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NIEUWE BOEDEN ell D.AlO'.SltOEDD. '
KinJf>rt',,·Kleedere,n 'aG aUe groolflr, N.... we. Boot

Bt ••• n <AllIaretf8, Nieuwe Drea-teo ... u, Gebo"hl1._·
KI~.m, Alorpokl..eden, hid .. 'l'ahhert.jet. Ooed ~ll-
Krip opdapn. );lt'1lwe GordtjDeD, T. feUdeeden, &r.,.'
rlollrwerk. CrtlIODD.... IIlldrae .,,_aijn, Bandt.. kf'D,
Liok..ns, Flannol. Flallnelett ... I'I~4'n, Ka ...... ~' r,

"'IIl'f"tlr.l-tj""', Vt9Dat..-bUnde," !l I tlO. OOtdJJD~ -;
Linoleum", Vi.rkante TaptjteD, lJ..u, ,matWD, ~ 'J',',"
M.tra_n, en RlgpmeeD8 hnt.benoodi«dhMeo, "
Om de beet", waarde te kriJaeD, TenoekeD wij dUD.nïORRl~RD8;n~PI.NDs;;.r~.tai
HEEL No. Tl -6,72t5 J

•-.:.

,

pQbli~ke",G.R.OOTlE!:

VEN DUT IEl ~ETE~~"~;'~'i:~·· .. ~ ~:<l:.:';f'~+',"i':,!!,

Pt1BLIEDrL_
Inden Boedel van Wijlen P. J. "DYS(LaDS') zal te

'BOSOHFONTEIN," Een
-VAlf-'

TEN WOONHUIZE VAN DEN HEEB KOOS WES~EL8,
OP

WOENSDAG, 12den APRIL,' E.K.,
om 10 ure S'Jrtorgena.

En verder zal verkocht worden:
5200Merino Sohaap OoiJan.
100 HaD1el••
50 Bok Kapatera.

Al het Vee is van Goed Ras. en in Uitstekende Oonditie.

TERMEN ZEER
O. MOLL en

BILLIJK.
alE, Afslagers

Vrede! 17 Februari, 1899.

.&1t:ta.
~

So ....ev ile'ti
..

"WI7e_ii.

PUBLIEKE VERKOOPING .

Kostbaar Eigendom.Vast
DE ondergeteekende, behoorlijk ~lut door den heer J. A. MtBt1tlml,

die van voornemen is bet diatmkt te 'verlaten, .al vwkoopen op

Maandag, SO Maart, 1899,
ten 10.30 voprmiddag8,

LIT IEL.

bij diens woonhuis. aan de Kain Road, Somerset W~t.

Merkt den »atUD1:

MAANDAG, 00 MAART,
PAUL D. CLUvER, i,.

Een Kostbare Boeren plaats,

DE Plaats ie 3,400 Morgen groot, beeft volop, loopend water het
geheeie jaar door, uitgeetrekte Zaailanden, -Vrnchtbare 8tukken

Grond, zeer geschikt voor het aanleggen van Wijngaarden, is ~Jt1i.nt
met Vruohtboomen van alle soorten, waaronder .Beft Honderd' A~pel.
boomeo, beoevens omtrent Twee Duizend Eikenboomen. Het Wetveld
\! geschikt voor Groot en Klein Vee, en berekend voor omtrent 8,000
Bchapen. Er zijn Twee Woonhuizen, beneT8nS Stallen, Wagenhuis, en
andere Buiten Gebouwen. Koopera worden uitg8l1OOdiil het Eigendom
~ k:omell,ien en voor zioluelven te oordeelen. '

'"
A. D. CAlrlPBBLL,

BeCret.iI,
. . Komgba soh. 00aIl

;~"'iJIM_:I'~';'lm
J. P. V. DU TOIT.

Jlot lUTier, Diat. Oaltdou, 9 KaM. im,



Paarden!
----------------

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

PRAGHTIGE PAARDENJ
TB

DE ondergeteokenden. met instructies begunst~~d door d~n heer P. W
\"AN AARDT, van Barkly Oost, zullen voor Zijne rekening, op

DONDERDAG, 23 MAART, e.k.,
Uit hunno Vendu·Krdal publiek verkoopen Uovcngomeld getal Paarden,
3 tot 6 jaren oud. Onder dezelve lx:vinden zich versclu·id?ne ogale
paren, meest allen gut!rt>Hscerd in tuig en ond~~ zadel, ook ZIJn onder
het getal Basuto Ponies. Zij zijn in goede oonditie, en de aandacht van
koopers waardig.

J.W, MOORREES, Jr. & Co. Afslagers.
Vendukantoor, Malmesbury, G Maart, 1899.

~

VERKOOPINGPUBLIEKE
. D' E Ondergeteak.ende, daartoe behoorlijk gel~t door den heer ASll.AIIHI

JOH.\NNE";S('HREOllEI:,Sr., zul doen op veilen op de pl iat.s

OP

KARN~lELK~10NrrEIN,
Nabij Hopefield.

VRIJDAG, 17 MAART,.
ten 10 ure in den voormiddag.

1899,
,

rt

• I.-De plaats bekend al.~ Karnmelktontein, afdeeling Malmesbury
groot 797 morgen. Het Eigendom ligt omtrent een U1U' van het Dor}lHope.
field is wel voorzien met water,e n is ongeeveuaard als V('c· en Zaaiplaats.
Er ~ een flink Woonhuis op bet Eigendom en de aanteleggen verlenging
van de Malmesbury Spoorweglijn zal door of nabij het Eigendom gaan.
Wild is er volop, en als iemand begeerig is om een "Jachtplaats Jf te
hebben, dan is dit een zeldzame kans.

g.-De "Volgende Lo••e Goederen.-
9 Schapen J Bakkar
6 Stuks Grootvee 1 Watertank en Pomp, compleet
2 Muilen Waterkribben
2 Paarden Waterpijpen vooreen Pomp
1 Kar op Veeren 2 I loegen
1 Water Kar '~'Iligen, Vellen, enz., enz.

-a.-HET GEWON3 ASSORTIMENT HUISRAAD.
Een hoeveelheid Rogge, Gerst, en Haver.

Ruim Orediet.
~OST EN DR..A.N~ VOLOP.

FRED WERDMULLER,
Procureur voor Verkooper.

J. \V. STIG LING, Afsla~cr.
Malmesbury, Februari, 1tl'J0.

DRUKPERS ~LAArrSCHAPPIJ, VAN nE
SANDT DE VILLIEHS & Co. Beperkt.
~ 'r'X'E:~'rI:JE::.

DAAR de Eerste Oplage van de Portretten onzer .Afrika~nselIe
Parlementsleden Uitverkocht is, verzoeken wij hen die reeds

exemplaren besteld hebben om een weinig geduld te bebben, tot dat
onze tweede oplage gereed is.

Zij die nog bestellen willen worden verzocht zulks zoo spoedig
mogelijk te doen, ten einde ons in stant te stellen de 2de oplage daar.
JlMr te regelen.

C.I'. SCIl UL'fZ Secretaris.
Kaapstad, :![J Februari, IF'')').

BAKKJ1~8IJOlVl.PJ~N.

-------

THE LITTLB
PLEI?:J

G.. iBgevoerd Huisraad, 1I1:,·'i wortit in dll f'1a.a~lijke Wt'rkwIQhf.s
~ door zeer verlrouwl'<lru 1Il1l.11I'lt'n.

Eenige Vervaardigers van Ba.m00c7.en Goederen in de Kolonie.

GEILLU8TBEERDE OATA.r.nr;U,:t ?")3T VPIJ.

.~

Putiliek~
TE

NIEUWE RUST,
Nabij Oude 'Post,

Afdeeling Malmesbury,
OP

WOBHSDAG, 16 IAART, 1899.
DE beeren..· Van der Spuy:'-

Immelman & Co., behoorlijk
~elast door den heer JACOBUSM. DE
JONGH, zullen op bovengemeld~
plaats en datum publiek verkoopen,
de ondervolgende Lerende Bave,
Hoerderijgereedscbap, en ~ril:Oen;
die alles van de beste kwaliteit, en
de aandacht van liefhebbers waardig
zijn.

1. Levende Have:
20 Eerste·klas "Ezels, goed gedres-

seenl en in goede conditie, 3
tot li jaar.

10 Rij en 'I'rek raarden
2 Jlierries met Venlens.
1 Paar Kerste-klas Kar Paarden,

goed geteeld, 2 jaar.
7 V£'t gevoerdo Ossen, geschikt

VOOI' deu-slachtor
20 Vet gtlvoerde Scha pen, .Afri-

kaanders.
20 Vet gevoerde Bokken; Kapaters
2. Boerderijgereedschap.

2 Bokwagens, hijkans nieuw
1 Afslaan Kapkar, do.
lOpen Kar op voeren
1 Water Kar in goede order
1 Bak Kar op veeren
-kspan Tuigen, kompleet, in eerete-

klas order
4 Trek Zwingels en Kettings
2 I rievoor Ploegen, " Ilowarde "
1 Zaailands Egge do.
Graven, Pikken, Vorken, Gaffels,
enz., en wat verder zal worden
aangeboden.

a Granen, als:
400 Mudden eerste·kla!! Zand Haver
10 do. Getrapte Baard en du

Toits Koorn Zaad "

van 3

RUIM CREDIET.
JACOBUS M. D.E J.ONGH.

rlfl['II)ltP~!P;pbl~d~e·Verkooping
'.. OP

..)V;o"nsd~g, 22 }Iuart.
t

ft

BE:BG'VA L LElt
D18'f~C~ANWILLIAM.

Levende li_ve .JDO:
.Goedere[l~·"

nabij K1iphe~vel Station,
~

DORDEID!G, 1f I!IRT, 1899.
TBR .PLA&T8B 1899. 1'\ Jl Oné181pteekende, gelast door

• '- >, ) den Heer JACOBUSTRAu'!'oi~R IET K U.I ·L, .0·' K .Ja:e p1Mte uit de band heeft ver.
AFOBBLING CALBDoN, . . . _~hi:t!i~;:..:rkoopell.

. • OP ',; . .Ór . ..~ .. .1 Oprechte Bul

.IODSDl&, lt IwT~-,ta. 'PAUL 200·AáDW'el Bokkeo, vet
, .. a , lf die ~op~ i() :v.,bDa

Dl'Onde~kenden beh~rlijk p:~iek: . bovengemelde 10 Haas Scbapen
. gelaat· door- Procureur ".lUL taats811 .w1gen~:-' 4Mertiee

D. Cwn:!t in sijne hoedanigheid als P . .,Jl 200 Mudden Rog@e
Frocureur van .den heer P. M. DE t· Leven..., Have: 400 Pom~nen
VILLl~B8zullen Publiek Verkoopen 12 en 1 Góed Gedi-e&- 1 Lot Zweep Stokken
al8 volgt: Ezels;. 5 Baliea

I.-Levende Have: 2 Paard~n 'MeITies, ~,Veulén' ... 2 Ra1faumen
4 Eersteklasblauw8chimmelEzels 1 Rij p~. . I '·at.,21 Aumen
6 do. Rij en Trekpaarden. "Koéien· van gQe<l Ras en . 2 ~"eT8 .
2 paardo. Kar Paardeu. .. entte-klas oorditie. I Dip ~Ie
4 do. MerrieP. ,I Spek Wet.w·Os i . . 1 L")I,ZlDk

250 ~ Lammers. 13 Vark", groot.~n klein, ~pek v~t ,1 ., ~raad
1':.0 .. 1.J kk . ~rder. ijq.•reed ha 0 1" loeg Scharen
IJ ,;.... 1.10 en. 2. SC p. " pl-en
50 do.'- Varkens. ~

IL_'DA_...Ie1"Ï;IN?-.:IftAhap. '. t Bokw~en in ~e orde • Dolf dito
.DVU1U .. ",,_VIlWMI I Kap IqLr in .i do. 2 Eggen .

1 Eersteklas Transport wagen 2.Span Wagen ~ kompleet 1 Bot-r "at
(bijkans nieuw).' .. 2 do. Mlaeg q.a.,' do. 2 KarD8

do. lichter do. ol' Veeren. 1 Paar 4chter ,Tu;geó, Eerste-klas .3 Bsd-u
do. open Karren. 1 Zadel ~n Toom I .. 2 Mit·lie Yacbinf s
do klein ~l en Water 2 Trek: Zwingels .t Kettlngs , Lot Kajaten Hout Planken

Wagen~ " I)u~e Voor PIpeg . 1 Snij Machine
do. dubbel-voor Ploeg~n. 5 Zeiaeo{' 1 Voe: dito
do. lichte do. 1 Lot Wijn Vaten.,; 3 Bijlen
do. enkele voor (Driesland) Graven,! flikken, ~ Vorken, enz , 1 Wagen
do. lichte ~tap land EggeB eo fwat verder oot :eene Boer- 1 Kap Kar
do. zware .oor Driesland. der:ij behoort. I ] Bakkar
do. spannen tuigen met , 3. Granen, als: 1 Schraper.

Zwingel~ compleet. 100 Muaden Karste-klas KOOrD 1 ~lljpateen
3 do. paar achter tuigen. 800 40. ~. Haver 3 Z~e.n
Zeil kribben, Bok zeilen. Dam 80 do.. d~. Garst 1 Schaa~

Schrapers, Slijpsteen, SteAn Vorms, . 10 do. db. Hogge • 1 Lot Dl~
Lot. Hekken, 2 eerstleklas Koorn : ol 1 Lot TUl~en
Schalen, 1 zet Timmermanë Gereed- ..t. HU'SI'IId: 1 Lot Z.i.IJgels
sobap compleet, 2 Za.delsen Toomen, . _~_..... 2 Zadels'Het .I..fM"one '.BAU..n;, ilnent fiuis·~ groote Schroef, Ziften, Bushels, e!- a.rd k 1 Geweer
Koorn Schoppen, 1 lot Hout en '~, Glas ~n A ewer· en i Bushel
Planken en Gif Potten, lot 'Balies, .Keukengereeijschap. 1 Lot Emmers'
Halfaumen en .Ankers. PIETER J. DU"TOIT, Su. 1 Lot Kisten

m.-Gl'IILIl : Yu deriSpIJ ..... lmu I Co., lflilagers. 2 Span ~.ukkeo, Riemen en
1 lot Haver, Koorn and Garst. Vendu+Kantoor, i ' 2 ~!ilfrn:be~

IV.-Huiaraad : :Malmesbun-. 1 Lot Tuin Schoffels
Een volledig assortiment Huis· ,. 1 Zift D d

h:~ :':.::T:fel.,~~.;.~~tU IT ~E H~TE KOOP. ~Zik~d:
1 prachtige set Schilderijen, aanzet ! I 2 Beesten Vellen
Tafels, Stinkhou~ Stoelen, IJzeren en DE ~chtbe~:laatab·w.er~ -, 'Lot' Timmermans gerl?edsc.hap
houten Ledekanten Waschtafels "'l1ger 1'6"'!'" na 'J fi'-(lruan. B
Spiegels en een groo~ en Eersteld~ ville, !te KoopJ._ WEST ERDAL, ~~, °iui:.~rtan all~'sOOrWn
assortiment Glas en Aard., Werk. een d~l van """eerendal ,t is een

Yu der Spuy, Immllmu' a Co •• Afslagen. Vrienden weten dat de heer DE a1.lergrfichikste ~. vleiacbtige plek, eet. eet.
Vendu.Kantoor, Mahneabury VILJUR8 sijne plaats uit. de band groot loD).trent ~OO Morgen; beef, P. J.RETIEF, .&&1..., ...

heeft verkocht en besloten heeft de een 8ublA.nt WOQnhuÏB en Buiten- Venqa-KantQor,
Boerderij op te geTen en dus aUes gebouten, etc. ii volop loopend P.ketberg, 18.Feb.. 1899.

. . ~l rerkoopea. Daar de heer DB water; is produbtief en slechts 15 -------
. VILLIEIlSeen zeer oppassende Boer minufA?ngaans.n het Dorp gele-

is geweest, weten de Vrienden dat gen; i Inspactiq ten, eenigen tijd.
~ , . ... ~~ne Goederen allen Eersteldru Bezit tan lBten~APRIL,· e.k,

Publieke V kozIJn. Doervroegtij~ aanlOék·bij ..er ooplug r ,KOD1~du. eftKOop~o J.•J. HOF~EYJi & ZOON,
PAUL D. CLUVER, ~ ~ r . Afslagers. PIKETBERG

Paarden, ,Ezels, Wagens, '. Procu reur voor Verkooper. 5. Ho~t Straat,1 Ir8&Fst.ad. .

Karren. Hav~r, Garst, enz- Dem~; Moo~ en Krige, Afslagers. In den:BoedeI v.n wij Ian lan Willem Publieke Verkooping
~ ..... AAN T 14 Februarl 1899. ~UB lViBagie,· Leeuwen OP

welko~lJ Hotel,. ....,.. ~.... ,OO1lDt.. 101lIsDA&, 15 nm, 181
DUltB4N WEG STATION. ~ ~ AL~'E pe~en, die vorderingen TE

:~etibén. tgen d!3Dgenoemden DE HEK
Boede~.' .wo~efl ve.rzocht hiermede O.
hnnne :vorderl~n In te zenden ten
kantorb van 4en' ondergetcekende .DE Ondergeteeke!1de ~e1ll8tdoor
te Calvinia bipmen II('S weken Tan den heer DANIELM. LIlBIS·
publicatie de~s, en aUen die aan BOG, die zijne plaatB verkocht beeft.
den. BOedel ve~huldigd ~ijn moeten nl publiek: verkoepen.
bunnel 8Chu1d~n binnen hetzelfde 3 Ran80me's Ploegen, 2 voor
tijdperk betál.eE'. ' 1 do. do. 3 voor

·D. ~. MA~AlS, Jr. "Howard's Eggen
.. J Procureur voor de 2 Span voor Tuigen

E:loojltrice Testamentaire. 2 Paar Achter do
Calvinja, 7 :.Ma8rt, 1899. 1 lot Tuigen

t 2 Rok Wagen"

,redlallrg ,~es Hoo~ascboot. ~ ~,,~nlJ
, ;.-1 __ 2 at Awn8 Vaten

oVU.JmnC ~. UAPSTAD 9 Ladders
. , ::-::::x::... 1 Voer Maoltillei oPG'f~ 1886. 2 ZeJf BiWera.~""".".("DIo..) 1 Reaper~ ~- 1 Water K....

Unit~tt School Booger, • !~=f
!" r " Elementair,·l ." !Muziek EUlJliaa; 1 ~haal (groot£)

VENDUTIE ..... ~ .....(J.....o.. lIJwrSleepBlok
St.&Jidaards ¥: IV ill TT 1 Zink Dip Bad

VAN • i . ~" '. I .&.4t I.f!1I1 1 Lot Zwingels, &c.

L088E GOEDEREN ~~!'nh~en~~::t 200 lb:tra Aanteel-en Slacbt·~ch&-
, ~pe4ia1e Kl'.en in de Knnst. pen

Let.ter~ ~'".elechrih en ~ 20 Varkens, waaronder mOOie
mak ~ ~ Borgen

e'1. f 6 Extra Eerste-klas Ezelt;tYevr. 'Y' B. ~ERCIVAL, 300 Mudden Zaad Haver
~ t Principale 100 do, Eerste-klas Koorn
t. 25 do. Zaad Koorn~EN00DIGD l'oerdorijgereedscbap, eDl~:,pn1,.

P. J. RETIEF, Afslager.
Venllu Kantoor,
, 23 Februari, 18!)9.

DB Ondergeteekenden behoorl~k
gelast door den Executeur ID

den Hoedel van wijlen den heer
.MARTHINUS VORNELIUS VAN 80BOO&
zullen publiek verkoopen op boven-
gemelde plaats en datum de vol·
gende :-

L Levende Have:

2
2
1
2
1
2

10 Eersteklas Ezels; in goede eon-
ditie en goed gedresseerd

6 Paarden, Merries
4 Kar Paarden. Ruins
2 Koeien (in melk)
1Bul, goedgetecld

200 Aanteel Sc'hapep (Merinos)
spek vet

30 Varkens

II. Boerderijgereedschap :
2 Bokwagcus in goede orde
1 Kapkar ;
lOpen Kar op vearen
1 Water Kar .
1 Drie-voor Ploee, Ilansomes
3 Dubbel-voor Ploeg do.·
2 Enkele do. ,do.-
2 Self Binders (Massey), een zoo

good als nieuw '
2 Span Wagen Tuigen (in eerste-

klas orde)
3 Span Ploeg Tuigen (in eersteklas

orde)
3 Trek Zwingel8 met Kettings
1 Paar Achter Tuigt'n
1 do. Voor dol.
1 Land Roller
2 Braak en Zaailands Eggen
4 Wijn Vaten
4 Balies, G;aven, Pikken, Vorken,

ens., en wat verlier tot eene
Koornboederij behoort.

IlL Granen:

1
2
1

Van der SplY, lmmelman a Co., !1sla!ers. 20 Vrachten Hwerhooi
50 Mudden Gemengd Voer

IV. Huisraad.

Publieke Verkooping
n:

NIEUWE RUST, nabij OUDE POST,
Afdeeling MA.LMESBURY,

Op Woensdaq, t5 Maarl, t899.

BU gelt'genheid van de verkoop.
ing vsn den heer JA00BU8M.

DE JONGIl op bovengerpelde plaats en
datum, zullen de heeren Van der
Spuy, Jmmelman & Co., behoorlijk
gelll8t door den Heer CHRISTI:\AN L.
nB JONGH, voor zijDe rekening,
publiek vcrkoepen. do volgonco :

J. Lovende Have:
(j Eerste klas Ezels, goedgedl'esseerd

4 jaar
2 Eerete klas Ezels voor I'aarden,
2 Jonge Karpaardon, lZeleerd 3 jaar
1 raar Eorsw· klas :lwarte Kar·

paarden, goedgedrcssoord 4 jaar
I ~orne Paard, met Fze] veulen.
1 Eerste·klas Schiet Paard, ti jaar
1 do. Mak en geschikt

paard
1 Koe met half in velle melk, goed-

geteeld.
II. BOOl'dcrijgerc~dschap:-

1 Bokwagen bijkane nieuw
1 Eel·st{>·klasAfslaan Kapkar
1 Openb!' op voeren
1 paar Achtertuigen, in goede orde
3 span Wagentuigen, kompleet
I paar Ezel .Achtertuigen
Zwingels, Kettings, Vorken enz.
,en wat verder zal worden
aangeboden.

CHRISTIAAN L. DI JONGH.

Vu der Spuy, Immelmu a Co., Afslagers.
V'tludll-kantoor. Malmesbury.

OP DOi\DERD~G, 16 DEZER
Zullen ol'gemelde Ezels en Paarden
publiek verkocht worden aan

EENIGE AGENTEN: -: KLAPlIU'CS STAfl~;. Opwr de Ezels

GEORGE FIN;'" t,y & r'-o 1:~:n,2~id~nd05n~~r~rri:~a~ Z~~~

_J _ t-\ V ., "ruine, ;~jaar, allen ge1eerd., en ver ..

G St t KA PSTAD ,"cueideDl~part>n egale gedresse.:lrQera ve raB. . A . Kill' ~zeli. De ~zelA staan meeat
lillen 14 ha.nd, terwijl onder de

KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE G ~AN TROUWEN. Paarde!} ('galt' paróD ~~ l)~rdeDzijn, zooa!s :3 paar Jongs l'alJ.rdeij,
" J' lI-:Tl'," :3 .. PIl~TS II Merriei, 1

BEZOEKT ons en in~pectet·rt Oll~ Il i.!i.il'lwl, Brool.....waar. tm Glas·
waar Vertoonkamers. Ex tra Buggy Pa.aId.

J ).lar dezo EJlcl:ien Puarden doorDUS T p ..t...N. drTI oIHlPrgclcekl'Dd,) pcrsoOlI1ijk
• zijn ill~ekocht, Kllllnen zij gewaar-

lJQ"gd worden als de beste trqep
"'Rdert la.ng t~r mar'kt gt'kowen en
60 aandt1cht \'~n kOQ(It'I's waaroig,
Let op eien )Vel~e,nQep n~

P. E. REOELlN(l(JUV8. >

J. S. alAlWS 4; Co., AfslAgers

ff!!(_
Paarden.Ezels en

'TI
:::c
>
2oo

5&Ecn,tokl,sse Top Ezels
tot 5 jaar.

30 Prachtige RuinpWiI'J.m
}.'i " .Merries.

1
I
i
j

Het gewoDo assort iment II nis-
raad, Glas en Aardewerk en Ken.
kengereedschap.

1'. VAN SCH 00 lt,
Executeur.

-VAN-

DE Ondergeteekende sijn "Good·
will " "an du hand gezet heb-

bende, zal pnbliek doen verkoepen
op bovongemelde plaats op

Donderdae. den t 6 dezer,.

40 Top Top Uilqezochte Eze~
.van 3 lot 5jaren oud

tO Flinke Gedresseerde Kar
Paarden.

'l'EN 10 URE:- Op DINSDAG, t4 DBZKR,
Zal de ondergeteekende publiek
doen verkoepen te

KLAPMUTS, STATION,

18 sterke Paarden, waaronder ver
scheidene gedresseerde egale

i Pa,rOQ,
4 ~terke Kar Ezels,
~ Lammeren, geschikt voor den

I slachter.
i Bak K~en, bijkans nieuw.
~ Mol Wagen.
l Bok do.
• Afslaan Kar.
6 paar Tui~en.

5Q mud len Vroege Zaad Garst
;,q d~ do do.

4-00 do geD)engd~ Vorder
(Haver en Garst) enz., en"

S. ANDERSON, Jl.
J. J. HOF'JE YH & IOOV,

Afslol'ers·

gemelde getal uitgezochte Ezelt 011
Paarden. Onder de Ezels zijn er 2
span donker bruine. m'!eSt allen· ge-
dreueerd ; de E~18·eJI Paarden
zijn in uitmunteUde conditie, en
gt'schikt voor dadelijk gebrnik.

J. P. STEENKAMP.

A. B. De Villiers ct Co., A!al.&gm:.
Paarl, 6 .Maalt, 189~.

!.\lJ Di!

PAARL.,
op 'VoensdagJ 15 Maart.,

~O Top Top Ezels, gedre~seerd
10 " "Jong" Kzels
10 Gcdre~setJrde ll»inpanrden.

OM lQ UUR V.M., ~RECIE8,

SCHUINS ovn DE "BLUE HOUS',"

EBr4 Boom-ONDERWIJZER
(gehnwd) voor dtf .~Spes

Boná" {rubliek:e School, DerQe K••
se, te lIex Rj~er Ooe.t, Afdeeling --------Zuid - Afrikaansche Jlal'JllI'(

Ma&tschappi i,
KAA~1 AD ,. JOHANIIE S6::tS().

JLAIITOO. u tl\W&IoI.A.,.·n

28, K.aateel 8~ra,&t, Ka.ap:ot v' .
GedeD~~e», ~8ericht in -.e;;1IJ; [led

Y;&D A(rika.
JDPJ II UTlS'.l'IHX PATP.OHl
}If. _ l'liJ- pYrMgd en IJllz'n 'I'~_I

lIedea &.4! ~bIIMa,.s~. die ...at """j., """II.
~"'~'_1oonen ral.eI'l!'C'" "n.lo-,.. It~ ,'. :a_ Werk, Duars.amh'"I , ••
,........ ~~c I'rijzul

,r' _,;:- -'
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BENOODIGD
[ene HoojdolldertDijseT8s

:\AR de Hoofd Onderwijr:eres vanD-Jo Eersteklasso Publieke ~ia~08
~ch[lol, (Belle Vue SemlDane)
~OlJlerset Oost, bedankt heeft O~
gezondheidsredenen, r.~llen appli-
~'atJt',; voor de betrekking ontvan-
,TPIl worden door den ondergotee-
kende tot 4 ure n ID. op 2/~ Maart ..

.\pplicanten moeten h~ne kwali-
hcatlt'n opgeven en oertdi\aten en
fl'l'llll""Schruten vel'lChaften. ' .
; ~aGrig £ 150 per jaar, met kost on
Inwoning. .

!'Ilcnten te beginnen na de Juni
r~ll·;luti('.

QUINTEN H. SCOTT,
Hon. Secretaris.

Sumerset West, 19 Feb., 189!).

GE VRAAG tl
E'.BN flinke jonge Boer, gehuwd

of ongehuwd, die opgeleid is
iD den Wijngaard en V:ruehtenboom
Kweekerij en goed kennis hteft van
Groenten Tuin en Melkboerderij,
.om een stuk grond, groot circa 25
morgen of 75 erven gelegt!D in de
mutricipalteit Ceres, en volop voor-
zien van water voor irrigatie, te
huren van laten Mei, of te he werken
om ..een deel van den opbrengst
aftegeven. De grond is omheind,
in kampen verdeeld en gedeeltelijk
beplant met wijngaard, vruchtea-
hoomen en groenten tuinen. Appli-
cant moet voorsien wezen van het
noodige Boerderij Gereedschap of
een klein kapitaal hebben om zulks
aant.eechaften. Een klein' maar
geriefelijk woonhuis stallt op den
grond. Doo persoonlijk aanzoek
bij den eigenaar.

DB. R.. J. REINECKE,
Ceres.

BENOODIGD
0\ DERWJJZER voor de Armee

School op de plaats " "emp,
0<\ l'aa-ch vacantie te worden ge-
('pt'n.i, Certificaten van goed ge-
dnJ<T bekwaamheid en lidmaatschap
~pn~[: Protestanteche Kerk, zullen
,JoorOndergeteekende worden inge-
wacbt tot den 21sOOn ~aart e.k.
;-;alans £60 met Logies.
Hollandscheen vereischte ; Muziek

rem' aanbeveling.
J. P. KRIEL, V.D M.,

Secretaris.

TAHDHEElKU HOE.
DE beer A. FIBLD, Tandheelkundig

Cbirurr\jn (OUlaDgwln he~ Londen
Dentallnltituut) heeft ).NW een hea&ndinjl
Tall tUg&ijlu niet"'terweUcM Tao-iheel-
kundige .Middelen olltvanMen, en ja in de
positie geat~ld om Kijne patienten de voor.
deeJen \'an al die moderne vAl'beteringtln
in de tandheftlkuncJe te doen genieten.

CollflUltatle uren 8 v.m., tot ~ n.m.
Op Zato.rdagen li v m., tot 1 n.m.

Patientt'ln buitenaf woonachtI,r. kunnee
bunnen viaita per briel Mukondigen.

De heer A. FIELD,.,
Tandheelkundig Ohirurgijn,

Castle Chambers,
(TEGENOVERIIETNIEUWEP08TKANTOOB

Adderley Straat, KW!pstad,
P.K. nn" 860.

AiIcr, ~ 1 Feb., J 899.

BENOODIGD
\
T O() R eene p.?T~te beeren.88chool

in do nablJheld van Ah~, een
Iinorrwijzer bekwaam om ID het
!I,dJand~ch en Engelseli te on?er-
III'Z'·U. Muziek eone aanbeveling.
~a:,lrt~ £.:41) p a. met vr:ije inwoning.
r;etiligschriftcn te zenden aan

J. P. KRIEL, V.D.M.
A;Il'(" ~ ~raart. 1899.

MESTSTOF TE KOOP
ZEER Uitstekond on Goedkoope

V ruchtbaar makende Meststof,
die bij een kleine grootte, z~r rij k
is aan Phosphaten en Stikstof-
houdende Mater ialen,

Een zegen voor Boeren.
DOE .&.ANZOEK BIl

CA l'E CJ\ N~J NG CO.,
MOUIlLF PUN t.

- - ~-~- ---- - -_- --- ._.

VERL()REN
VAN den Ondergeteekende te

Wellington :::itatie, op 28
Februari, 1 donker-hruin Hengst
Paard, 6 jaa.r oud vn l;j hand hoog,
heeft een merk op linker knie.

Aan eenig iemand die het paal J
vinden mag on terug bezorgen,
zullen billijke kosten worden ver
goed door dcn Ondergeteekende .

A. E. UHOODE.
Wellington Statie.

BENOODIGD,
1_,E::\' Onderwijzer voor do
1; Gouvernements School te

l),knoalstroom ::J uur van Burgers-
dorp en ~.~ uur van Myburg sidin.g.

:"aJaris £80 per annurn en vrije
woning met vooruitzicht op ver-
!.I)i \;!![]I!. . .
JIl' Onderwijzers wODing UI zeer

r UID en uitermate geschikt voor een
\)(;lé~hUl~.

-I':('u gehllwd persoon zal de voor-
Kt'11 r hebben.
Af'pJikant moet bez.itter zijn va.n

.;~[]Unoerwijzers Gertdicaat en van
''<'\1 I lei \'il.n lidmaaatschap oener
I :lr'l~telijk Protestantsche Kerk en
LW ;!ot'd zedelijk gedrag. .

I\', rkza:tmheden te begInnen na
d,_. .\Iaart vacantie.
Applicaties zullen ontvangen

\l'ljflkn tot 22 Maart, 1899.
Op Dinsdag, 14 Maart, e.k.,

II. W. GEYER, V.D.M.
Burghersdorp.

IN D~ !(ETROPOLITAN HALL,

BENOODIGD Burg Straat,
De Jaarlijksche Vergadering

de Bijbel Vereenil{ing.

De Hoog-E.orw, Pro{e!lsor MARAIS, D.D.
Van 8tellenbosch, zal den voorzi tterll 8toel
bekleeden.

Toe.praken zullen gdt<verd worden door
Eerw. S. G. COMPTON, M.A., Eerw. J. P.
V AN HEKROE,., B.A .• Etlrw. R. JENKIN.
Eerw. N. J. BRUMMER, ALA., D.D., en
IIDdere vriemle".

U tttcekselll van het rapport I ij

Eerw. L. NUTTALL,
becretaris.

van

E E \ geccrtiticeerd~. onderwij-
..J Z('!' of onderwlp:ereR voor

....':. Ofl'dl' Klas Publieke School op
:' l,laa.ts \'an den heer H. J. du
"It, Over Hex Rivier, één uur
,,j, Il' .an de stad 'Worcester.

K:'nr.15 van de Hollandsch Taal
'~n.' uood:mkelijkheid, en indien
"""di::, lrlllziek te geven a.an tweo
,.ride'l·en, Illbegrepen b!j het .Salarls
':,ln 1>;11 per jaar met lllwoDlng en
I..' - vri]. Werkzaamheden te be-
C::'rn,':J 1:1 April.

O'J!' a.anzoek bij,
II. J. DU TOIT,
Over Hex Rivier,

.\Ij~s J. E. MElIUNG,

M'OMELING -I:iTEy~:;nU RU.

WAGE~MAKERSVLEI SCHUT.

Te worden verkocht te Steynsburg op
cI!'In 2.j,ften Maart, 1899, indi'ln ni", W.
voren gelost:-

1 MerillD Ooi. rechter oor h
achter, link~roor halfmaan achte ."rn.an

C. J. DU PLESSIS,
Schutmeeste

PLAA.Tl<'O~TEIN SCHUT.

l' 0,

Porter Straat,
"Worccster.

----------~

STELLENBOSCH Te worden verkocht te I';teyn8barg op
den 25st.en Maart l89~, indien niet t,,·
voren gelost :-

1 Merinn Hamel, rechter oor zwalnw-
staart rn halfmaan voor, teE>r 11.01 achter
kop !'ID op ru~.

1 Merino Hi\mel, rechtE'r DO.r zwalnw.
sta.act en ha.lfmaan voor, hnker oor
winkelhaak voor, teer kol achter kop eD
op ru;.

rr E\ 0 ERS worden hiermede ge-
vr"aCTd voor het verwijderen

'" dM'','t:. n,wLt-vuil, balies uit e UDl-

;,,>< naar cen plaat.:; in de na-
. j::' ,.I v"n de Platte-klip omtrent
• lo>, rn:Jleu uit het Dorp. .
T, ".jCN te worden ingediend Dlct

.rpr d,ln 1:,dc ~Iaart, 1899.
lJ.· 12il",tl' tender niet noodzak-

J~":' I\IJ~,t,..c worden aangenomen'
.\ ... Y. nil r~J informaties zijn ver-
·":.::';\.ar bij Jen Secretaris der
11,.r:.',pall[plt.

I I.~I:!.'t der Commissarissen,
D. P. MOSTERT,

:"'crctarÏs der Municipaliteit.
~'.: t'nho'cb,
I ~ha;t, 1899.

D. J. SCHUTTE,
I::!chutmeester'

Aardappel Moeren.
EEN E Scheepslading Magnnm

Bonum in halve mud mandt'n
in uitstekende conditie om DU te
rianten.

A. FITTIG,
47. B'll'gsLraat,

Kaapstad.

Aan Vrnchtenkweekers.
DE Ondergeteekenden .mak.~n

bekend dat zij bereId zIJn
':] Ilf>u'nrligcn van Vruchten en
1".':";.,, I'rodukten te ontvangen en
:, "'[1 de plaatselijke Markten te
'c, rK'_)open.
\'r'lcLtenkwookers die naar Port

f:::.·lh,th hunno Vruchten weosc}\'-
"n, '" 7.. uden' gelieven aan ons te
~! r . I \ en.

/

GOUWS & POHL,
Produkten Agenten,

B.l...'iKl ER~ : PORT I1lZABETH.
Standard Bank.

1\U:r.I.A,\f ADRES:
I,Goews."

. . VAry
Kostbare~vende Have

r$1 Losse Goederen·

fE oDder;t;ende be.loten
) hebbeQdé voor oenen tijd te

KLEINMOYO te gaan wonen zal
publiek doen. Vêrkoopen ter lij'ner
woonplaatae I' .
GOtl_PI,NIF.

-01'-,

40
22
3

do.
do.
do.
do.15

enz.
OOK

2 Extra Bokwagens.
1 do. Scbotsche Kat"
3 do. Spannen Tuigen
1 do. Zelfbinder Snijmachine

"Osbome ..
1 do. Zelfbinder Snijmachine

te MiJ.s8t\y " ~
Ó do, Dubbele-voor en Zweed-

sche Ploegen, eDZ , enz., Eggen,
Dnmschrapers, ens., enz.

VERD1:.R:
HeL overige Huisraad, alles in

extra orde,' als Tafels, Stoelen,
Ledekanten, Wasch- en Kleed
Tafels, Schilderijen, enz., fraai
groote Bolinder- Stove, en andere
1\ eukengereedschap, enz., enz., en
wat verder h-o dage der verkooping
zal worden aangeboden.

EIStl'ELI.JK

j
.:

Zal worden opgaveild de Huur van
do Plaats" Goudiuie " 2,200 morgen
voor eene rijdperk van ,. Twee"
jaren «,

Ververschingen zullen Versch&ft
. worden.

D. II. KLEYN.

l~/. H. F. /(L[ rN, Aff\lo/Ter.
Caledon, 20 Feb., 1899.

TE KOOP
OF

TE HUUR.
L-'EN Eerste-klas Vee en Vogel-
fl.....J struisplaats, gelegcn in het
distrikt "rijburg, wijk (j, grooL
3,800 morgen. .

Heeft een goed woonhuIS on
Standhoudende fontein.

Voor vt'rdere hijzonderheden, uoe
aanzoek bij .

Den heer
G. S. RAUTENBACH,

1'. K. Patentie,
via Hankey.

OF

Den heel' JOHN TijERON,
P.K. Dwaalvhkte,

Vist. Vrij burg.

DOODBERICHTEN.

AAN Fa.milie betrekkingen en Vrienddn
wordt b ·kend gemaa.kt dat h!'lt d~n

Alma.chtlgen behaag h~ftd lot zich te
nemen mijne teedeJ'gehefde ecbtgenoote
ESTHER JACODA Roux, ~ebo:en LE
Houx, in den oudardom van 57 Jaren eD
tien m'landeD. _

Zij had een fmartelijke lijden van over
de drie ma$uden di" zij met geduld
gedragenbeeft. Haar been ~aan Waft vrede.

Wij brengen onllen bartelijli:.,n dank t08
aan D- . .Mella en uI dB vrienden die on
zoo tron w aebbeu - bgge.taan ge.jqrtmde
haar lijdeD.
Oe bedroef,le Echlg,moot met de kill~leren

J. D, J. ROUX,
R ,bertaon, 11 lIaal t, 1~~:J

lÊ Heero kwam mijne woning binnen
) .. n Ilam Perst vali mij. mijne jong8te

kilJll'B op deu 18~n Alaart, dat Hij mij den
211l1:n I!'cbruari 6chonlc. Aoderm.Ill op
d ..u lWen Maart kW\lm hij, lIie groot!!
beid, en nam wt'g mij'neD dierb~l'8n ~oht-
genoot ADRIAAN JOHANNES,. III zunen
jeu1lifl'6n Ol1rierJom van 3! )".."n twee
IDallnden. Hiermede neemt Ik d" gtlle·
Ilenhefd de familie en vrienden te be-
danken voor hu.nno hulp en bijstand de
overledenen bewe.ton.

E. M. F. LOUW,
geboren Vfn der 8pny,

Rocklanillt, }(a1rt lO, 1899.

r ,

De Baroem4~ i1HfbUsc'. ['
Baking
PoYlder ---_ ateJUaea de aPPIi_

J. dil l"IeOSi. ean te
voor drio ja_. ."'r Loaw Vetater,

- den beer I. D.

-• .&eIma der ~ de nipade
"OOnIee.: -
A. lW het NiIad pa .... JM ....

uiu~ cruïac eta ~ .......
op ct., ui~ al hebba.
·B. DelUI1I;d; al het ~

voe a doen ~ op de -.ut.p ..... 1I&t
landou te ~n die de Mer DeJIIoewd heeft.; ..., ge. aie__ '(.-,..?

ë~t_ ~ se.. '
beide bJatea al ppna iD ....
~t >renaietigd .... WOnIea. ' -
Dat de ·haUrCIei ttree borpe .Get __ .,../

fen voor de beIaoorIijU ~ der liar ..
!aug- - ,

Prat«iumei ea ~~~~'=;;;:;=r:=doár _'_r'Du 'I' ea
eien _f.'V ... der~
W eie >raIgeDde . •
.,......... ,.
Bierii>rier.-VOOlplteld door dat

Bou eta ~ dOorden heer Va ...
Bijl: dat deu uitspu.aiag ....... 1rGIGe
... het ...._ ..,... ~_ P. le"
!'eCht om bet >ree dat er overtrediatr do
IIOhuttea; Le Rou bet recht te ~
paarden op ~ uitspuuaiag _ ~~ _. _
grasea. ,
AluaJr_ea.
~ Hoogte.-~ de '-r Da Toit

PIaata - JteIDelde ~ p-......
AII!:e"'t:!Iq :~=:~lISJIek1:eur \ erkoclat beeft, stelt de bwr Rou _;

gel_n... I!EIOOIIdeerd door de.a ._, Vu dec Bijl,
het gebnJik der ~8f; warde ~~ __. ,,'_~'
aan den beer Plulip .Viljoea, ....
op YOOnraarde dat hij de PUWieb
vrije ~ ft dleakDaI .... >ree
staan op zijne pJuta.

AaagenoGaeIl.
AMisteat VeIdkOn.et wiik UileaItnaI. -Gti-

1- brielftIl den heer ~. J. L. ftIl
meastem, bedaaJrende • asaist.eat Yet._.. .
voor de wijk V~, ea .. n de' ~.tYCRde deD beer W. MeFaJ'Iaae ala _. ..
en behoorlijk r.noon GIll ala 'JIOOdaaig te ...... _
den a.augcstel .

Beslot.m dat de betor W. MeF"'_ ..... : .
" aanhevolen iD plut. 'FaR. den heer V~'

Dlommeastem. badaukt. :
PpiDgtaD brog.-BeaIotea dat de ~~f';

tenr bet l100digti stak 1Jout al ~ ea .
dat r",,<Mid Roux eeu heboor1.ijk ,.,_ til
ViUif..ndorp zal krijgtlll GIll het werk te"..
Sluitmg _der de jachttret..---GeIeMa _

hrief Till) den OIlder ~Ml ~.-:
21 Febr. 1899, meldende dat er ia dR ,.. .
geeue VI'nUldering lIa) plaat!! hebbea ia 'W
jacht-seizoeu, IDAIIr dat dit 0.- ... btiJ-
tot 31 Juli 1899. '
Aanzoek nm eenr. Alhertijn.-Gelsea ....

bri'" van eerw. Albertijn; na 'W~
d.d, lO Jo'ehr. 1899, gericht lIUl _ .......
Kolonialen fieCl'etaria YaIl laDdoo.", _ .....
de_ raad venreze_ .. -t doende _ ..
klein huisje op ~ riclrtea op guu.enae .....
grond, nabij de oostzijde >raD den ......
Pa.lmietrivier, door hem gedureade si.~ ft-.
kantie te worden gebruikt ab .. "--C'" ".
bij de see, uIlE ""riot te worden ~. ,
gedurende den wil ~r ~riDg.

Be;;loteu dat de raad geen objectie heeft
dat Ce rP.i!eering &all ds, Albertijn ~.
mi~ geeft om een bw..je op te richtea ia
termen van zijn verzoek, met ~ _
geen ti'ansport van den grond _ -da. lJW..
tijn zal gege ...en 1Foro..n.

Klacht.> van.J. J. Hugo.-GeI_ briel...,
deu beer J. J. Hugo, d.d. 27 Februari U.",.
klagende o~t""Dt den llleeb~ tOeIItAUtd 'nil
den wftlt va. Villierwdorp naar de gNII.IeIl ná.
}'ranschboelt.

BeMeten dat den beer Hogo worde __
f.!ege...en dat volgeJlll rapport >ru den iaapek_
tenr de .. eg in VTjj goede orde is.

Afwijking te RCiDilerlei.-GeIezen _ hIW
van dll'n Mer Jan >raD BraJrel, geel. " Maart
IS9IJ, vprlof van den raad V'I'IIgt!Dde __
korte afwijking te maken V1Ul de twee ~
di<>ov..r de ..-erf nn Rondevlei loopeR.

Besloh'n dat verlof worde toegf!fItaaD, __
de hfil'r VItn Bl'Ilkel de nood.ige advertntáea
lant plnnt.:"ll ten zijnen koste.

Klacht.. van P. Laiog.-Gel_ .. brief
1"llD d ..a het'!f P. Laing. ged. III Febr. 1899,
klageDde Oftr den siflenten t..estand 'VIllI den
weg van Caledon naar Villiersdorp, en oak
tll&'SChen d"" plaats >rill) den Mer Rous eta
Roode HoogUo.

Besloten dat aan den beer Laing worde
kenrW; gegeven, dat de inspekteur verkJaart,
dat de weg waarover hij klaagt, GIlder de _.
.....ndigheden in vrij l{Oede orde is.

Weg langs Zonder-EiJld..Rivier, nabij 11'_
t-enkraal.-Gelezen _ petitie geteebad
door den boor S. P. du Toit en ancIeren, vn.-
gende om bulp van den raad OlD het stale
:mnd tU!lS()hen t'itkijk en YesanteDknal P'
gruisd te hebben.

Besloten dat petitionarist!ea wonte. _...
uit te ,'inden .. at het rAl kosten om dat .tU
weg te be,truizen en bij de volpnde >rerpde- r
ring van den raad verslag te d_.
Tenden voor reparatiell aan wegen:-
I. o..nad ..,,<iaJ IUIJlr JonaJOdrift 'I"0OI' dIM

inn-ri \'anaf 1 April 11\99 tot 31 Maart. 11102:
\f. r.. S ....thh~. C42 10..; W. P. MttyII,
£38 10i.; P. J. Ros..,uw. £36 ].5IJ.; C. lf. c1e
Kock, £24; J. S. de Kock, £21; H. P. Groe-.
nrwald, £19 55 ; Joba. Theuru-, £18. .

Voorgest91d'door dell beer W. P. Rous, ge-
O<'COndeerd door den Mer VIID der Bijl, dat
d.. t.>nMr .an den heer Jobs. TheUaiaftJ
worde aangenomen.

A"Il~·-nom"n.
II. ViIli<"rl!dorp naar Frau'<Cbhoek PtlII:

C, P. J .. Ronx, L'2S; J. 8. C-uer, £2t 10..;
lt.&. WOVER. A. P. Lotter, £2'2.

~ Voor~.,..t ...ld door d.>n hoor Van der Bijl,
TELLJV'E iONGELINGSVEJH:ENI JZeoecondeerd door den beao lfa1", dat eie ten-

CHRIS ar' JC • d ..r van den beer C. P. I. Ron .. n_i ,GING. ~ _
Eene npeDe "e-.tering ""rd albie!. «ebo.n. worde.

den op den -&donMart 1899, "I!"rbn 0(' DIt- YOOl'..tol van den '-r W. p, Ronx, g_"""i..' lede d B tlltO n r ('ondc"rd door d..n ~r B. J. de Kock, datD-::>lOg twee li Tan e rl W Te· <I.. 1..... J..r ...an ,'en h.,..r LOtter aang_eellijjlDlI' .nwoo,.. waren, nDmellJk, de 1I'orde.
Z. Oro ..e en :Z; Dlomern8. ,

Voor de \...rpderioir benoemde da. Bolmeyr, Hot tUJlf'ndemeat ter d_mWg gebncllt
de plul lelD"ke leeraar. dil beel'f!n Z, Groye, V&ll zijnd.. .temd ..n de Toorsteller , de lIeCOIldaat

Hmo en d.. beer 8. D. le BGUX ..r >roor.Brili.town, en ~. T.lde VilJien, nn ver, Voor bet...;;:·ori......... .., ..ocmrt.el.atemdea •
om eeD onderwerp tie kiezen dat "iet Toora.{ • ..,,--- de L ~

__ui' - rd B" d . 'I'OONteiler de -.daBt ..n ...,.,.. uu .bekend gem._w lIOII wo en. 0 e apeDIDJ Dd' ot tItaakte _. de 'NOP-
eier >r~ _d bet ondenrefll un den , aar .. e ~ ..~n. n,_
..oorl!t~ OVtt~ad4P. "1U'IIa bU iD bot gebed =:e~bes:::;:; &tem tea ga.te ftlI

1'00rg1Og. '. nl. Goed ... Hoop tot Koaderirier Boocte:.
' Toen werden, d~ JfgeoraardigdeQ haReliJk_ -J. H. Allen, £10.
.e!kom gebete~ . '. Btoodotell dat de teuder .... den heer AIIeDDaarna "erd het ond_rl' bekend I!'emaallt, . de mM..

namelijk: ••I. ".t ill beu, Tan deo blot,i ~or 1FO~~~ de ~ lIrief de ..
Cbri~teló.l. • .l.... tiDg.>reI"6l'Digillg ".DlCbeIUIt - u FD_,_ 11-..__ !:'"__ __IL._ '.,"r Ia&e' ..._._ pu n>n ",te a......oe en ~~~. _. . __ , _-
dat .d-mea .... IBdeb \ot>gf; n wu ..... n jnniijbdle bur !rij zuRen eillOhea voor Mt

BterOp I'olade een. zang door mnr. S. J. tollmts en omtreut een hal" JIIOrPIl .,..
}larger., J>ij de Hennant!.5 jwtetie tol
At. .preken 0.'fJ!Jf JHiLdl bat .....rdeD benoemd, n... b""" W. liar- >r~jnt~' . ..

door den >roomhel't_ide• be ..r Z. Gro .... T~n iBlormeen.deo raad dat bij zijne __ ~
Britato-, aJ. ~~" H. ,T. de Vil- kampt t-ft, _'~ee hekke1l opgericIIat.;
liers. nn D.an ... , ._ ..... proker. en .. ben over eie publieke ..eg
~ bee.ren ZO B~meJItU en D. J. Viljoen.!)" R..,Joten dat het ..~rIof daanoor .-orde ._
di8cn_e werd ~t;~ ,410or een - ln- """tall... en dat rud.ttid Du Toit de WJren
~ med~11JII d_~~ BofllDl'yJ'. aJ ~o ""mn en rapport onr hen JdoeD.

HHIPOp wml c1jt..,. J. VilJOen en Da lIem Df' 1I'e!t.impektenr '-t zijn -.deIijbcla'
de"- B ..... ctet-'lerwe opgeroepeo OlD over r ..pport en l('Tert bet Ut. '
heL debu te 1II'ret!ea; . . ne..loten Itf't voor kauDil,r:eriog aan te __

De Mer ~ "'nrde eon reatabe. men. <'ft dat CL. ~ Iaet oat>r~ ..
flprebr D. ~ ~D OpgerOtopt1I1,lIa hem 000 andere mw te ~.

de ~J'!811 ZiP. " . " Il" _..,.etan.. ligt ~ ~ ter
Af"iMelial &lOrt .n&lt:k: JODIf'?JolUonwm tafel, uitbetali~ .......... plMt "onk.A.. ell M. 't1lII del' lf~.
I'lptebn Il. BDhret ea P. D. dn ToiL voltcdeu.
lJaarUa recu.tUj dOor den beer D. J. Viljoen.
N. repliek doOr opponent eo woorch'nerder,

bedankte d. ~ qro ... op 3aOOC"'D1iike'Wijle
de ' van Báoo ....,. ..oor hlN ~ieode-
lijke ".

den voonuter Uil de
dec,ijnulUII1 &lIn40 ,,~rbumheden_ae ....,..oroordigMid,

>rer.ll_eRIi,. lI(Iet r.bed geê)teIl door

, ,

iversiq: >raD de inItom8t_
maaaJ Febmari 1898:-

.£26 0 0
'lG Il 8
114 8 8~...

I

C ,mig.n X"mBI, ,
Kerkplein. "a~pet .. 1.

. i

Balaa8 ... £156 0
Hierop ve~ de vergadering:t--""i-4I __ -_

Afdee~ Tulbagh.
VEROAlJERINt;omOllDEN OP U

, FEBIiU ARI 1899. .
. Tegen~~ elf '_eermt C. J ..Rou, YOdf,-

r:lf.ter, A. J ..Malber~, A. B. Kri..gler, H. 1.
1'IIeron, P. (j. de perk, .J. G. Lombard, T.
J. de W..t q D. Gi Conradie. '
,Notulen ditr >r4'l ve~:-ing gelezen eu

'pdgekeurd.r i '
·Ymaneiéel iverdaJt ~toont aan oon balans m

handell VAlI UIl &i "d. en in. de bank "lW
£242 lOs. 6<1; I t

Wegen.-De ~ Conradie rapportt>f'rd .. ,
dat de wegen m zi~! .. j~ m Roedt. od,.. "ij';l'
maar dat de weg ~ Mitcbell& P.... reparatI'.!
noodig beeft. ~ , •
De heer P. C. 40-: C1..rk rupporteerde. dat

bij een 'brief ,.t1'll~ had van den seer!.'tan..
van dom .raad, m.Iufi'.ende een brief ontvangen
Tan den heeriFMk,,~lag ..ncL. over d.. Vier-<'O-
tWintig-ri\"Ïel'én hoof4weg, en dat bij dadelijk
genoemden W~ ~speeteerd had en de 1100-
dige I't.'parati", beeft lateu doen .. Hij zeide
ook dat de wi!Jr:ni4!t: in &ulk .een g~rlijkeD.
toestand 11'&8 al. betiCbl"Pl"en ID den bnof Tan
den beer Fick. V,reler rapporteerde de hoor
De Clerek, dat een,ldein gedeelte van de muur
iII Nieu ...e kloof, nabij de tol, o~evalJen ...as .

Beslote1l <1&* de S6C~taris d ..n wegopzicbt..r
kelUlia geve op zijn terugkomort. dezei .... te re-
J.'llreeren. .
De tIeer De ,Wet rapporteerde, dat de wegen

in zijDe wiJk jn etll tamelijk goede conditie
zijn. : i

De b.!..-.r Theron! rapporUerde, dat hij de
draad _n de r:ijllen Tan beide einden van
Robertson brug bad laten repareerea, en do
kosten daarVl"! zijD £1 Hk. tOd.

BéHloteD dat dezelve betaald ...orden.
Honden-liooaties'l""'Besloten dat de acht.,r-

ata1lige hondenbelaating aan den m-.,r Adam~
oorerhandigd zal worden ter invorderin,,;.

Verder ...erd bellloten dat eene belasting
van 28. Gd. per b~d geb.!ven worde ..oor 1899
en dat de secretaris app'; .... , :e. &al vragen
..oor het mVoMeren, da.;r •• Jl t~n de&elfde
betaling als laa.tate Jaar.

\\'eg:bolaatlng.-Voorg88teld door den heer
P. C. de Clerk, en g~ndeerd door den beer
'J. O. Lom hani, dat jle belasting op alle TaKte

foederen in het di~rikt \"OOr het Jaar 1899,
d. inhet £ Al .~, namelijk td op boofd-

wegen en td. op tUlweftn. l'D betaalbaar zal
sijn op den 3OSU1l A'pril 1<.:.:;.

Aangenomen';
t:itspanningep._ Circula.ire van het gouver-

nement met: betrekking tot bovengemeld
onderwerp weril gelellf!n.

BeRloten die te laten oventAan tot de vol-
geode vergade~.

HalfjurtiJkMlh T~r.dag.-De secretari. I('gd ..
u-r tafel bet llalfjaarlijkll<:b.~e ....lalZ. behoor-
lijk gea'iditeerd door dIJ plaatselijke lIudi.
teUl'ell. ,
B....loten dat de I'oorzitter l!;emacJttigd ...orde

de rekening te bevestigen.
Oereedachappen ........ Besloten dat de heer

P. C. de Clerck gemachtigd worde v?Or rek ....
niAg >raD deq '¥ ~ode artikelrn te
k~; .. gegaJT'l' rd iJ7.eren platl'n, kr~i-

li koevoe on I tent" .
:' CRAS. ADAMS.

: r Secretari •.

ZUID-AFRIKAANSCHE
ONDERLINGE

LEYENSVERZEKERIIG
MAAT.CHAPPIJ.'

o P G E RIC H TIN ,1 804 5.

DII.ITluau :
Hon. AI;FRBD BBDEN, Voorsitter.
HJ!!NRY SOLOMON, Sn.
FR1W. J. OENTLIVRES.
PAUL DI VILLIERS
GOD.FREY SI~EL.
J O. STBYTLERI
HARRY BOLUS.
li. K ARDERNE.
Hon. J. X. MERRIMAN, K.L..!.

.aUT' e.... 81u.DIG. .l.DYlIIII'L
G. B. O. ANDBRSON, K.D., K.C .• L&ndea

KB.O.B. Engeland.-
J.uJ.LUK8CJ[JJ&DII . '£226,343
IJK.ODJ IJTIlLI8T 103.890

101D811 IJ DU: - £2,012,1138
G&'u.I. 1Hl4gd bl .ZMió·..tfri_ .... d. ~

YOoaJrllJlftll YOoUWUoD I
Abeolute Zekerbeid, GrooM Bon_

O~I! Ilef'<'rki~u.
1lcp"lin(8D oml.ntn\ oiel- ... be1Ud 'NrItlariar.

o,..,n """"~. op BebeD .n"W _plaak
"aliKe Onk ... ten,
"roodill'! BclaliDI Yan yorderinl!1ln.

AII~ "oordaelen behoo~U"1l de ~..ed_
0..." l'..,...",nliju AaD.,'~liikbeid.

O'lUlln,tllllijh 11''"'10 op Vorderiu.ren.
Ruime ~Winl( YUO, Overpye.

I>rieju.rhjkocb. Olld....wek. 1... L>4 iD Jani, 1895.
d.... liM.Ih iu Ju IU. 1I11III.

l),·rtir d~:lf'" """.r"'~n Yoor """'Iin!! nn
l'r~ntillm", lCe.iuFl'Uda ...elk. de ''''Iilt 'a" knoob'
'h/'rt

·O!''''''O b1ijvfJn "'1' kr.u:ht 1.001,,";( f!r voljtf'(',~.
U"tlrW'''lt,~ u..cd. '" ow fIft(l ~n.rt.l&aI~lu~ prewi.
Ilo >i.. Lhn. -

lAATSTt UITBETAlINO£N. lS95.

HET GENAS TIEN-lnJNHEER,-·Negen mu.ndell r1edea
ill.' betu.igde ik in een brief aan a. vaD
de ROede uitwerking van RHE_U.MATI
CUn.O in mijn geval. Ik ben 60 J&nnl ODd
en heb 23 jaren lang geleden aan CH RON
ISCHE ASTHMA en &REUMA.TIEK: ef
IOCht verlichting V&D vele beroemde gen_
kundigen, en probeerde all. lODder ~ ~
vinden till had in mijn ~val .11, rJoof Jl
m_belijlre belnraamh81d verloren. &ot d.
lit RHEUlU.TICURO probeerde eli ineen,
ziJn mijn Neuralgia, Rhenmatiek en pijne,
iD hoofd • aange.a~~t 't'enl,,~en 811.. hel
®In'" it TU en WIJd vtmlpnJid ~ OD
mMiter V.ur BooT &piper ~eelleJqalIfllOD.(
Wil VaiI die .. onderlijlre Kedicija," .tIIl di
Wil .. erlrelijk h_ geval; elkMa & he·
probeerde beveelt Jutt aaa.
p., beu JACOB VU ZUL ftIl VlakfonteÏt

(3 nr ...... S"jnab1lJ'l{~,. il puaen var
een IOhijnhaar onpll_!IJlrge~.~ Rheu
'D&iiek • J'icbt.. JiOOtt, tea liJD IlUledr·
MIm'. V.ur Zu," UIlmii• ._. er een erger r
ya) 'fan .. Koorta Z~" IOOI.l.lIij het. III»
mea. De _te ... RHEUKATlCURO
CJ.ed de lijdende jOll,e lD&1l rutiJ .la~ ..
lUI)ecijll .. .-cl VOI!ridIU'Gd ~,
hoeal • _1'8Il ea vri.... _aea dal
iii' Diei vww.chten lW ~j lev..... ..,"J,_.....z_ .•a=:van d.,.....
lrnacht .vu II. B TlOU&O ..
PILLEN. , .• .

Da oud. heer VAnDa "'ny, _ Wi.....
ftI'II ~ door _ bOt&eI. .

De beer A. Conzu, Brand>r'" iJMWeIRrr.O.C.
._. dadelijk YWIid1\iq. JlijD _ Ju .
ocboon ....... <le Mer J. Á.IJur. - 1! .......
Blff'lI"rtdOt'r • ....s- 100IS ~ ~ ill: ..
.Iuiton-I> blijl U. tlanktar. YrieDcl, J. O....

JONES RIIEUlU.TICt1RO.
7.ni4.Afrib...... ~w.w ww

Il.!--.... J ..... ._.



PLO EGEN EN EGGEN. Grootste! Ond.ernemiDg;~iJ;).:·
'. ::;@eftotscbe Haver.
!Iapsche Znad ..Haver

Witte CD Geele.Mieli~
Meel.

Stoomnieel, Mielie-
Melk, enz.""THE DE~~IANCE."

Solide É~schenhouten Slaapkame..r Zet, Goedgedroogd
: .:. Excellent .Afgewerkt. . Gao.

0:111-_I._e:n. :k:_e1 -.ee ....
, • I .. \', I •

H. RIES & GO" ..
GRAAN

IX

..

Zaad HandelaafBp{'

O'OST LON'DEK. ,.'

COATON & LOUW,

Iloharen.. R&D.oznes J.L eD. Ho ...ard..

, .

SIR :LOW'.RY'S PASS
OA~N : 8POOR~EG

. ,~

"'BNDB$g ~~ TOOI'
OL het btu~ laD eeD 8~eg-
lijD, taUo~fI18~I';LowryPu ~tatio~. WelUnaton en Hermon ~.II_,
en de I~ O.'edon, een dllt&Dt18 ~
vall ieLos;mij.~. . BiIIII:' u ua-lUJb !neTen.,
i Te: v;te Jt:e:, 1iju, ~luitAmde Soperphosphat YID r.1~

pen;nU$lteD weg en ander . • ...,

b~=~.UitgesloteD perm~ 'Ko. t qualltel~ of Witte=-~weg en andere maten· GuanO.
t Voot gelioue lijn, insluitende

penpan8;Dte weg ea '8Dder
ma~ria~1.s Voor do.i Uitgesloten ~
neute w~ en aDder materiaal

Voor verd'" bijlODderhedfn,
. G VAB DD doe aan~k &all dit kantoor, Toor

.'.' 1.B.BLLTXlI AFBBBLDlN . of op laWn 'Tanide 'Y01geDdemaaud.
__nl' DEFIANOE" SLAAPKAMER ZET Tedel'l, ~rd aall aeD

Controleuri en 'A uditeur Generaal,
:s.taande uit-8. vt. Solide EuohenhoUten KleereDkut.. met Spiere! Deur; 8 vt. Solide nlleu op: bet 'Auditeurs Kutoor

E88Oh8DhoutenWuchtatel. met marmera b~ hQOPD. ~ eA háD.44oek rail; outvaugell,;w0r4eD, in GraTe St~t,HBBBEN in voorraad een groot en versoheiden aasortiment ftIl 3 Tt. Solide Ellch8DllOU~ JQeedtatel. m.et Plaat GlaieJl Spiipl op aPW.eD. Kaapatad.: n\et11ater dan dell;mld.
allerlei soort Plat- en Plaatglas van allerlei grootten, en zullen dag Maau~ 17~ A ril k

soet genoegen die vrij afleveren aan het Kaapscbe ~tatiOD tegen de Wij hebben bealoten het Publiek te 0feI't0iien dat het aoed buiaraad ft1l OM eigM fIItItIiHl goeclkooper Tan: ,g. np, e••
laagate prijzen. _ koopen ba, daa degewoue inpToerde artikelën die inde. markt wordea 'YWkoobt. ~OHN BROWN.

Bezichtiging van hu~ voorraad wordt gevraag_d. pele ~t GellltUtreerd CataWgtu '" Pnj.Ujd (nme.J gqon op tlIhwrtuJ& . ~ HoofdiDgenieor.
16 ont., 21 ODS., 26 ons., 3...ons: platglas; Plaatglas t ID:, i in, en i ID.;. Kapache &periDp 8poorwepn,
Gekleurd Glas, Cathedraal, geribd, eu met figuren voorman gerold glaa i .Alle Goederen dQOr ons vervaardigd wordeu door dtp K~pecbe GouyernemenVJ Spoorwepn nrvoerd Kantooi Y8D dBnHoofdiDpnei'lll",
Ruw farold en .elke soort geschi~t voor de ramen van huizen en winkele, tegen 20 per oent minder dan,~ buisraad. ~~ Ja FebraaJj. 1899.

'Y8~:~~~~t;~~d~a~n~~~~~i~n~~O~~n Gelood Licht Depart. DIS' A'AC& & GO yertooililen, LANGEHABKTSTRAAT. E~NISGEVING.
meat, .dat begonnen ~erd met het doel het goede werk te helpen om h. . :, StOOl' o.1nIa..~ BARBACK & BooH8TRA TEN 'I

R81d m deze KoloDle te houden. Chubb en Maxwell hebben deze ,I rauu_' " . TB VnuuGJ.N BU
6~oode Licht Versierde Yeneters geleverd aan de Ned. ~. Kerk te . • . i • , .,.,.. A A PST A.D B l>IGn Toor de Gobver-
W:r.Jnberg, de Engelsche Kerk to Woodstock, de Katholieke Kerk, . . A.. i ta llaudbouw School te jDe lit........ __ lu_
Woodstock, en de St. James Kerk te Zeepunj, zoowel als aan andere . BbJeU g~ ~dera ,Vlei, een JU D &I00'1'I KUT 8LIC1ITS,
kerken in verschillende deelen der Kolónie, Hoerenhuizen, enz. In elk "L 0 0 PEN DER EKE NIN G plaat. '~~:! ~~ BU
--.J ja het werk: gedaan gelijk aan het beste tot nog toe uit lIIn1'nNl kennia . .D:, enJ· WHITGt, RYAN & Co•• oerd. - -r- VAN DEN '. .~ hebben "f8D Vee, 111

-~BB & MAXWELL, Bep~ AfdeeJinn-sraad van Piketbern-, '-n..teop\~./t :-:.:: "
P.K. Bua a8., ~ ~ ~ I ht he . ~ •

' Voor het U .. 1411aar g'8einA~"'d 31 December, 1898. sWlea aij~, ~ " te. . .bben over,BURGSTRAAT (naast Stadhuis), KAAPSTAD. ~ '"& de plaata, , het beetuver ' ,_

JAMES WILEY& CJ =.- w~_ T.... = :==3. au_1WRICH1. 0 . £ • d e ». d. £ I. d. .£ lo d. werk der . - lOlUlKLUD IAILDIDIT
. .... BaIaIII- .. •••. ... 0·0 ó 0 0 0 Q 0 0 Per BalaDa-3O JlUli 1898 ••• 73 9 ~ H t . Itaft . .1rlr..... _'

. " AJrem- BeIUtina- " SaJarillea ftIl ~ ~. i£2ooi . 1 Tw.: De "CAtTLE MAIL- M......

Hebben thans ontvangen hun seizoens •T$t;..Ë.. .J 11: ,M1:: ",# ,: '1 "=.::.:=; 'l'~g ~4' al : ~=D._-_Ll~
voorraad van ~~... ... ~ 14 a 0 0 0 26f 14 a "=..~a003. ir' I ken ftIlKuplCad.. _

" ~~ nil w=:.. :o..-~ 14218 " sijDi pWtiB,pet 1 Ii. ... te ...... " ......... 'IlVD.ID·,_,II'" 6 n-.I-J.-A D_- .. ftUdelk' i JI..Wa _ PJ7aan&b. tt Bim sua.
HODdeabelutm,. ..• 0 0 ,0 84 16 0 ft 1 0 " "...,.__ - . I .AI III • .11 _ dl '--!Aa ..
OvtiAbta ftII betal· ~ .. V.W.iD"lIl A_l6..tilll met ·'teIl. I"'DAQML!a-...". ~
iDrftllW~ 010 0 110 0 ,. 0 0 ~eaDam r~loti: . ~
Vooncbolop £.~ 6 6 0 18 15 0 26 0 0 !Dell CJUrOP ... ..: 0 0 0 moeten '. . UIl._ ••• P-D111f01'TAlIo.un.&~Hu~lI07.. W 6 8 6 n...I_'. _:...... _.-O.l&UlBaool. c.utLl, Ir..... J. ~"O.,erli'okken . a "........ ••• oo. 1 VIIIQU" _ --r-
; Hoofd eD ud.,. " ~U~.:, Jaterd.l11~ ~ 1899~ A..,m~~OUT . ~ RlyD4).l..

" O•.:f:kien ·bjj d~ 0 0 0 .wa 6 ó 0 0 0 =ibobe Beate ea Af. Verdere :bijlOact8rhecleD treDt A.riJ; __ DOlrUOAI' o!b\ .... .Kapt. VI. lUI.
Buk I •.• £416 2 a . opleenlJll ... 11 19 9 de pliohtAnaiMJl de 'Ter- ~~1t:tmfTn~fs~li:~54:;;

" ~t!::n-:lTl~:~l ~h=ow, ~ 000 ~.~ ~~ .~'den
40011 10 P. F. d. Villi.., ElekUe op aanvntai !!i.~ Prilloi

oDkolteu.oo oo. ... 0:1 6 0 T 8 0 10 0 ~ Sob, i
E. J. Grobbe_' " 0 ~" 0 III I 0 11 • a- BIlAD". cAa1'1&,&.pt. Caa.t.GBI, WoelllJdl,
J.H.YOIlLltleaberah,,, 0' ~ 0 fa 2, 011 ti ---..,_..,_,j-----:w..... ,JllIurt.
J.. W. Baker, Pokkia la. Dl' IUBL¥ca CAlt'LI, Kar .. Ct.UforE, Olllaat 17~~. ;;;:; ,;;;; :i;;; afte, r • Zonen ~tr:iiË:~::I:'~~::·:=:-:
A1deea.:----A ClaawiJ. . ,

..... --, ! LIlIi d CA~tL•• ,lapt. LIII •• n,Ollltzat U
;:aT:J ~~ .•Gre::~ 25 1 8 0 0 0 26 1 G PIA.NO"OR~B GALLIBY. BOItrtOAIiTLS.~. DIU CIVil ra.YiiI"
B. G. Boecoe, llIapeo&ear ,-- OIIiItreDt 11 ",ru.
Pokken ..• .., ... t 6:1 8 16 ". 6 0 e ii J)i.rea, .. o.,.eetigd. TeMa'TIMId ol v.-- ~
Nic. J. Vlok, V00I'IIlh0t t --"-..l__ • __...

jaar ~taegéla, telefram· . ..,...,-' liOIa bl .. "'--- 'nil d.
IDeDI .DL... ... ... 0 19 11 ~ 19 9 8 19 a OV.BR lOO ~'. om uit te MAD.JIC)OT 1I.U'l'BOHAPPIl, (&pb).
Bank .,an Africa, Bente • kieI$l.~' aPZateD 6D

" ~: t!,fd; a 18 11 11 2 10 14 Il 9· ~~"faD ~ _te ¥ogeJsohe, l}1Il
aode,. Wes. ••• ... t 18 6 0 (J 0 0 0 0 ~&~ nuiteoie en A.meriban.

-- -- _- lObe Piano- ~ 9rgelI.
. T~ £313 0 6 628 0 2 938 ~2 O. Totaal £318 0 6 6t8 o. ns lt 0 :m't!:.~~k •. Kl1Iiek ,~ '. , . l

~ó ~~~ .. dezeD (i) dai wij bo.,e~ .. ~.. iar nil Onb.Dp_ eo UitpftD ~ den Afd_1iaprud ... Plat... ~ AmerikaablOhei 1\-1. .DG V-O ... _..__•
bet half JUl' ~.~l!~ber, 1898J b4!~ lII(ell~~~ dat (olldenror(l6D ~ JIU1lI1'Uf ti hJerYUl) dael.,. ~ be~ = tot LJIOO' :. V&S..- VBD ÓIIï'Q ..... __
!RukkeD~.; (ati) dat, ID _nr ala WlJ kUmKnl y -4eO1Itnnp~D dann uageteekead de ..... - 1ijD.-I..... JfiI.';' .
tijdperk oanaacea j (itl> !la. leie uitpaf. WOW..D o.,e.. ~ ltemmeo, B8IIOIutiea eo Ooatraoten ftIl d.en Bud. il j ~:1dit~. ..-Mb_ Beken.d ála hai bHte en.-.A KOBIIKWD IA.lLDID6'1'
=':r~t.-=t(h.~ IIIlOM ~r-~~.v.-!;l'i:a:~:,:.::.~:d~.·~~~~..~'li"A.l?':":':koopete ~JIl ~ Eo~ e"""- mn.~_,""l A!8OlU1rU .'
bd • .., .. £4J6 2a. 3d.' ID de BaDt .,an Africa te KUpeW .. ., WIJ oeriiftceerea YOrder dal WlJ de. opPaf ............ ftII ...... Besioh • ~t~d "~,",,
den Bud 'fOOr bft laat.te half jaar hebllea oudonocht 4'A&~ lIlIt he~ Groo'!Joek O'Y ... ukoaat, en, .,00l" 100 nr wij lnUmeIa 1IibiDdëia, tea I ~ YeI'IOChl. . .. •••• -Tl.

.u.delle oorrech. ' ; i! J.. J. ~~i:t - I~tnrea. 100 A .3.311--8: . ". :. .. 1\1 .am DI'" ... ~ ~
. :\ G. B. P OTT, • AUUIfIr_/ trut, Eaapet.d. U "' _ .......

PibUJeI'l. 16 J&Doci, 1899.; ..! .. M' ..___ W_""
Ik, NJCou.u JO"ANMEII VLOK, cemfioee.· mite del8ll, 0;,... de 'fOOI"uenin,. YIUl SeeU. t ftII W.t 32 nil 1888. dat bo~ .. v!!·B-Nieuwe lYuaiek me$ elk. , ....... 1a. xd a ...

ww ea auawkean, o~ il 'faD mijDe m.niog ala T __ aritr ftIl dtlll A1d_lIDpnad .,an PiketborJ 'OOI' ... , half·jur ~ 81 DIII __ , -.u-Stoomboot. 900& "CI&AlID~
1898, til clal bei baIau. il__ .-peciJi_,a op 1l8........ lldeQ vo,. C.A.. ~6 Á. ' v_ •..•

I1CO, J. VLOK, 1'IMIIaW. - • ..-..Bl'I'Of ('1'wia lere.) K.attt. 11rnJ.
GeleebDd 'fOOI' mij, ala.. piuip, dueD 16deo dq .. n Jan,*" 1899, • BE"'

l

'1'00,:DIGD .....,31' (Tori.. l'erew) &.1". Mo.~o••:JóiiANN DOMlfiSSE. .u. A~ OIlIUB(Twi .. crew)&apt.II.1IOLDt
o.uamiDeenl en roedte. kemd door dell Bud op dell 3dfll'A- ftIl V.a" 1899 •••, ..n KICXle.b, vptaill au.Tl •.

~ -., • , d ... ~",tI ow • - '_ ~ a-MO,,&. c.vw" h,o~. ,
.a. _. DAA ...... oondttf. 'GlIVRA.A~D e8,ue betrekkin in JI.,lf-BatIOoS' ~.!,:::!.~r.. ).lapt. o.~':;."------;----------+.....,;;------.,------~-I-I--..... een ~ ~ Op een ~ ~ .,... tOeD Da.LAn .

DUIDIUI. Eennia Tan ~t4om ell ~leu. .u:~. =' Ka,'lt. CII' ", om~

-- ~jke __ Teft ..m. en FMIl. GAIOOJr ('I'w181 __ ).I[apt.A&II~no.a, o.atreB!

ArDBELING PRIESU. ~ •. ,"rrYinr~';;';:-:n,JibDt G.l1'lr\(;;.1a bn).I&J,&. IUal1r., uLreul.

~ ~L....~_~.lÏoh .A17~('l'wia .... ) Kapt. WUd'Gu, 018'~"
.. - ; lij lN~w __ U&lUW'W1Jl iD ., APriL

DB Ondergete..,kende, die. &root.e .1DPlaOb .1Hollandtah te 8VftD. GAI!"xJ.rwia .~) ",pt. I ... na, n'.trcl

KAR NS I' .. pakhuÏIeD te Pries... ka Aebban. Doe ~k bij X. M.' ~~(h'J.nw)&Ip&.Koe&Ll'l.OIItreDf
, ItlD jewilltg omhet YerHDdeD ftD v--: ......_
~~_ _ .....1__ _A-t.-n. 0/0. ""f'- ..~""a" Ademe' M'rtWLJJ'a ...,. ...S-"'" ,.__\P¥1:I1l .,,-_WWIIIr i -. _~~ ...

Iatanljders, Ir:;.~'1ënii!:d'r:aï d7:. :ct. ar.__ Ttatb.p. ~ ... - ...... Jrc.n.06 ...

ma. .Alle mopJijke ~ ~ OODIGD ~ -=!=--~
NetDraad::JJeibeJ.!~==:: E - ·...10,....

. .' m. in het oog ~ pboadim. .' lU~
----' -~'- h~ _ ~ hle YOQII;. Y_

EnkIIl Stov.a; lte1ak.""aoatteedlOhap ! raad .... Voer, ~ -. ... '....,: ..._----- · wareu,bou........ .. ......
Io.«lWl,.uWa. JIa+-a-- 'l'rommeJaBeil.akka aUC1aN. beDooc1iJ.1dUdeII .'..,. ~. . . ~-::! .... ao

'--... • . te~~· .• ' - -
TtltppJdloh .... ~.,..... ;

,Aq.pU~ie, ~;,r.l4llI:••

DE ONDERGETEEKENDEN HEllBEN VOOR DIT JAAR ONTV ANGO'

Ransomes Dubbele- en Drie-voor Ploegen,
Rowards Dubbele en Enkele Braakploegen.

Hillside Ploegen voor een en twee Paarden,
Eggon, ROwards, in drie grootten

-~en de Laagste Prijzen voor kontant.

B. M. BOSS ~_CO..
STRAND EN ST. GEORGE'S STRATEN: Raapzaad, Cocksfoot Gras.

zaad, Italische Smrlet
Klaver Zaad.VENSTERGLAS VAN ALLERLEI 'SOORTEN.

PRIJZEN OP AANVRAAC.
lolle. Kolle. KOml

CHUBB & MAXWELL,
Van Burg.t:ra.at, Knap.tad. (naast Stadhuis).

:G_LD
BEPillD DOORHIT lOOPU

VAH

Gebrande Boonen."1"'" ... m.Pdltlt
C'WOS!" GebrandeIotl. BOM.

Druiven Molens, in twee grootten, Oven
Deuren en Fornuis Haarden, Omheining
Btaanders (" rail~' patroon), Steekdraad,
Gladde Galvanische en Zwart Draad, Hoek-
polen, Opwind Bouten, Net Draad, 2 voet
tot 7 voet, Kemphekken.

OOK.

Bijzonder Sterke Netdraad voor Varkens-
Hokken.

__ Schrijf om onze Prijslijsten.

10 en 12 Darlingstnmt,
KAAPSTAD.

•
f{ed~rlandscheZuid-.A.frikasnsche

SPOORWEGMAA TSOHAPPLJ':
>I.

Voor
.ortste en Goedkoopste Route voor Relzl.rers en

"'deren van de Zee naar Johannesburg, Pr.torla
en andere plaatser In de Transvaal.

Dqelijksche personendienst van Lourenco
Marcauet (Delaaobaal) In 24 uren naar Johann •• bur.en 21 uur naar Pretoria. •

Tariet loor R_ lUl lohaD_ .ft 17L-• .£3 171
II " " n Pntoria !4 DL 1d.--edI 41•O... lijk8che personendlen8t van Durban (Natal)
Johanneabura. Pretorla.n aneler. plaatl.n In~
..ntvaal.n OranJeVrtJet,ut.

VOOR
. ,

TUINEN~
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Mannen van

s
~CHUTBERICHT.
AFDEELING HAY.

l\:h',I,J:RSD,HI. - Te orden ver-
i.ocht op ~4 8 rt, 1899, om 10
',:',' I' !li :-1 nt hoo n
Il)' ooi, roeliter oor Il alnwataart.
I \\"ll Blauw hoornsman
: ,"':,tl'[, r waluw rt.
1,,"1)](,11 B nd iekte.

J. L. tlJNIJ

BEJZO

DSC
J.\.CQUES DUSSEAU s CO.,

,K ........ ,K-.p."ad
'rik".

" 'I ,"'n bron beur
j, , I .l.m van vre v

\ J ,I,' Engel-eb 00 logen gen bet
H"lllel. 'he Rii k en de gemakke ijke 0 e-r-
II nn uze n oor de Britten 0 er "de
. ,WrrdrJgH" behaald, verWt'k e e
I n,;,~liog.op Chin sch k 'j k ch D,

\\ u-rien en soldaten niets an I!potternij
\'l b..t We n. ~aar t n de Fransehen
"0 r:ngel 'hen in 11\')~ hun bloedige
'; i- IJ.i'" ond roden voor de Ta u-
I" ':1 ,~ill ,len mond der' 'er d Pet-ho,
;)"~ 'II men d erre 008 rlingen wat
-rnsucer op te nemen,

Il"c'lt het oIg nd jaar
inti

n Anglo-
end

',," ,"eb'én "aog te stremmen,
, , !erd,I,ld al hts aan de hulp van
vn-nkaausche en Engel he 0 ' ie
I "'I'\' In ;.:eneraal Gordon e v
,I,'. I~ danken, dat het

.'III"~r"u In Europa' 1'10

.. ~':"o. I lp haar manier
"''I'\' -r iu-n. Chin deed

! I '~.' ine n .

.... ". :"

I:l~ ~!ll l'ekin dan aan een Chineeeebe
D""' 'I ,'" Il~ van het n P' dut zend mijl
I' " :">I:"n 1\:,lSlt~~"dr,

I'" ti het t no e esteld van 'al
ebeurde.
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~ :lil" . .8 8 au; !I'
1'6 liI()j 2.11;;;
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SLECHT VOORUITZICHT.
OR

E N UITG TELD OONe! T.

Q RDE KAF RB.

BRAND.
l' RT ELIr..lnnn, II IHRT. - (R'·tkr.; -

Giste n a vond vond er-n ra nd plu 18 in de
dra ria- en Ileeder~n· .. inkel vali ~'1I rt eo
Hol aan het einde vau HIl".~1PI .r ~I"n
verondent lt dat het r uur ODd r d- toouba ••k

neen is. D brand eer 8 er !l,ul< ~ij.
maar roor men de vi rnme n m .~"r W" ••

tre t £:200 tot £300 ocbade.. d n
yoorraa gad n, welke laatste, zoo I., ru
1eg1, ..erzekerd is.

Z.-A.
DE NATION

DE LI GA.
LH. II :MAART. - ( Au/lr.) -- Een

J.iga
II" ~den.
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Drulpm lutsdlappij YIn de Sandt
.. de Yilliers en Co., Beperkt.
.. Ala.emeene Jaarlljksohe Ver-
.,. qaaerinq van AanileeHlouders.
In termen van Sectie 14 van de

Akte van overeenkomst va.n deze
:Maatschappij zal op Dinsd&g, 28
lIa&rt &.8., des D.&lIlidd&gs ten
half drie.

DE Zevende JaarlÏJKsoho Verga-
dering worden gehouden

~ ket kantoor der Maatschappij,
hoek van Burg-en Waalstraat,
.Kaapstad, ten einde Rapport te oot-

. vangen van den staat der .Hezigheid
van de Maatschappij, opgemaakt
tot 31 December, 1.1., en ter kiezing
van Direktenren en een Auditeur in
plaats van de aftredenden die allen
herkiesbaar zijn, en ter verrichting
van zoodanige andere bezigheid als
de Direkteuren mochten voorbren-
gon.

C. P. SCHULTZ,
Becretaris.

Kantoor der Maatschappij,
Kaapstad, 2:3 Feb., 1899.

J)rnipers Maatschappij Ian de Sandt
de Villiers en Co., Beperkt.

I'TEEKENAREN die van won-
ing veranderen, en ons hunne

nieuwe adressen zenden, worden-
verzocht oos ook tevens hunne
oude adressen te zenden, zoodat
wij de noodige veranderingen kun-
nen maken, en verwarring voor-
komen.

HIERMEDE wordt Lekend ge-
maakt dat de heer ~I.L,

KRIGE to Steytlerville a ls 007.('11

agent voor Ons Land en Wt'I:!.-f,lád
is aaagesteld.

HIERMEDE wordt bekend g"'maakt
dat de heer W, D. WEElJER te

Beaufort West als oas agent voor On,.
Land en Weekblad ill aan~i!teld

HIERMEDE wordt bekeu.l KelUlUkt
dat de heer J, J. D~ KOCK Bel-

mont all! onze agent voor On.~l.arul en
Weekblad is aangesteld.

HIERMEDE wordt bekeuI gemlj.;lkt
dat de heer G EO. V LOTM A~ re

Ladybrand, O.V S. als onze agent voor
On3 Land en ODS Weekblad is aaneesteld

C. P. SCHULTZ,
Secretaris.

Kaapstad, 6 Feb. 1899.

MARKTPRIJZEN.
KAAPSTAD.

VBOIIO. KAUT,
Il

ÁI'pelen 0 1 0
FIot.r 0 1 0
Kool 0 U I

Kenden ... 0 ~ 3
XI"""n ... o 1·" U

Hoenden 0 1 III
,ijgen 0 I II

Druiven ... 0 I 0
O......,n 0 3 0
Uia 0 • 0
Allldappelen 0 I 6
PatAta8 .,. 0 • 3
Peren 0 I 0
p......ken ... 0 1 0
Tamatieot 0 0 li

KAlkoenen 0 6 9
Kweeperen 0 I (J

Waterlimoenen ... 0 0 1

Ma:ut 1~~9
.ti • j

ij :1
o I ti

" " Jj
(l :1 u
o I:) "
\..' .l .lo\

o I
U I ~
I) U U
o ij 0
o ~ li
o I) u
o ,I ~
o I Jl
IJ I ~
OU,)
ij ;s 0
ij II II

Mieliea, per .... ~ 10\ "
WeliemeeJ, _ Iba, 1911 -od kil lOS ; Ge!.
111__ 1, _ It., 19.011 .. tOa od; Ba.. ,
Kaapoida, per uit, 160 u.. 11. ~ w lt. Od:
Uien, per uir, 110 lt., Il.0c1 ... Uw OeI: ; Aatd-
appeIiIOperak, lan.. 9.OIItiOUa.~; TaW
per Ib, o..s .. Ga 6d ; TabU ,.. &. (ist..
riear), 0. Id W 0. Id; ..._,!\_ 101
n.,1011 OIItoU.Od;~~ ( ..... ~,
la od lol 11 6cI; :aot.r, (tn.de ~.. .' ... -
OOI!Id to. OIIOd; .. .., per .... I.V tot
ila Od; 1CeDdeD, per ..... te OeI tiM ill (..;
Boeod_.- atU. 1. Gd _1I.Od; • ..n.,. II. DE Heeren
per 'iok. Ga 6cl to4 10.011; u...;_8pelr.,...Ib., , '
0116d \ot 0. lOd t Ioat, per !dr ,,'od .... '" ij, , het SonuIT
OkkerucMO pel' Ib 3d tiO$ 6d; Gedroocde Pel· ;
liba3dtot6d;W,..-. ... od .... " ·Gd. Woe
SUCIn'VU.~-("")' PriDI&, £U 0. .&..Ii""-'''~

\oi £13 0sOd.; 0-. ~l .... .tl().O'OIl .... jU
Os, K08ieD, ..,.., £6.0. .... £8 os Od;
Kalven, :10. od w,o. Od; Vark.... 100 lbe,
45A od t<X 60a od ~ 1Am~ 80 lbll, 1h
GOJ loOi 1,. Od; B.ntUt; 1& od. lol 2.'k od ;
ItMpllillle'&ha~ 1IOe4e, 211 od \Ot '~Odi
K..,.1'I 20e od t.o\ iu od. ' '
TanftL-lluiletr, greote. .£18tot £70 ol

)tuilen, kleine IJ2 OS_ £U ,,.: Ilil.,ard81
ttJ tot vfM i TreltpilW'deu. tiJ tIM' -.nO'
hili. s5 0. tot £1; owen, pwateJl, J:';
\ot £lS.

AANMERKINGEN.
De !!lukt werd slecht ,"ooráon, maar er i,

no~ een groote voorraad in ban~_ en lalree
zun over bet algemeen .wakke·, UIt ,lie deeJen
dell landa worden klachten vernomen dat laken,.,.k zUn en geld acbaanleh il.. Groole hoeveel·
bedon boeren meel con aangeboden. De molee_n·
D.UI""bappjjen breng1'n de prjj.~n af. Bier ziin
tamelijk groote ..oorraden mtlll'mooi. tir II
goede ..... g naar mieliea. Hllv~r en voeder
seer ..olop ea _Ujj'" t..gen eed WInat, te. plG4t·
lien. Aardappt'len en uien worden YfUelUIraan·
geboden en aaken in deaen beperkl Er 18
goede n&ag na:u tabak. Kaf ja fel~IUII: onver
Imorlnar. De pril- van eieren la gealegen.
Pluimvee Soedkooper. Vnaobton .• n I{~uto!~
goedkoop, Slachtvee komt meer 10, Er IHnu
veel vr ....:: uur pus-dOlI. .

Bezendingen kaf alleen voor daieljjk verkoop
onh.ngen.

PORT ELIZABETH.

...
Nltte auperieuz prima... 9 0
.. prima... 7 0

lI:~nrte ",ne 6 0
r-.-ie .. !I 10
Derde .. I 0
Wljfjeo ouperieu:r 6 0

ft goed tot geWOOD • 6
" tweede .•• li 0
.. lieIde 1 10

[lyocb(fancy) •.. _. 6 lO
l..,r.no pi Cot aupel' ~ II ij

.. DLiddollll I 10
" kart ... 0 16

~w&rte Inferieur kon .•• 0 •
.. ..Ice ._ ••• 0 16

vu.. goed ~ol .uper IaDg 3 16
.. ".....ua.. 1 6

karL.. 0 6
;: Inleric~'t ... 0 3
, vu.. .•• 0 16

~;>adonal (Jonge yoga'" )... 8 10
.. mULl eD hard ... I 10
.. chleka 0 1

dlA&C1. ",-It , 8
.. gekleurd I 18
.. duDbr 0 I 7
.. BOl I
K~tra "'I'erieure .,Ille eD

prij.,.,.
VELl.E~ .-On veranderd.
W IJ not.eeren:-

d • .& .. d.
o - li 10 0
o 8 1) 0
o 6 10 \)
o • 10 0
o 3 0 0
o 7 0 0
o 6 10 0
o • 0 0
OSlO 0
o 6 IS 0
o 6 13 0
o • ij 0
o 1 6 0
o 0 8 0
o 2 ij 0
o • io 0
o 2 10 0
• 0 lo 0
o 0 I 0
ij ~ 0 0
o • 10 0
o ~ 10 0
o ij 5 0
~ ~ 10 0
o i 6 0
ft I II 0
o I 7 0
wiJf jel ~!&nc,"

1', rib.
I. <1 ., li.

IhLta 8. 12 m... n.gna'c!d ..eU., 0 rt - l' 7
QQuiCotll1l}'6J' .... 0 Lj - I) 6
Kort cot IQiddelm.lf1aneiJ Yctle U ti - 0 61
Extra 0DPIIf U 1IlUIl. karoo ....tle 61 - 0 "
Good tm.. .. 0 bi - 0 bi
Kort tm mld.Jelm, .. 0 .t - 0 6t
Zware""'''' ...,lr.., u 3, - 0 • t
Ruwe en i!Uleord ,etl, lt ~*- 0 ~f
lu"a :I.L'l..",hagc _u......IU." I It - I 3t
8u!",neuro I I I ~
Good " .. I 0 1 tt
818clt ... en lIle~ vn kruid " \I II 0 I I I
Up DOlt land ","""""II"n droog ij IIf 0 V

.. .Iec!ll 0 1 0 ~I
1" , cO it"lr.leDrde it"w...,bOlo o. 0 f I
~ ,rt4.! lu ...·e ~ .. ~ht!6 t) ttt u v
Nilk ~rw"'"~~",,,"""a-<"n.·11 ..• 07t 0 \t
W 'If' ru""·..... 0 A n 1t

n"KIIAAIL--ln dit produkt is er niels le doen
op dOl UI>rkt <iaar tic kool'en;; (l....n b$teliir)~en
1o.·I,i"·,,. VI".·IIl~ werd ..n '17 bollen aang"bo I.. n
til ~4 ,·akocht. !Jd comp",iti" lfU d"org.QIU
~,,,"I ~" lie jlr!i' ....1i..lII'-' beter dan de ..urige
...~.,k. IJr.., halelI wm. r etllatll lalJ,me' ballr
l,ol,;uIJell l! ~I "" ,t"J"n soeJ "emilldeld win·
tcrh ....r II j,1. ..;.. " ha.. I "'nl( blau ... U. V .~. ,..,rd
t. !:~n IU\d un du h"",tI g... "~.

•. -1, .. d
.suI'''' tol u.xtta .ul",r t\ Pt. .. 0 1~ - 0:1-1
K .. r1 t'U \("'ruenj,,'11 " 0 17 - 0 18
SUjICr h..."" k.Hut_;( l-er ..te 0 Ht - 0 lt
Upl,..lcordlu ..H., ....14 - 013
1\or<e ij lOl - ij Pt
f",,,,,it·o 0 ~I - 0 •
Lollen () • I - (l q
jo,..:' Ian~ ~.l., , 1.;"~"1. (U.V.S.) 0 Ut Ol!\t
[.:.'-.jlblau .. oll .JiVt ... ,.. 0 li - U lf
K,"t .. ~'''"'''''Ii'k"",,Je OD~"""'_ 0 II' - 0 U
WllOLcr ... intI Il 1:11 - 0 lIt
';UI"" WiDlcr .. , 0 lit - 0 I'
Lor!e U..i nail', WII'll:r 0 11 0 I Il

JUII.\:lNE::IUIJUG,
__,.,_

lL,,·, Jl'o(lf.t: C,,', ""1'1"'" vuur tU wede. g~,''''.
,J'7<1 .'I .11"'.rl /S;J().)

.Magazijn Geweer
, "fGiOr bet schieten 'ValI
prija J!:1 lOs. nett.

L,w ....... PatmIlOD ft!l de beste Inrali~

ea Lónt.
. Bicycles. Bicyclrs, Bicycles!

011 PJU.l8 L1J,8TP .

bijwon ing~ der

l~ ,J;)e~ •~~~~j,...", :
A. J. ~..,HP~M;EX~~ ras~r ~i.

ftlJ:uw. IUUT.
11 li "'.'Ut lt ~9.

Huerhool
lloomlers ,.
Peren
Appelen ...
V'Jgen ..•
Bvter
Aardappelen
men
TamatICti .••
Drnlven ...
JCiel'Cll ..•
K"eeperen

o ~ 7
ti 1 }O
(I U 5
U 0
o 0 li
o I ~
o :1 0
o 3 10
o 0 ó
o 1 6
o 13 3
o I U

A 4. J.
o j II
o :t I'
o !I ~
U • fi
U ~ II
U I ~i
Il #) h

o 4
II I
o :~
U l~

o "

2 Maart I89!l.
YO(:I:LSTRClSVEIJEltE:-ó.- De marllt ja dese

week fermer, eo de daling in ons vorig rapport
..eruield is bijna benteld. :Meo koopt IbaOI
voor dl' Juni·,·erkoopinten, die ge.,ooolfj!r Iwak
':1", '!uW de !roopen rekenen bliik';lllar er, opd,,' de geringe aanvoer een goede ultW'erkmg
op de Luropeeeche markt nl bebben.

Wij noc.cen.n:-

Por lb.
I, ti. I. d.

Mcrln,., ia bdls, on;:c."rtocrd 0 0 - 0 j'
Geechoreu 0 ,; - 0 0
KAApoche ~",r olnk ..• ... I 2 - I tt

.. lammer LU bt""-,,Joa.til!,leU 3 - 0 •
Bok.ellen,l:""nrlccrd .,. 0 Il" - ij Iq

" _eharll~J ... 0 ~ _ 0 U
.'. n.gocaa lIe>oortoorrl 0 •• - 0 • I
~Dj.,'Ota",ll.cn, getoehoro;D 0 at - 0 af

" t.c.chadij;d 0 1t - 0 (
H u:dcn rlrogo ••, 0 't - 0 6,

,buog gezouten .•• 0 6l - 0 61
llAtt<> 0 St - 0 St

" drv<>ji beocbAdil(d 0 St - 0 • t
SI' 'LDIfW" ",,'!en ••• 0 1 - ij 8
U""'t-"O hooru&. itdp.t 0 2 _ 0 3

W"I.. - Ooze LoD<leo8Cue !.abel beriehl·
"W ulvetllngen geopend, opkomst nu goed,
markt f"rm, prijzen onveranderd vergeleken hll
vorige ..erkoopingen", De eenige zaak van be·
lang up do pl ....taelljke markt "aB de verll:nopir.g
van OlJgeveer 4t)\) balen IUpel ieure lang Hloelll-
f,)uteln graavdd tegen 5}1 Lot 51 Iln 2\JO balen
lAnge Karoo vettrol t..gen 5jd. Er iNgoede
vr?al: naar super, lange, licbte ."twol, maar er
word t Ibana zeer 'll"elDigaangevoerd. Op do
plaalselijke mllJ'kt heden werd.n 193 ualen MIll·

!!elJodell en lO:! van de ·hantl gezd. De compe-
titi" WaB dooq;aan, goed en de prij_en gelUk-
_laande met die dar ~orige "et)k. Elf balen
kort.. lot middelmatige karoo velwol werdeo
,·.,rkucht tagen [Jd, IIn [> balen hchte Kvoo
1"m ·Derwol tegen [.0 ~d; " balen licbt" gra".eld
l:lIl1m".... ol w.rden van de hand gezet t"R60 6d
~n 8 balen lange Karoo ..et.ol tegen 5id; 12
balen super lange }o'aareemitll .,rrden illgIl-
houden tegen b ld en J 6 balen te~eo 5d: 1'l
bal ..n eenite Id......e zware lange Marai~borg vd·.
wui .....rden t40ruJ;gctrokbn ""lIen bd ea 6 balen
Ruper lange Karoo ~D 5td;!J bal..n ill per,
langt', lIchte 8omfr3e~ 'J8twol ."rtlen ingehuu·
den le;:t!n [J~d en 5 balen Kuper lauge It",wengde
void tl!f!en 5/,1. T"ul1 balen lange F.ureaa>llh
• et wol werd'JIl ni"t verk.,.uH v..rklaard tegea 41J,
en 8 balen IangIl b'auwe O.V.8., vétwul legen
5\d pH lb.

WUnn\4l6ren:-

V,,,·r, droog (p<>r IIlO) 0 IJ! lJ
K·tfp<'r hui... I) :. ti
Z"nltJl"lI (per uk ),.. 0 R IJ
(; ..... ,.. ..• tJ lil ti

":!.lT tlrk""rn (p~r .ak) 1 j I)
~I,ph". 1'. ,. (~e~l) ... 0 :,H I}
MIdl""(!I"m('n~") ..• (I:lf) 0
R '~ ( pur •• k ) I) t) li
l!-lVer 0 lG tJ
t\"flr.'nm",,1 (,etirt) I) n I)
!::;cn:n p. "",[;n ... 0 2 li
Z..ut p. lt.k 0 II U
lhen (I.,r uk) I) 7 f)
Aardappelen (gem.) 0 6 0
H..eodtn (per .tuJI) 0 2 U
Eenden, ... ... 11 3 0
Oan_ (per mdt)... U [> 0
Ialkneaeu (1* liltk) 0 5 0

Ilu ,,,IJenJ,, w;lrcn de prU'or' d"l ........,1;:
.£ 8. d.
I 15 'J
t)'" f)
I) :J (J
t) 17 lj
I '!. ;1
o za ti
o 2'.t u
O:llJ 6
" UI 0o I) 0
o :\ 0
o 0 0
o :J 0
o 15 CG
o 3 0
o li 6o 6 6
o 6 CJ

L

,Kaap de 61. ,Hoop S.P.MfbW !,Y,rdBMug.
'" ' I

last,
STHUIJSEN.

. SeOretarjs,

.
(Va .. d~ Huren Bali &: Co.)

KUJlIItad, III ~laart IR:'~.
STRt'Fn:nEI!ES.-Onze markt was de." week

vrij goed vooniel! en 751 lbe. bebnald~n .!: (1;,,1).
Met geno ..gen kunnen "'1 meldE-n dat de prij-
un term bleven met ~e Hug Tvor ..ne
!IOOrten.

Uihoer 1'oor de week :\480 IL•., gewaardeerd
tegen £i,:!G/'(.

Wij hoteeren de volgeode al. marktl'rJ,wn:
Witte ordinaire prima £8 lOs Od tot £~ 10. Vd:

6f!n1.6 £7 OS od tot £fl OSod; tweede i:, OSI'd
toi .£6 lOROd; derde £3 158 od tot £4 I u. Od;
inferieure tot hard .£2 58 od tot ,t':{ II. Gd :
wijfjes witte, ee",te tot 8urrieure £5 15. vd lot
£6 lOt!od; ~woodo £4 580 lOt £50. ot!; d.mle
£3 I580d tot £40aOd: IDferienr tot KI",:hte £1
15.Od tot £J 0.l!d;donker.£4 lii!OJ tot£51l1~;
faneybyocka£b5. Odtot ifi lOs Od; Ataart '''Itle
£20. od tot i2 :,~ Od; licbte £1 14~ lid tot i2
0" Od;donker.£O 18. od tot.£02".h Od; licht<-£ lt.
toi.£O Os Od.; ZW:u-1lAngei4 I.j.Od tot £.'i 5. tJd;
b.ng middelmatig £4 0. Od t.0t £ 4 L!. "j; 10 id
delmatig £2 ot! od tot i2 15. Od ; kort ,ul.M"I·
matig £1 OS Od tot £ I 10. od; .wn.rtc ",id
delmatig '>0 kort .£0 Ir", Od \ot .£0 ~O<1),1 : 1""1
vloe £1 Hi.. od to~ £2 ;,S od; kort v I.... £11 10.
od ~ £1 211lid; vale, lang £4 I. lJ<I\.Ot £410 ..
od; !&ng middelmatig £2 10~ ld t ,t £;1
lOll od i middelmatig.£l lOs od tot ,L! "··lhl,
korl middelmatig £0 15. Od tot -' 1 :,. .. '-
korte ..lo.t.£C ,! lid tot £f) W8 Od; kor' ~"W()(l"
£0 58 Ou ,. Gd: lanjle vlOtJ £1 IR.,,·I t"t.!'~
2ft Od; kort TIOII £1) Iu.. od tot .t:1 .,. 'itl.
apadoDall witte £2;,s Lld to~ £3 5. IJ.);
donker.£O 115 6d to~ £ I 58 Od: "1',..10""',
lichte £2 I)s ('d to~ £2;) • O<i: dnllk~1
chicb 2ft 6d lot 5s od; 1'ale £0 0,. 0.1 tut i('
ol od; lange vl08 .(1) ot! od tot £1) o. '-.1

WOL,-()Q~ Lond.noch k.bel meldt '·rl~
mark' openóe ferm met gop-de oom pel Ill\!··.
Plaatselilk nit er geen verandHlng to! rill'!,or
teercn; de &'invoer WaB beperkt.

Wij noteeren:-
8uper lang karoo .."tte :,}rl tol 1;,1: [Jl ,rid. I

maiig Hd Lot 5~d; ordlOaire 41d tot ,')>1; ZWMP

en inferieure do, 3id tot 4d.
VELLEN_ - Lang wol I' laa~ IQ I crl'and

met de Loadeoscbo markt, auder.. ,,,,,rten
oaveranderd.

Wij aoteercn :-
BoIrnillen, :i~ IL,IVJ per lh. I,ch,p d,I".

ooder 3~ Ib, 11~Jdilo, wndrlll,;e Od 1nl I~I ri,to:
aagOl'alI "d; Kup""be 28. Id_ tot ~•. ·101 "I k .
laogwol 4}<:1tot :><1; korte wol 4d tot '.1: ,,~
~e 4d tot od; ba.otaard. ol I~: pelt. I~I

a-ibadijlde Yellen naar k .. alttelt.

KIMHERLI':Y,

Jamr. L<IIC,~ .f t;".
I') 'laaft I~~!l

~ per aak, lOO hl 58 (lJ ~ot 5. 1:·1
OanJt, per .u: 163 Ibs, I:!. (M 1,,1
lu Od; SWkerboonen. per zak, 2t.J:l ru., :\11, tI·1
t,o$ aM od; Bonaen, Kalfer ;.'03, OSOd tnt II,
Od· Kaf (JtoloniuJ) per baal.3OrJ IbM,~, IJ,)
lo.: Od; KAf (Koloniaal) inferieur, ". n I tot
sa od; Kaf (O.V.8.) Ga 0.1 \ot !lI Od; V'lt'r
per 100 1tJ., Ga od tot Ga 6d; Kalferkoorn, rwr
sak, 26a od tot • Od; Boeremneel, OJWl';ft
23s od to~~ 011 ; &.eGaMI, If8mt 'l:7. 0.1
tot lIOa OeI i Meel. lSa &cl tiO$ 11, Gd; HfOl,
Kiem. per -. Sb od to4 121 6d •.a-~,je
Hielia perJ -. OOI od .... tta od; Wi.Li<:

OPGERIQHT 1~1.-------
DB ~aarlijksch.e ;r~rgadering van le~en Z8I gehouden worden in de

10 de Camlte/Kamers, Groeeteplein,

onderdag. ~O¥·~~~t,l~~~,r.
om 11 ure des mOrg'8D8, \. ':>

met het dool om ee, versleg van de verrichti~.{(en van ,~~V.
en den toestand de~ rekeningen te ontvangefl voor bet
ook om drie Direkteuren te kiezen in de plaats van' de 1('.,1'IoIlnH'_
Bergh, A. J. van R~en6n en J. Saunders, die a.f!;rc,den
Artikel 15 van Wct 24 van 1894, maar herkiesbaar zijo.

, Op laat van bet nes~ur, .
C. GOHL, Secretaris.

o,P ANKE~B.
.l! -L ~. ": ).

Geneesmiddel
zal van
afweziglEV. A. E. VAN NIJKERK

af Isten tot 30 April
zijn.

Lowenat sin,
D'Urban Road.

10 Maart, 1~99.
1\uapstad, 13 M~rt, 1899. lerken.

0/ .
1- V
\ JlENOODIGD TE

Trompsburg, a.v.s.
Hoofd Onderwijzer

APPLICAT~S voor bovenge-
noemde betrekking verge-

zeld van de bij do wet vereischte ge-
011 SOUTHERN een zuivllre_Zuld__~fl'~- tuigscbriften van _,Wkwaamheid en

k,an~h; .InrlchUD_g _ z!jllde en .1"yeaUgd oed lrNW'I d ) S hóol
Oil,het Oode. rHnge beljlnlMll al8_Mn.~Iv:ere ~ '~~--:rag, van e aatste 0 . •

commiseie CD Predikant waar
basis, biedt v(\lkomel!e zekerhe~d _a.an
z~nder._ pers_?o_nl.!)ke ~ve~~n.tw~~~I.!!k- Levenspolissen Applicant werksaam was, en
held, terwIjl het geheeie surplus, %onder Vlm lidmaatschap eener Protes·
,,~nlge kOr1I':'g: behocnt _a~~_~~ ~e~~tield vt\n kracht tantscho Kerk, zullen .door
wiordt onder de lede~_ ~t..voor hun voor- '£1,200,000., d$'n Onuergeteekende ingewacht
deel It"houden wordt._ ~_A!le _Ja~~-ste en ~,woroon tot Vrijdag, 14 April, e.k .
mee ..t Ilberah!l termen die .ooor p~aktiJk / \ 'V Werkzaambeden t6 beginnen,
on ondervindlnlt onts~n z!jn. zljfl _ In "\r Maandag" 1Mei, e.k.
h~_r_~.8_I!l.!en_.~,:r_~~p.~n_om~~: \ \ \ 1 , Billijke. ~Ï8k08ten, gestaafd

door kWitanties, zullon vergoed

L ' n I Ir li kt worden. U(J~d~nfl~l~l~ ~>chool 1('even, .:~,~~O.,e~.~J ..,.~.~ _._, .' N.Jl.--De geslaagde apvlicant Yah~.cJ:\f(~~l,te.ill,-.:l - . . moet zich· voorzi8ó van een onder.
-V:~~~e~e~~" ,~~~.~~.C),D.1~:Pt wijzers 2de klas spoorweg oerti6.. DiJJtrikt FA;U;.RESXITli.

\. ' . caat om tegen": halfprijs te
Hou ftikantoor: Beneden St. George~at. ~Kaapstad. reiZen. PPLICA'rIES voor de OOtr<,kJring

.. , . , . _",,-_' &lads ,~l20 per jaar en de 'van OndinTij~r aldaar verge-,.1Brandziekte" el No. 20 van 1894. doolgeldt'n. van de bij de wetvereisQhte ge.
.' I Di. P. DU TOIT, rt.u:isrSéihriftéti vaDhétwaamheid,~

STEl lUI Y Voorz. School com. van de laatste Scbooloom., .~.. I' ,...1'1" ,'nG!., JmMIHAT;~.VAlI Edenburg, O.V.S. ~. . en P¥~nt der gemeente
Publieke Vcrk~()pi ng I ' IHSP .TEURS. 7 Maart, 1899. waar Appli08lDt wéruaaJn was, enI .lid~hap . e8n8l' Protell-

Klein R:",!,ho~g;te Jl ENNIS"or. 'h,~rbl gegeven Publieke Apfl!oO'l..·,e.On~t!:!d.·~ ..~
NAflIJ I,,\.. dat de S mm,mg voor de O~. den tot ól) de1I 13stën pril, e.k.

Nominatie Van 8pekteurs onder We1''ksaem'edf'n te beginnen tegen
Artikel 6 van tNo. 20 van lt. A,NGEZIEN ik, de onderge- de helft vaD! Moi of zoo Bpoedig
]894, voor de v . chilleode Veld- ~ fee~en~é, JaoobusjPetTUsilIorD, mogelijk daama., .
kometBcbappen i de Afd~Jing wonende te Elbe'rtUra:á1 nl· de SQ=~d!~,20 per jaar en de
Stellenbo~cr plaa zal vinden in afd~ling8 Rivensd~le, op venebil.' Billi.~lL- _;1.1·_ ....-n nnlll"--~d door
de Holzalen te teUenbósch en lende geldgenhedétl gedurende de 11;" av .. IWI!W ()_l.UW.

Somerset West óp VRIJ.pAG, 24 maanden October en November kwifiln~ies-,~",Uen vergoed Worden.
MAART, 1899. 1898en iD de ~woordigheid"en M.D.-De igeslaag.de applicante

DI) het!' MATRIJS ~1. L()l II, die Alieen Personen e gere~treerd gehoor van veJ'BCheideiie pets()nen, moet zioh .o1nion van Mn Onder-
zich elders te woon 'gaat bt>geven, zijn voor do' Bra' iekte Wet in heb get5pt'Oken Tan (>Dl -omtrent Wijzers 2de ~1u Spoorweg Certi.fi-
heeft de heeren Vun der Spuy, het Veldkornetscb ar de Veld. MejufnouiV Hett,.· 3bhD8Ón"van ~~ om tegen: ~.prijs te reizen.
lmmelman & po" gelast publiek te kornetschap~en hl' we~tie, zunen iVo~elvlei in de ,!,fd~liog Moue)· Da. E. (l. MALHERBE,
vflr~oopen op boven~~melde Plaats gerechtigd 'Ijn te ! meo. baat. zekere laaterltike en oateer8nde . , : Voon. SQh. Com.
en datum, (le volgenoo ;- Stemmen mOlen i leverd word- woorden, wt\srbij· 'ik'.!laar van on· L kb ff 0 V 8

.t Leve~de ,H~e, alg: on ttlr eeniger tIjd t beb' 8 v.m. kuischheid bf'SChnldigde. nc 8M~ it,'8W.
\) Eersteklas Ezels,' 6 jaar, 5 Rij en 3 p.m.· . 'Zoo verilaar ik· hierbij dat ik

en Trek Paarden, 8 ~erste~las Mer. De Stemm:ng ui slissen; - than8 weDsch teru~1tken, zêx.Lt
ries, 6 jaar, 8 aarie~ die op' kal. .A. (Eerste Stfommi .) of de aan· ik hierbij op de meest 1'oJstrektAJen B l~~(JO I>IU I>
yen staan uit goed Ras, 4 KOe'ien stelling zRI'~Jater'r w en io hand. onvoo!,!eardelijke wijze" dOé,-.de • E"'-E ,1__'

lTJt>tkal veren iu volle 'melk, 20 Var- en van -aen .MiDiste 'ol p6reonen aIdulJ aoor .rDij' ~kte uitingen, r. ""'j ~TrtlfiCfOrJo 0l!der-
kens (1 tot 2 jaar).' " zullen worden vark en uit Wie' welke gezegden Ik ,hierbij yerkl8al' - .J w1 Z(!J'e1l!,~oor~~ne "Pnvate

zulke aanstelling mo wordon ge_ gelleel eo' at -talach. )aqe*'liJ~ eD Farm .).tch~~ . nabIj W~renCi?a.
2. Boerderjjq~dr~schap : .daan.' ongefl'ODd te zijn geweest. . . £40 pet Jaar, ~ V1"Q 10gt~.
2 Bokwago1l8, waaronde!' een D. (Tweede Stomm g), of indien lt verklaar ve;dêt dat ik ,niets Ho~a.oh ~k:e}tJ~' Applt.

bijkans nieuw, 1 AMaan KapklU' petsoofjb geD~int'er wordon, eeD, hoegenaamd tegen h~ .karakter catd,;M met. rttllgachn~. van
l vier plaats) bijk'lns nieuw, l Upen twee. of meer pp. en dBartoe weet, ~n terwijl· ik 'haar exenU8 behaamb:eid fn goed zedelijk ge-
Kar op Veer~n, 1 Wafitor Kar, I moeten worden v"l'ko o. VOOr 'tiovengemolde l.ater.· zoo drag sullen ir ondergeteekende
Zelf Binder Machine (Massey),:J' C. (Derde' S~,rb!D, g'. WeJke ,!en~h ~ ook mijnen innige datJk ontvangwm w e~ tot ..op 1 'A~l.
Dubbel·voor Ploegon .e Hansornetl," pe.l'S.onenals geoomlO en aan den utt~rekeu aan haai'eil 1uirén Werkaaamhed, dadelijk te begin.
I Urievoor ,,' " Mlnl!:!ter zullen wordé toor~teJd. vader, den heer John Jd.cLnme 'DCD. i . '
2 Enkel voor" " John~n, wegens de dOor ben P. VP ROLD, V.D.M.
2 Howardd E!!gen, 2 span Wagen verleende toest«{mmiog om de saak Adrea.: Warr~too.
TQig~n Kompleot., waarvan 1 span " op bcmml'taand8 gegrond ferng te ----_-l.-' ------_:___

nieuw, I paar Achttr 'ruigen in doen tre~en." - ,~PubliekeSchool
goedo order, 2 span Ploeg 'l'uigelJ te d~ trek~n. ' Ri beek W
in goede, order, ;] Trekkea "Z win· \) Maart, 1-899. Ik geef h!erbij volle vrijheid om ' .e. 'L est.
gels en Kettings," 2 Laruls:'rihl-tcD, deze apologte te pubJiCet'l'en in de [).EI\OODlrJD ....ne A . f t
1 WIlter Krill, :l Zeil Kribben, 8 .. M lbolri Ad rtise JJ. .:') \ol.,., 88'8 en
Z._.isen, Graven, Pikken,' Vorken, E "~N O..."\DlJ~H\VIJZ ER CJ .'-~_ d'" ~e J' r'h f('U1Io1ln ~. (of AáiéteÓndDte).met minsté1l8

. V~ .uBn 10 Jlo~!C q, ., Derde KillS erwiJ'zers Oertifi.
Gaffd~J enz., CII wat verder tot een I) lanqsch, en nee.m,b· .....a.;;; &ab om· d .. caat. v--'-n18'~_
K b d·· b b t. '.EN.IlO, ,D,JI1I) ._".., v ~U!oGQ Hpllandsche on-ooru ,)er tmJ 6 oor y ", ~.n ult.gaven aan ~lde misbur,

3 Granen, BIIi: V OOR Welgevonden School, ,advertentien verbonden tt) betalea . &laPis £'lt
;)0 mudden KO'lMI, 200 mudden . Salaris ~OO.per jaar met'vrij Aldu •. ~n en .'get~~encJ ttt Werk te ~tlDl:leD

Gemellgde V06I'.· toglt's. .App1i¥átlC_SzUIlen ontvan- Vogel~lel IJl de alJeebog.Moeatlbal vacantie.
4. Huisra~d: I- ,genJwordon' dóor den -ondergetee- d~n ~ dag van ~Mrt 1.899. Applicatiee

H~t gewono ~80rCimcl,t Il'Jjs- .kbe~~da·:mbe~d'gétóigscd'hr.i.~~ van JACOBm~ P. HORN. g0ba,ed sedt>Jijk
_-' Hl cl A rd k· K waam el om on erWIJS lA1 geven Ge f..... '. , .. se p. eDer 111'1[)les1lJcIi'blCb,B

Ja~, \.I a_ en a ewer en eu- ,in HOllimdSOb· 'iti;E' Jsch· ,Als tn'6",n: nIl·
ke~.~reed!icbnp. :. . '.'. en ,nJe. .. p~J. )(uMBO, ~ door

.¥. ~. ,LOUW· P. W. VAN ZYL, G. THJCUNI8"BN. '
jlU 4er $11.1' •. hllllilPu ~t.• 11Ah.1rS .., . ' . ",~,,'4'~ '0.....;..:. . i·J - ,; . .
I .. '.'''~fP-i' .t- r I l!'~rf"~_' ,,,,..~., t ....... ..., ~;Lo"•• J.
,Vendu.'K:aqtdor, ~ .... ·P.IJ~, •• ·t!i,,~. .,u·''; .~ . Al~~K:~:W~"l~
!. :M&UDeïb. • ;, .-~r,,-:'." .11· .'. <-1;, ~~~l... .',

':"' ~ ~ .. ~ .. ~~~~

).
1

Baten zijn
t hans meel' dan
£1001000.

KL I PilE U VEL STA TIE,

.Af.oeeling :\falmesb~lrYJ
Op

VrijdaQden Uden Maart, 1899
I

Om half·tien uur '8 morgens.

raaachna

A AN (amme en vrienden 'Wor..!tbe·
keDd gemaakt dal bet den H~t'r b&.

bUgd heeft to, zicb 1.8 nemen mijne zeer
pJicfcie echtgeooote Catberina Adriana
(Kitty) geboren f)reyer in den ouderdom
.,.. 38 jaren tn 2· mlWlden mij Dalatende
met 8 kiDdeND waarvan de jon~tte 6fchl.!!
3 weken oud b.

N. DU rLESSIS,
Zoete Inval, Paarl.

HET heelt dm &lw-pn God '"an
H.mel en Aarde behaagd door

den dood ftD mij weg te nemen aall de
geVJ'Hllde UJpbus koorts mij"e tWee oudlte
100" l#OWJU JACOBUS FOURIl! ill deu
ouderdom TIUl drie en 1.. intig jur en
see maaaden en 'WILLBKBuSND FOImII
in den oaderdom Y&D een en twintig jaat
en vijf maanden. Laatst genoemde ,tierf
op den de.n JUlnari, en de eerste Ol>
den zef9Dd.n Juuari. Hoe zwaar dit
vedl.. en onvergetelijk het ook zij wil-
len wij, zwijgen, waat door. Gods ~nade
weten wij, wie het Itedaan het'h till .Il
BU clcM-i iS.JrOEd. Venin bl't'ngen wij
CJnZ8D hartelij\'en dank toe aan al de fa·
rWe ea vrienden die oos zoo trouw bij-
~ hebben gedurende hunne li.he.
De bedJ'oefde Vader en moeder Lowrss
JACOBUS FOtrniB en CORNELIA }tOURIE
(R8bo1"8D 8JrIJK ..ui).

BUkpau, Strijdenbor!;.

OVEnLEDEN t~ MalmNhIJn- op
Donderdag, deo 9den Maart: ~nZll

teederplldde Moeder, JOHANNA CATHA.
BIlI'A VAN DBD. WBSTHUIZBN, Weduw ..
\'u wijlen Pieter A. v.d. Westhuizen, iu
den ouderdom vu 65 jaren en ~enwlWld.
Wij betuig eD 1IlÏtB dezeD ODzen illniS.kn

dank UIl Dr. Lollb8~r.Mtljuhr. ~an
Bleue en jon~jalvr. Smit., TOU!' al hun.
moeite gedurende haar ziekte.

De bedroefde kind"ren.
Il. J. V.D. WESTHUlZIN,
P. A. V.D. WBSTBUlZJ<!N,
J. F. V.O.WE~TalTIZE~:~.'
li. SMIT, geboren, V.~ Wm·

, nUJZIUf,
JASl'.ER SMiT,

IJE~v01JLGD

ERNE Onderwijzeres, ~rti6-
ceerd, voor de Zending 8cbool

to Rogge Baai (Kaapstad.)
SalHr18 £60 pel' jaar .
Applicatim te worden ingezonden

voorofopden 25sten dezer, a,In een
Ondergeteekende vergezeld van eer·
tificaten en getuigschriften .

Plichten te beginnen na ds Paasco
Vaoantie. Hollandsch een vereischte.

C. M. J. THEROX,
Secretarili"

KaaPstad,
Kon81storie Kamer,

Groote Kerk, 11 Maart loW.
--_.:.__-------_ .._.- __ .

Assistente
\,

BenoodigrJ
II d. Gotits. kbool, te PMrDSJilIe, Q,y,&,

A AlNZOEKEN voor hovengt'-
".,oemde betl't'kking, ,ergeU'I(}

van copijen Vltn de bij de wet Ter·
eisehte ,:etnigschriften van be·
kW¥JDheid. goed gedrag en van
lidDiaatsohap ecDfr erkenc1c Pro-
tntantsebe Kerk, ruilen door deu
ondergeteekende ingel\-acht worden
tot op den 9 April, IS9!).

Salaris £108 per jaar.
Werkzaambooen te beginr.Nl op

den 24 April. e.le.
Billijke reiskosten, g~~8(d donr

kwitanties, r:ullen vergoed wordeIJ.
ll.B.-De goa}aagdc applic'/!uti'

moet zich voorzien ,"an een Ondf'r·
wijlOl'8 2de klas Spoorweg-cerlill-
caat om ~co hP.lven prijs ti, reiz,'n.

•Ds. W. H.OBF.RTSO\.
Voorl. School C('m.

Petrw;bu~, a.v.s.,
9 March, lBW.

DAX 1\U"~TlT(n I:\C;.
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