep telearge~teld weaen ilia dllJU'
een gev04!t 10 I~

h zou wel meer konDeu sehruven, maar denk
beter niet mHr ruimte op t. nemen. Ik weet
Ik aal lUItWOOrd terng krugen, en beel WUf·
M!tiluluk ook sonde,. naam, want daar ben ik ea
meer ook al geWOODUIl.

Hartelijk dank. mjj.oh9w B.edaktear, "oor
opname biervan.

U" TriencJ, '
P~. ~OIlTi'B.I.

D" ma Uboot .iU,~C(m-IIClnlDl·uertn

namiddag ia
werden .. iet
ttlen DOlf moes' 0tl!I
nie.w. Wijven O'fO~tl
mimtt. b~wél "U z.~
b.d.on met eel! bil~.l.
lue aanl"'lDJ~ der 1)Oo't. W9.di i-jil te
het buitengewooD ruw w«}er W .. had door
maken m de baai "*0 Bi_,. eD o~OQd
H..Ieira Lil bet il1l1euu,n "*11 at• .1nkuOL
met dew watlboot ouhlUl~ bkldoa looplll
aan het einde dell oudeu jura.

lUll) AY&1EA
De boroennr &All dell Band beef~ 11_ het

IIOhunt, Tliet veol Indruk pmaaS:t ia E~d,
hoewel de .pedale correspondeo"" .au d..
jlu~ para oltYermoeiden ilwer audtJl Ufr beb-
bOA geJ"I!d den loeatau4 VUl weu 100 ofonker
moglOJijlt te scbllderen ill hoa IlIugenacbtiJtl
kabelberiehW!n. HeC Brittobe publiek IObjjnt
r&tlle vru 1I0ed op de boogte to lUll OlD ntlUtJl
de duipachh.e seasane betiehteD die vae bier
orerg.k.beId WOrdlIft me' NA Itoéd ,*Ilije
101it. De LrmMn Timu 'I de een .. oiClollde-nar. D.., blaJ zegt· ..D. Bnt.lebe enderdenee
ja' 40 TraIllITui. die bil ... 1 do wwn 'tU deft
.taat moetee dragen, di. bet groetor dOl.1 nb
het kapitaal YOor de onhrikkelior dor kuip
breanea leTert, \'Indo zlcb nog JinQ~iAclI be-
roofcl VIID politieke l'iIChten en wórdea op alle
wil~Q In lIull bGIIlgbetdptremd." II dit
waarheid? Hebooll dil BrI'-"be kapitali.ten
sicb niet yerrijkt ID de Tranlln.l? Vindel'l zU
niet dllDl' een b"leiglng 'toor qpll overvloed
YDD kapitaal. zoo goed als nergena ter woreld?
Bobben -u al 001& getoond dd siJ d. ware
'toot1lltgallg Tan het land beoogen? dat hWl
doel lilts uden is dau boo gonddon' h Iea-
ecben? dat zlJ wMrdl;! IUn borgen des landa
gemuU to 'Worden? ZlIn de telkeDs berhaaltle
en .yst.malueb b•• erkt., berON'lng.n Ixlvorder-
11111: 'oor een vreedame oplol!AlDg Tau d. moei·
lukheden? Waarlulr. mell kan het de Trans,
nalscbe regeonog Diet Bnyel dOlden WlnOHr
"U hOl ven:; lA alln de oDrultstokel'll O(Ik maar
evn "IDgar te reik, n.

Hettslfde blad verwut bet de ed. beerep
8chremer en HoflUeyr dnt 'U nog met een 00·
teren torsillad van lAlt>!o bebbon teweet ge-
bracut. Wordt han daartoe je kMt gegoven ?
MI'D kan t(wb Riot met redelull:held vel wachten
dut JIJ III één dali .ull ..n opboo ...on wat de beer
UIlOiea Iln du vorllfll regeerlog Mgfluroken
lH'bucn De ho"r RbodeJ hooft zlln kaUI! ge·
had, hil beofc de zw verbruid. Lallt men 110
de AfrJkaaD'!(;r re'ieefllli een btilUIl:p. I..ao.
!l~Vel1!

1(1 d" Tin,'" Wl)rdt tb:J.DA corr~spondeDti"
gC\ "erol OfH een IIChema 011\met I118dewerklug
der 1II0';oodbeJeu dIe IU Afrika belang beblxln,
el;D "r,lote ~trt ek I"nd~ II) Mlddeu Aftlka to
.osenearen "al~ eoo groot wtorn .•tionaal park
,oor d~ bcscbcrJDIDg van Afrkaanscbe wlldaoor·
tea IJ

Dit .8 een 'l'o"rbecld nn bet 800rt Uleow!
dat .Iall EDg~K"b" bla~en gekabeld lI'ordt om
!Jd llrlt.c!J" publtek tei'JO do Afrikaandel'll op
te rU'foD
08 K!l:lp!ltadllche correspondent van South

A/IIN Remde aan dat blad dat ti" Tra'Ulooalsch«
re:J" r'''g t'Ullrlcerk :.u IJUMCI.ajfdll yoor d. vie·
rlllg nn den llOOg",ulLllrndenJalllt.oll da;. On·
bc~ha5mder onwaarhel'i hebben wU III lanlen
j U'i Ulet In Jrnk ie.lan.

ENUELASD.

Dd bcweglU~ tegon RQOm""be gebrulll:on in
de EngeJ.che kerk duor~ Dog 'toert. ProlUI·
nOllte polIttcl neme'l deel aan de belpreltiDg
VBD deu toestand \'on zakeu en bet openbaar
lle,oelcD I~ ~terk tegeD de leeraren dle oog·
IUlkend zalll:e milbruIken toeisten. De T",.e6
Iioopt dat d~ bl'lIOboppeu ferme etappen IInllell
namen ter, onderdrnkkmg Yin de RootllllCb
Katbolioke neiging, on veraokorl hell Tan do
.tonn un bet publiek.

De k ...ntle .au bilt leidene'bap nn de libe·
ra!e partu, wordt ook nog drDk besprokeo.

A:-'DknE LA.NDES.

De her",e aanval op den BO.iUl'IIChe pre·
mlcr ID bet Oo~tenr!Jbcbtl parlemen~ JU de
woek vo~r be~ 'fOrt rek dor mailboot, beeft
aUlloldmg go,:e\'en to~ VOl'l!eheldepli tweege
\'ooaWD.
In }I'lankruk ill men nog oozig met de saak·

Dreyfus. In de FrapllChe Immor Yan a.fgeYIIK.
digden het'ft de premier hot ontslag VlO de
anti Joodsobe burg.em_ter nn AISI.re warm
nrdelilgd ODzOo toespraak wel d goed ont't&n·
gen.

NabiJ I,inooID. in l:ngtllnd, lIJn drie kioderen
bIJ ecu brltnd om hot lo.en gekomon.

Er 8chunt een geroeM lU omloop ,ew ... t te
IUD dat Von Carlo. afatnd &OUd04ln 't.n don
~pruUl,ehen trOOP ten gUDlte 'talJ SJln .0011,
wegens zwakke gezondbeId. HU oehruft tbana
UIt Venetië bet serucbt ontkennende .

PETRUSBURG, O,V.S.

NumWE KERK.

(V a.. cm r."rrcapoJUknJ )

De ~cmeeDte ftl r NeJ. Gtlref Kerk, aan
deze plaats, moest op doo Uden Januari foeat·
vlerAn Maar, IOO8le bil andere Iilelol{fnbeden,
werd eie fe08tvro.~d" ges~""rd. Up den 12den
ontnn,: ou." leeraar, dil. RobartIOn, bet btltloh~
dat zl1neer ...'. Ichoonzu&ter, de ecbtgenoote 'tan
deD Ile\chten p.edlkallt vno Hope TowlI, op
den YOn&ODda~ te Slollellbo&cb oyorleden WAK
DaAr d •. De YIlIiers roeds één eo anderman I
het evangelie der vortrOOAtllig te Petruebu~
geprcdlkt ha~, wa. de deelDame 10 zll" droevig
lot, de~ te alg~ru~cllor. Er .. erd dail ooli: erD·
stIg gebeden voor den beproefden lecm13r en IUD
1I~~r JODg eli zeer talrnk kroott. ODze leeraar
18 \'aD ptan OIU op deo 224tC4 Jalluan .on
zwa:z"r til Hope Town bU de avoodlllaainlenag
behnlpza,ull te Z!lll.

Maar onz. feestneriug .. &II 'fIlstgeateld. De
hoeka~~en vILn het meuwe kerk;lebou ... zou op
den 14den d",or ZIIDbooged. den etaauprosldent
ge!E)~d worden. GO.IR sal er JIIet _pu.dlg we·
der .nlk eoDe groot~ m.olgte melllOben 10 on8
dorpJ" vergaderd &1)0."Is het geval wa8 bil deze
f@CltvlcrlD~ Vooral w"ren er vele gem.ente.
ledeD UILBloemfouteill ..n Faul'8ll1lith aanwealg

Ja, Wil l~geO met Mdrul.: gemeeDteledeu.
Immersi Wat onZ8 gem ....nte diep geiflefd eD
allle fee8tvroa~e "er~ald b.eft, WaBdai met
ÓeD der zes predlkauten des westelIJken rlDIP
aanweug WIIA De eude apofitel IOU ma,nend
ze;:geD: ..D..t de broedl'rloke hefde bIJlve." Of
mlS1!cblen IS de gemeent.e vaD Petrushori te gt·
rWIr OlDde aaDdacbt te trekken?

Ds. De lirn !JD, de geachte predlGnt ...an
Brantlfort. ..as de ooOlge die tot ona overgeko-
meD IR, en de gemeente .telt luIk eODhefdes·
beWIJSop prus.
In den namiddag van den l:lJen zou de rro·

sld~nt albler aankomen. Ta 3 ure yertrokken
eeD derltgtal karren, en eeD groot aantal paBr·
deurUlt~rIl SjJDbvoged. tegelIIOtIt. In bet dorp
teru'!1l8komeD, werd bilt ,,,bondel! ...oor de pall'
tone. Door deD uver ..an oozeo realdent vrede
recht or ell andereD, was Dlhier een eereboog
opgerlcbt ,<'Brop men do .prenken laa. iD be,
midden' Welkom," IlAnderechtenlJde: "Ons
liDOed," en aart den IInkerkaut ... Lang leve
onze Prcsldnnt."

Onder den boog, bood dl. Robertson d.n pre
Ildcllt e~n a.!re! &aD,namens de gemetIDie den
kerll:erud CDde bou"eommwne. '

In den ochteDd \'liD den l4deo vergaderde
eoue gr:>oto mePlg~ 10 eD bOJte.n de noodkerk.
Vin Iller glDg men iu plecbtlgen optoebt nallr
de pints alwan het Dleow kerkgebouw opge
rlcbt wordt. Na het tÏlliell ...an eIIn Kinder
harphod door de kiDderen en Palm U6 "en 1
door de gemeente, word eon woord nn welkD~
door d.. RobertaoD geaproke. tot IODbooied.
den stnupreftidentl den edelen achtbareD 'toor-
Zlt~ d.s volbraaC11 en :lIlderen. De atee.
werd toen door den praldent relerd, waarna
tooapraken ,ehoaden werdeu doo~.bOOfed,
den edelen ..oonatter de. vnlka da. Dil
PI~Ill, van de Gereformeerde gemMnte. eli D.
Broun eo Robert.on. De gemeente mil' sich
er oyer verbinden. dat de 'terricMinpn in per-
fecte orde af,.loop\.ll &UD.

Daer de preaideu\ enkel in ket belalli der
gemeeDte overgekomen was, werd IUnhooged.
met eenige anderen. aan de p"hrte aan oon
eetmaal oD~ltl •

BU olea voorbereidingadie_ wweu de aie.we
kerkeraadsledeD 'toorpllteld, en wel ala OIlder-
lmg den heer S. J. Orl&JMJini, eu ala diakeneD
de hoorell H. J. Nielrerk, B. F ...
Berg, A. J. .T.,da " .... 1 J

Er moMt 'twee

Dleer.

Onlaup 'ta"lOb,eeD
'1'111 J'ra~blórl,
teolrePd dOOr "
bédoel " ".m.....
maar een ume boei'._",,,., •
had. MUn toe, je .. ut
!!Jur bud OlD &Dik.

cl cl•
Nil die achrLircr, "V

hoelt io 'lin. poging
WUk te ... raobOOD8U.
beid gucbrewoo. eo lleh ~i,iaia.Ute
geu bediend, da~ men er
nam.

Onze magi.'raat
Strand op een .ell'tOlrdiJillJCle~_lmtul.
klerle eu sndere
Mot eou wooN. t

Colonial Orpban Chamber
Genera.J Eatato and Opban

Challlber ...
SODIh African AII1IOOIAtion
Boord"f ElI:ecnto .. (SpIIq
Paarl Board of Jt:xecaton
Cy{ergal 00&1
.EllleAI'ItlrImce
&qaltable Fire
&qwtahle Fire aud~1UI
Colonial Assurance •••
P EiGalU'dlADA.IIllranoe ...
rort Ellsabetb ÁIIUr&IICe
Roeobanll ~
SA HiUiIlil ••
"!eekleT_
Graaft-Belnet Board of

)Ix_ton
E P Guarrliar:
Paarl Wine a: BraDd, CO

VerkOOl_'
o .u76 0 0

0 146 • 0
0 106 0 0
0 140 0 0
0 :10 0 0
0 o 1~ 0
0 8 6 0

" 6t ft 0
0 1 3 0
0 o li 0
0 " 16 i
0 .11 0
0 1 U 0
0 I lJ 0
(I 1 • •

0 0 6 10 0
0 0 II 0 0
0 0 18 II 0

II 115 0
Il o II II
6 e 19 "0 1 9 cl
3 1 U 0
0 , i 0
II tt • i
0 • % 0
CJ 1 8 0
41 J , 0
0 6 121 0
0 7 10 0
6 J ti 0
0 II Il 0• • 11 •I) 016 0

KIJNBE!UOB'l'D.
DlUUNTJN.

BL01UU'OllT&UI, lt Jan.-{Per telegraat)-Ge.
duude laetr. }sal' WmIea 1I5l1,ltOjkara&en dl...
_leo, PW1IIIfdeenI op .'~lI._"'.""J.,..
fonteia pi!s~. I

Aurora W (.1.1 ...
Al<·J(Qudflla
Ag"",
Sant, ...
&Donls
Benanml
BufteleJoorn ...
Cbart.en
Clydc!dale1 ...
Coll1lUl MalD Roofs
Driefontein ...
ian aaoJa ...
r.ronch ll,snda
Gluaberp
GIen~ .. ,
GO'1'dll%1 Ert.nICtl
JobAnlltlllbarg Couaol In·

Telltmelltl
Itnigbt Doepa
I(nitzltt Ceutnl.
L&ncuterl
Ne. Blne 'ikJ8
Ncw Colllctll ...
Kay CoDIIllIe •••
Modderf')Dtelna
New FIorldM
RalWfon telna. ..
RAnd Collieries
RobtnllOn DiarJlon,lc
noodepoort Oontrala
r.oee IJeeI1ll ...
BIUI mer JIluta. ••
S...Ushu..,. ...
VillaQe Marn il.cP.r. . ..
Wlt"att'raraad (Klugbt) ...
WI~ Dcepll... •..
VIl)fCI'Stora
Vogrl1ll.ral. Deep

,
8 eD 12

• 0 1 7
1 0 II li
18 0 I l'
19 0 a 0
11 6 0 18
II 0 S lJ
7 0 '8
II 0 8'
III 0 0 III
16 6 :: 1$
Il 9 0 III
U u 0 JS
16 6 , 17
1 41 II 8
lf 0 3 U
II 6 J 7
la. 8 H
16 0 6 lT
II 0 ,&
17 8 • e
II 0 1 J

GEllJtOKDJiIll CSl.LPPllllI,
KAb'_"

1JaI1."·lSt. QeorllO~

23 Jail -(Per ~~u:.~gr~~
pon -MUHn.S 18.,
611, IlAn.J>dI UeApS 91,
mlana 20 7,t, B"....""". 88.~~·BiltI.,]!doGnlB
Malo .Rt-et~{~. 5ot, E...t
.'. Olen Deep. 91", Uell1l1i1itl'JliI
GI.ocalrn. IV&, Gortlo ...
Jumpers £ '; I hl, Kill'S
A'iI, B U""P' U., Lo<-.u
G"I'* Fa.1JU 70. ~byl
11[,,1.10-10101.lOa, !'lil... II..
16<0. Trann'" DLAID'ID,1e
.:d. Riet.\ 'I S~.. S .llBbuf)'"
Kut n. III, Stulb Role
Gold MloltllP sa.., VI>I!e1
poort Deeps 26.6<1, WIl; ........,_ ....-

KE.NNJ!SU~ \> iN\.: .
-.;-

IK, ondergeteekende, wensoh het
publiek :bieliDlede bekend te

ma.ken dat de Apoiogie g..adverteerd
in Ons Land VnJ 3de, áde en 7de
Januu.ri, niet ~ad verteerd werd
door mijne vrou_" MUUA VU..JOD,
en da.t wij h~naamd geen eon-
nectie hebben m~t gemelde adver-
tentie.

nRT

l"ower. c W118'n b Mu
DIlly, c 'fro! \ b Cuttell ...
J Priuce, c reett
CO.liDII,b MDltlófl'D
Marllu, low b Mullipn ...
Gldd,. b Mulh':6u
Kmg, b Malhg"D
1'oley. lbw b l'roU
Madden. b Mulllgan
Walto~, b TroU
Gabl:>,b MUllilrllD
1\ DeU, b Mnlilgan
[),~I&I!6, b T",u
H 0 DolJ, b Trott
M.oore, Ol"t 'li'

Exttall

J7
• 1

... 21
12
li
o
o
o
8
7
J
1
II
I)•... s3

. P. VILJOEN •
Buffels Kraal, .

Achter Hex ltmer,
• 19Januari, lS9~.

I

1\1:uziek I School .
~ictoria pprk, Paarl.

...'" DEZE Inricht,4ng waarin Jonge
Dames hun: laatste onderricht

krijgen, nadat zij de achool ver-
laten hebben, zal: heropend worden
OPWOeSDAG DE1f lsTEN FUBUABI,
1899.

Er zijn weinige vacante
39 plaatsen. Doe ~ •...,.".. bij

PROF. J. S. VILLIERS,
Principaal.

Hl

••• 16
..• 11
._-tl
... 1

Ju. !l-B'lIbloeb,
SI-AD ....ra •• an
lIl-Titam.I. YO ul"CiIL~>1
1I1-A.ltoll8, .. n
Z2>-Leulwcin,
2S-AYDJldAlo
U-LIma, \'&1l n......hil.....
li -Hoinrieb,
H-Pent.lleelJsa,
22-Albcrt Jlih' ... n'...... u.
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PIQ'uETBER~. 1
Pu bliekc VerkoopIll;':

T~

KLIP VLEI,
Nabij Tijgerkloof, op

Vrijdag, 10 Februari, 1899·
De Ondergeteekende gelast door

de heeren JOHN en ROBERT LoUDIE
zal publiek verkoop en :- _ .

11 Extra Ezelt, 3 tot 7 jaar. 12
jonge Ezels, 1 Extra )(errie, 1
Ezel voor Paarden, 2 Extra Schim-
mel Kar Paarden, extra ~, 20
Aanteel Beesten waarouder Slacht
Koeijen zijn, 30 Varkens, 300 Aan-
teel Bokken, 2 Bok Wagens, lOpen
Kar, 1 .Afslaan Kap Kar, 25 mud-
deo. Rogge, 100 mudden Koorn,
300 mudden Haver, ao mudden
G&rst,2 Ploegen, 1 Lot Gebreide
Beeste Vellen. 2 paar 'l'uigen, 2
paar voor Tuigen, 2 span Zwingels,
2 .Eggen, I lIpllD JUkken, enz .• 1
span Riemen, ~ Zenscn, 1 lot zwce-
pen, 1 Naai Bank, 2 Zadels, I
Klavier, I lot Huisraad. 1 lot Hoor-
derijgereedscgap, I Jot Wijn Vaten,
enz., enz.

P. J. Retief, Afslaaer.
Vendu Kantoor,

Piquetberg, 18 Jan" lSO!).
-------- ------_._--

J!!C
Publieke Vekooping

TEN DORI'M

CALEDON,
-op-

Zaterdag, 28 Januari. 1899.

DE Omlcrgcteckendon, daartoe
gela~t door den heer y.

J[OOJ',WITh, zullen Ot> buvengemelde
Plaats cn datum vcrkoepen :

30 EERSTEKLASSE JONGE
PAARDEN.

Dempers. Moore & KrhT,
Atstarers.

C iledon, 1a Jan" 1~9a,
------------------
HOOFuONDERWJJZER BENOODI6D

TE. Z.\S'rRON.
-~

AP PLICATIE i voor bovenge-
noemde betrekking vergezeld

van de bij de wet vereischte getuig-
schriften van bekwaamheid, goed
gedrag van de laatste schoolcom-
missie en predik ant der gemeente
waar applicant werkzaam was en
van lidmaatschap eener Protes-
tantsche Kerk, zullen door den
Ondergeteekende ingewacht worden
tot op de laden Februari, e.k.

WerkZaamheden te beginnen na
de Paaach-v&C8ntie indien mogelijk.

Salaria £140 per jaar (indien met
een .Matriculatie of gelijkstaand
Certificaat), en de schoolgelden.

Er is een geriefelijke onderwijzers
woning voor kostleerlingen ingericht

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties zullen vergoed worden.
N.H.-De geslaagde applicant

moet zich voorzien van een onder-
wijzers 2t1eklas 8poorwcg certificaat
om tegen half-prijs te reisen.

l's. JNO. liL'" PLES~IS,
VOOl'z. ecboolccm,

Zastron, o.v, s.,
20 Januari, tsco,

RAAD.
,-

Tusschon- Wa~u: l'e"
dom in de c

'~.~

DE 1't1s::ichen-w""'_.,,·,,,ng, bepaalt!
bIj Sect, ~H- v . tic Wet over

Afdeetinga Haden , BV, van
zulke eigendoramen itgelaten
zijn bij de laats hen-waar-
deering, uf van ei mmen ver-
deeld, verbeterd, i n waarde ver-
anderd, in de .Ka&I~e Afdeeling,
tbuns gereed zij zoo wordt
hierbij kennis ge dat hetselva
ter inzage ligt Oor Eigenaars,
huurders en bew ra van af heden,
gedurende de lftn~.,-nren en dat
de Raat! oen • rouden op dit
kantoor op D . g, 23 Februari,
e.k, ten Iu ure " voormiddag,
om objecties aa }fooren j en om
sulke waardee te bekrachtigen
of te verande n. V

Personen [ecties maken
moeten bekend met de waar-
deeringen der men daar
geen iuformatie nt de waarde
durvan zal wo .-,erstr~ktJ zoo.
lang het Hof zit." /

Op
H. v. D. w; ..."a,........ JSE.Y,

cretaris.
Kaapsche Af(let!~18 Raad,

10 GreeD1ll ' nare,
24 J~n 9~.

---------~"------

Uit de hand te koop•.
" Stukvaten van 6 Leggen.
4 Knipen (~opulier Hout), 8 Leg.

/

,~ billijk j dadelijk te, ~
bMneD bij -. . .

. J. F. Dtf' TOIT, '. •
BOleD Vallei,". .' - ~ff'1::1.,

EARLY,BOB'
UP·TQ~J).A.TE_ .

WOOQHEAD,
Stru~alt.

DOUAMEN. XENNISGBviNG."~".~ '.,' ~.~'~.,.~. ' . :. '

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

Elm IN NATALOP KAAPSCHE·'lJN BN GIOF MEEL.. '

HIERME wol'\}t ter JIllgemeenekennilDPle beken4' ~ dat Doder d~ vol.
. gende VI aarden bet GoUYernement van de ~oloDte .. N.W... premllJ

talen zal van vier 8 ' in~'1Ien 'zespence per honden! pond êlp alte mee./ljD or .
sluitende zemel meel, " kt binnen de Unie uit8lW~ _ ZUid
koren, bij invoering iu olonie ;..... "'.',.'. .

Yoonoaard~l,-D~ Inv er moet un' den Beambte ~ij,k Ir8IIlIIIeI •• ".
Kolonie van Natal verteenen meel, fijn of grof, irwluiteQde mM; .,;;._,~-,.,
dersteld is !-"('nlaakt te zijn van ta .gq_croeid binnen de greo_ \'IlD de Unie, .-.um!ll
met du eertitikaten ~tl'eJ.:cnd door vC!l'boawer en .molenaan, en door"
Douane Beambte, Magisttaat, ~nd .ol Vl'l!derechter iJrde K~. dea·
het Grondgebied der Unie waarin de ko verItouwd ea bewerkt. U•. De-.psj.11lt1
moet verder eene vtvklaring oooer eede lUidende dat naar zijn .etell. ".etoof,
de eertifikaten door hem overhandigd \VUl' en kt zijn in alle bijionderJaédtm, .en
betrt'kking hebben op de bijzondere bezendiDff d m ptooQd en WIIat'YOOr ,hij 1lf
premie verlangt j dat de goederen bestemd ZIJD om 'noen de greJlZltIl der .~oDie
Natal te worden verbruikt, .en dat géen deel das"... eenigw tijde gebnM:kt UI
worden buiten de grenzen van Natal; en moet, indien \Ii 'lICht, de goederen duidelijk
en in het oog vallend merkeu met de wordet\ •• L;uid Al ' Gewu eB Vervua'o
digd binnen Unie, alleen voor verbruik in Natal."

1. W. H
Ageerende Ontvanger van

Donancn Kantoor,
Kaapstad, Januari 1899.

CUSTOMS NOTIOE.
DI heer.Jan .Nic 'UW8 de Kock,~r.,
.. - zijn woonpJea's •

~.MQR1ENW ACn'!',"
aan .p 'kindel"êll verhuurd heb-
beDde,., g8eft hiermede aan het r.
eetd Jn!bJiek kennis dat hij de
~ I ..;VI. Koorreee Jr., '" co. .:

.:Yf~Ii~OC) ...t)l~,.ft.lJ81aB heef~ cm .oPa
. WOENS )AG, 15 Maart, e.k.,·

Oo'"~rt:Dl·ldo p'ut" en datum,
. Publiek te Ve_rlcoopen:-
. . re.,Foerdotijgeroodscba,
Gnme:lt.. .' ftIl de beste qUlb

jb advertentie mlv.erau.lnop.
I.I.""'; lr,Ic. , 11sJagIl1.

BOUNTY IN NA'i'A1-' ON CAPE FLOUR AND MEAL.

IT is hereb )tili(~l fill' g'cncral information that under the following conclitimu tbe
Goveruun-n the Culony uf Natal, will now pay a bounty ot four ahilliDp and

sixpence per U:H' hu '~pounds on all flour, whestee and wheaten lQeaI. including pol-

lard, manuluctured wit the Union IOJelyfrolQ South African wheat when imported ._-;;:;;;;=;m;:~~.•into that C0101l\' ;- ..

CQntljtiQllH~-The impo hall~prodllce to the ollieer dwy anthorieed ia the
Colony of. Natal, the tlour, whea or wh~wn mcal, or POlJanl, alleged to have been
msnufaetured from wheat grown w1 ' the, Iimitll of the Union, togeiber with certiti.
eates under t he hand of the gt'O\VeJ'll an iU4.!l'!I, ~ of a Principal CwltoDUl OfIieer,
~a~~t~tl', Landdrost or Justice of tIW . in the Colony, State or Territory of the
L mon in which the wheat haa been grown manufactured. The applicant .hall
fnr,ther make li; ?~('!al'atil),n on oath to the effl.'Ct ,to the best of his know~ and
belief', the eertificates willeh have been produced by are true and correct in every
par,ticlilar, RI,IJ ha\'c relation to the partienlar co~sign t produced by him and ~
which he claims the bouuty ; tIJat the gOOdI; are intend cooaumption within the
limits of the Colony or Natal, and tbat no portion thereof sb at any time be removed
beyoud the bomers of Xat.al j and shall, if required, clearly a COD8pÏcoously mark
the goods with the word. " South African Growth and UOiOD factare lOleIy for
eoneumption ir, ~atal." , .

Custom I10Ulk',
Cspe Tuwn, January, 1~96. I

~PO!lubtra. WeJlif\iftoDj
2Ql_udtU99.

'. ). ,., :Wordt' Gevraagd
.. .. tl.boerderij, DabJ

.' 1(1lapa .... :t;ee!l b~k... fl miUe
.........,__ r. il?inJfeiJá met. 4 of !\ Oil gu.

kf6ren .of aDders eetl_de.. met..· ioons), om sieh aan de.aak,t., wide....
"Doe il'aDlO~k bij

.B~A:. DE VRIES, Jr.,
Mouille Point,

DIlbij Kaaplfd.

• LLOYDS'. ,. I

AER •• ·Z~O··."
'8Ci1l1ë1.lI .. oI I

GEHEELVD STUL, GALYDImID U YOLTool.G, JOLDm'IBicm Uta IOIIYJ
8 n, U n, en ZO·ft.No, Dlet GBIJ.WCUID1l1li8111 OP

, VASTBfOlDS, JU 10 tot 180 ,Mt .... '
Ce .. nlae WIndmolens .. maakt ....e

Wielen Bew... .,.,.. To ... n.. Zullen
meer wat.r JJOmpen dan .. nl. andere
.Molens In d. markt.
C. hoont. prij. werd behaald door

deze ..Motore" op d. Chloa8oWereld I

Tentoon.teJlln •• 1888.

"Wat HIJ doet ~"'~"l&Il"
De bedroefde ....,.1Q('t'.
Wed.J. D.DE

sebMm
N'n hartellJJreD dank

de. te betuigen lUUl al . ltI-1eD
behulptell8llden die mij
afek&e hebbenbiJReetaau, en .~nw_l.
aUl DoIUera ."d.-Merwe en
halme oJlYel'Dlotilde halp
durende haaf lijden •

WED, J, D, DB
WofiePBter.

Januari. 1899.

INRICHTING.

"0' UOKRS di, hunne Zonen op dj
. .·Koot Inrichting wensohen t"

plaahtaR di@ W K"ltp6t ui fIB Il,
h;a'ueh. vncantj~ (D.V.) lul Jrropend
worden, in 'Yerband met de Ned.
Ger. Kerk. Kaapstad, gelieven a8 I"
zoek te doen bij de nondergote iken-
(Scriha des I\Irk>l nads] van
15 FebruAri "Bn~tnafl(lt. 1f1l1pl'I(U
boev. ade jon~ns wanrvan 1"'l'li6-
éaat ven lt'ert,"J' of m"gidraat moet
worden ~Iev<rll zullen te Ilt't ;lcn
hebben, £20 pt'r jJlar, I\. ost. in.IVf"
ning en dewaech il'ge81()t>n, ~oo'
beterg~stt'lden £4u pl'f JMr.

1>al11Dl1tóitbll, Ouders moeten de bewijzen leverelI
du; £ij leIen ,ijn v,m de l;(·d. Ger,"""'-,1Kerk dec .Kaap Kolonie. Geerr
kbd zal foe"( laten worden zonde!"l"
bewi.js v lf} g'( ed zedelijk gedrag.
.AnC" betalingl.'D to ge:;clIicJcn kwar-
tialsch YO )J'ujt.

C. J. 'F. 111EROX,
sc! ibs, Cansi:,.wrioklllrter.

Kaapsfiad, 21 JS1uari, )8~~.

..

------,---- _ .,_--
Aan Vruchtenkweekers,

~
cturvc TE LETTEN O~ ONS NIUEW,EN'EENIQ AO~E8:

~~~~~&. en.' CO.940 BURGOTIi_AAT•. KAAPSTAD. .

VERLANGD TE KOOPEN

DADELIIKv~r,'(tv~er, 20,00(,1
gl'(Y.t, TaaIpIt Nf'CtanD~!j;,

moetEan vno de bcf'to h'allLclt zIJn ...
Schrijf nun

W. LOCK,
': uchtllnllih'JC:tlcr, Stt·l!cnllii,eli.

C. SMITH&
_,Kool

KOLONIAAl.

WEGGELOOPE~.
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