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v~rtoOnen than. een uitgezochte vénoheldeoheid In
\ienwe Salzoen Goedereu.
. NIEUWE HOEDEN ell DAJOSHOIlDKN.Kin.lerfln.K.leederen van alle grooUID, Nieuwe Bont
J~.)",.' ,'tl Collarettes, Nienwe Dreu-.toffeD., Geborduurde I
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.llln'rwt'rk.Cretonnee, Madraa Moeaeltjn, Band)oekeD, i
I. \;""', Flanuels, Ftannelettea, SenetteD,K ...... Ioopen,
'1l11"tkleedjeK, Veneterblinden, RolleD. Gordijnl>aJeD, I
I.: lll,[,'t1111~. Vierkante Tapijten. Denrmatten, Bedsteden,
\'11: ,·,.,·u, en algomeene hnis-benoodiBdheden, I
'\ iu ol .. ht·st" waarde te krijgen, verzoékeD wij damee i
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.' • Publieke verkooping

Groote Publieke Verkooping
~

UIT DE VENDU-KRAAL,

Te 1VIa,I:. ... esb"&.1.. y
OP

vvoensd aq April, 1899

VAN,

Lesse Goede en,
Lever oe Have, _
ens., ens., enz.

OE Retlren C. MOST ERT & ZOON
besloten hebbende zich aan de

Paarl ter woon te begeven hebben
de ondergeteekenden gelast publiek
te Verkoopen op de plaats

BOVEN PAARDE VLEI,

. ,E Ondergeteekende beeoorJijk
, geauthoriseerd door de Ex&-

cutrice Testamentaire in den Boedel
van wiJlen den heer JOHAJUi1\fC
PBTBt'IJ~TBLJDO., zal verkoopen ve
publieké veiling, te,
BOSCH FONTEI N,70 Praohtige Ezel., 2 tot 5 jaar, 14 handen hoog,

'-'1:'1, ,'rd en ongeleerd, en in goede Conditie; meest allen donker- gelegen aan den Harden Weg. nabij
bru;n w'elbekken, geteeld uit de beste SPAANSCIIEHEKGST. &merset West. Distriot van· Willowmore,

OP OP:~De heer .hN T. A. LoCHNER, schroomt niet kj zeggen, dat deze Wo ,,,lal( 09 Jaart 1899
r!I">~,[l' be-t cn zijn, dip dit jaar uit de VENDU-KRAAL verkocht zijn. eDDW16J a , 'IORHSDAG, t9 APRIL, t899,
li "lrOlll noodigt hij wederom zijne vrienden uit om op WOENSDAG,5 1 Kapkar (door Cooper gemaakt), ,
.\ ! ....~I~I, te MALMESBURY, bovengemelde Verkooping van lOpen Kar, 1 Scotch Kar. Eggen te 16 nur T.m., .
l':'.« ".'it' Ezels bij te wonen. 'Ploegen, Kruiwagens. Graven. Pik- 600.Angora Bovken [Ooien en
:'-1, B,-Let op den naam van den Eigenaar: ken, Schoffels. enz., 2 paar Achter- Kapaters gemengd)

tuigen. 1 Mans Zadel. 1 Dames. 60 Boer ~kkeIl
JAN. T. A. LOCHNER. Zadel . 4 Eerst8klaa Angora Rammen

. ,I S I I & C A~ 1 Huisraad:-4 dubbele Ijzeren (opregtgeteeld)van uer puv, mme man o. IS agers, Ledekantsn, en 2 Enkele do., met to Trek OSSen
Matrassen, 4 WBBOhen 4 Kleed- 2 Kar Paarden
tafels, enz .• 2 Kleederkasten, Eet en 1 Bokwagen met trekgoed voor
andere Tafels, Sideboard. 18 stoelen 10 Ossen
Voorkamer Set, Piano. en Fanor 1 [{ap Kar:
Stoelen. Glas- en aarde- werk, Keu. 1 Paar Tuigen. 1Zadelen Toom;
kengereedschap. enz. 74 Kamp Palen '
Levende Have: 2 extra Kar 7Geelhout Planken. 1 Ploeg, 1

Paarden 3 Melkkoeien. 2 Vaaraen, Kruiwagê'D
3 Kalvers 5 Varkem extra Vet 1 Geweer, enz.
50 Hoend~rs 8 Ganzen'll Eenden' En ook het gewone assortiment• , , H . __.3
7 Kalkoenen en wat verder ter msraaa,
verkoop zal worden aangeboden. Vergeet niet Woensdag, 19 April
Verkooping te beginnen ten 10 ure v.m' maar komt, ziet en koopt.

P. J. Bosman &; Zoon, .Afsla.gers. M. L. KRIGE, Afslager.
Stellenbosch, 13 Maart, 1899.

-VAN-

\' :;-: l·f\';tntofir, Malmesbury.

PAARDEN en EZELS.
PUBLIEKE VERKOOPING

TE

1\IIa,I.~...esb·"all.:':-y •--------
D,_' l\('c'r PILTER J. PIENAAR heeft de Ondergeteekenden wederom ge-

Donderdag, 6den e.k.,Aprilden
i. IT HCSSE VENDU-KRAAL, PUBLIEK TE VERKOOPEN;-

" r:"i,tc'klas Paarden (ruins en Merries)
\:'" Ezels, 2 tot -± jaar oud (groot en sterk)

, ,-, i':';l('htl~e Jh'rino Schapen (aanteel Ooien)
n,ur ,iL- PloeJtijd--nu op handen is, heeft de heer PIl!:N,~AR be8~oten

~::: ,ll~ gt':,cl:ikte dieren te brengen. Onder het getal bev1Dde~ zich 6
- r'[,k!a,-; gedrc5seenle Vos Paarden, verscheidene Blauw-~hlmme18,

:::1." -I ".L(t1~ pan'n, ook, omtrent 10 Basuto Ponies, allen 10 .goe~e
':' :,,: ' I', en geleerd in tuig en onder zadel. Verdere a.a.nbe.velmg 18

t-:"Lt": (1111100dlg, daar Je naam van den Eigenaar te welbekend 18.

IJ. ,,~. ~lUURREES, Jun., & Co., Afslagers.
y, 'Jd:,-bntoor, Malmesbury,

1', .\LIJ rt, 18'J9.

Eell Kostbare Boeren plaats,
Gel. 3gen in het Distrikt Caledon.

Langs de .Sot Rivier-Twee Uur Rijdens van Villiersdorp

T"'!< l'Ltat~ i,~ :\,+00 .Morgen groot, heeft volop loopend water het
iJ :.:,1\('",:",jaar door, uitgestrekte Zaailande~,. Vruchtbar~ Stukken
I,,,., ,I ','\'r' -eschikt voor het aanleggen van WIJngaarden, 18 beplant
, '\ 'llLl)', I' irncn van alle soorten, waaronder Een Honderd Appel-
" IC ~ . ~ H tW' Id':, ':, ber:I'" ens omtrent Twee Duizend Eikenboomen. e erve
1 !.C' >,:J ~ t mor Grc'Qt en Klein Vee, en berekend voor omtrent .3,000
-';'" L' _ ' 'I' 'ee Woonhuizen benevens Stallen, Wagenhw.s, en
",(."'n. LI zIJn \\ i ' • oodi d h t E' d
cl ':c:'", L ,1t<'O Gebouwerf Koopers worden uitgen gelgen om

~rj:llL':l zu-n cu '1'001' z.ichL~.elven,tA; oordeele=
, r J. P. V. DU TOIT.

Br,' 1: \ .vr, Dist. Caledon, IJ ~\laart, 1899.--------------------
Spoorwegen.,Kaapsche Regeer~ngs

Pa.asoh Va.oantie, 1..899.

KaapstaJ, 20 Maart, 1899.

OnmiddeJijk na bovenstaande
zullen de volgende worden ver-
kocht:

1 Wagen, lopen Kar, 2 Geweren,
1 Eersteklas Rijpaard, 1 Eersteklas
Karpa.ard (uit het geimporteerde
paard Il Gladiatore)., Geslacht
Register zal: worden vertoond.

P. J.:.BOSMAN & ZOON,
Afslagers.

I;»a,a,:.:-I. '
HUISRAAD f .HUISRAAD.!!

HUISRAAD! !e
Publieke Verkooping

Steytierville,
10 Maart. 1899.

Somerset Strand.
PUBLIEKE VERKOOPING

VAN

STRANDHULZEN
EN

HUISRAAD.

DD ondergeteekende, behoorlijk
gelast dqor den heer J. H.

BASSON, zal per publieke veiling
verkoopen op

Woensdaq, 5 April, e.k..
om 11 we v.m.,TE

\'OOB.

Lady Grey Hotel, Eksteen's

BENOODIGD in bovengenoemde
School,

(I). Een Eerste .Assistent of ~s-
tristente die ageeren moet als Vlce-
Principaal of Principale en die

10 GROOT.E JONGE EZELS. helpen kan om Kinderen tot Matri-
culatie op te werken. Salaris £144Tan 18 tot 30 maanden oud..' per jaar. .

waaronder 8 donker-orume voor (II). Tweede Assistent of ABSis-
een span mooier Ezels zijn in den tente. Salaris £90 per jaar.
omtrek niet te krijgen. Applicanten moeten h~ne kwali-

Doe vroegtijdig aanzoek bij ficatIen opgeven en certificaten en
J. A. V.AN ZYL. 'getuigschriften vel"1!chaffen, als-

TaaibQschpoort, ~t uur rijden mede bewijs van lidmaatachap eener
van Mijn,fontein Siding. Protestant8che Kerk. Werkzaam-

heden moeten beginnen met het
Juli Kwartaal. A.lplicatiea zullen
ontvangen worden door den onder-
geteekende tot op den 6den APRIL,
1899. '

;') D. J. DE WBT.
...- 'Secretarie der

i 8cIibol~!ÓmDDti.

Hotel.
1. Die kostbare 2 huizen en grond

gelegen tussehen Eksteens Hotel
en Le .Boux's logieshuis. Elk der
huizen bevat 3 Slaapkamers, Eet-
kamer, Kombuis, Dispens, Stal en
Wagenhuis.,

Dit eigendom heeft een onover-
troffen en groot uitzicht op de Zee;
het is bovendien centraal gelegen
en is bijzonder geschikt voor het
oprichten van een Hotel of Logies-
huis.
1; Een ~s als \deze komt maar
ééns in het leven voor.
II. Het genentIe assortiment

huisraad. ,bestaande uit Tafels,
Stoeleq, Ledikanten. enz. enz.

Bezoekers aan bet Strand. tnist
di£ niet I

PAUL D. CLUVER. Afslager.
Stellenbosch,

17 Maart. 1899.

Prins Albert lste Kl&8se Publieke
School (Jongens en .Meisjes).

-"'._ ·"1'

OP
DINSDAG, 28 MAART,

om 10 uur v.m.

DE ondergeteekenden met in-
structies begunstigd door den

Executeur Datief des Boedels van
wijlen M. .A. BLISS, zullen publiek
verkoopen op bovengemelde plaata
en datum de volgende goederen
bestaande uit:-

Tafels, Stoelen. Enkele en
Dubbele IJzeren Ledikanten., en
Katels Beddegoed intsluitende,
Wasch en Kleed Tafels, 1 Piano, 1
Zit Kamer Suite. Tapijten. Kleer
f\Tl andere Kasten, 1 Sideboard, 1
Biljart Tafel. het gewone assorti-
ment Glas en Aardewerk en
Keuken-gereedschap, in het kort
alles wat tot een behoorlijk en wel
ingerichte Hotel bezigheid behoort.
te veel om te omschrijven. '
Faure, Van Eyk ~ Co., .Afslagers.
Paarl. 13 Maart. 1899.

,.,.. .\ \ ;,; ~l.l:lI't tot:) April, 1899, iugesloten, zullen plezie~kaar~~s
':1 ,peclall' familie kaa.rtjes uitgereikt worden tussc en e

:".,,' ,;;> up tit.) Kaapsche, Vrijstaatsche en In~~ve Spoorwegen (be-
I..J\, ;,:.ll~",!t ik 0)' de ·Wijnberg en SimoIl.8stad lijnen. en naar en v~
:" l' ,~ :"'1 !Io~rden van Vrijburg), tegen de gewone goedkoope.vacantle
:d;'> \·1': ..

!) J: !I)OpCndL' plezierkn.artjes zullen uitgereikt wor~en Snaar de
\)lJr:,;I:\lII~tl' statlOll:5 op de Nederlandsch6 ~~tsChaPPIJ poorweg
".:!C', \'l'l':lllnd"'l'de prijzen van af Midden-Vaali'l.ner brug.

GEBRUIK DER KAARTJES.
Dt' ; eenrei" woet begonnen worden op den da~ der uitreiking en

,1,· ti 1",(71',')-; "l"elJ1di"d worden niet later dan 27 Apnl, 1899. k
~ - , "'" d <pa we e-, Il" b:lrt.)ps ZII11enmet gebnllkt kunnen wor en voor r REK lAGEN illER

lljk~c:;,f' l-:('r,.;tekla~~neltrein. . dad lij'k
i',I'-><1l;ll'rSzullen toegt'laten worden de reis alleen op den terngrels BENOODIGD. Doe e

te hreken aanzoek bij de Ondergetee-
Verd"r,' 'jIJjzonderht'den kunnen .. ver~regen ,word9n op de publieb kende, J. P. TElBRON.
aantJlak b:lJetten of op aanzoek bl] eeDlg station. ' 1

t , Kiebeek Kastee ".
C. B. ELLIOT, . 18 HAA" i899

" ~meene :s.uurdet~ ~ -.., •

.t
Uit de Hand te Koop.

.IIIIIllg!lilllU. ;0ndemJ-: benoodigd
ta Lli111t1nr&t' Ir.wijk Iromellen-

;Heilbron, 0.V.8.
,-
TIES voor bOven-

betrekking. verJtC-
de bij de wet ...ereisehte

. 1:.. mali.ISbrif'tE,.. van bekwaamheid,PU,bli~ke V TaD delaat8~ &hool.
Predikant waar appli-

VAN U.88TI-J[~ w_............. wu. almnede van

t ' MI ,,_lAil n eener Prote8t&ntacbeas e en !NDse~ere J JW~ ~ ..door den ondergetee-

\ 'TB ~PZ '1', ,- \ ~:t~~ht worden oot 15

rt .&LBDQII, Salaljia, £120 per jaar en de
Y OP i,' ,lObfJOlg,Wd,n. ,

De onderwijr.er moet ongehuwd

ZATE~AG, 1 Apri~ 1899. sjjBilli~e rftakOBtAm, geetaafd door
, ~ti8l, .,mlJen ysrgoed worden.

nE ondergeteekende, wp het ~N.i. Dt! geelaagdeapplicaot.~t
li overlijden zijner tctitgeuoote ~h T~ ftD een Ondennlzers
Mrs. Boon, heeft bealo~ publiek 2dl" 1d$ Bpoorweg-eertificaat om
te verkoopen :- . ~ ~ prija te- reizen. '

::"Wer"''',mhedell te beginnen 1001. Vastqoed. spoedig ~ik.
(a) Het fraaie bebouwde j Erf.ge- . I Ds.;. C. REFER,
. legen aan den hoek V$ Prince : Voon; der Boh Com
• Alfred Road en Ha.... Straat, • . .,
, zijnde Erf No. IS me;..de 49 Parijs, O.'Vt;S.

Vierkante' Roeden. ,~ltand '18 ~ 1899.
is uitneIDend geschikt jvoor ~ . ' , .•
drijven van eenige 8OOtt"besJ.g- RonrJ,oande Ondef7llljler
heid. ~ het zeer ~nt~ ! BDOO~IGD TB
gelegen 18 en ook alle inoodige ;
gebouwen bevat.·. Italie,"k.~1bnmd, O.V.S.

(b) De drie fraaie Erven' &DD~-, : . ~Q

, elegen op den hoek ~ Plu :A PP~IOATIES TOO~bovenge-
: ,~traat en Donkin ~ thana cl.. .~~~ ~ verge.

be . d door Dr Goaoo. leid Tall ~ bij de wet Tere18Chte ge-
woon r: j • ~., Tan bekwaamheid en

Deze erven zullen m ptlroeeJeu M'Oêd de laatste School
wo~en opgeveild. ten etnde ~ . ~ ';:n Predibnt. ...;
een leder een kans te ~T8n die oomm-licUlt-.--een aandeel wil hebbeb in dit ~pp lid' u~harbaam W'88rL.. ..~n

ki liik ei do E Erf Tall _ID..., P eener L IV_-yer es J eigen m... en tant.lOheT Kerk, znllen door
18 bebouwd en twee Zljn onbe- _ Oda teekende ingewaoht
bou wd. ,worden tbtTn 15 April, 1899.
2. Levende Hav& ' Werkzemheden te beginnIn. soo

12 Eersteklas Ruin Paarden. thQgelijk.
~1,"l'ltl £120 per annum en de

3· Losse Goederen~
~ Eersteklas A.merikaaucbe $piders. . 'reiakoetsn, gestaafd
4 do. Kap Karren.' &or.' zullen vergoed
6 do. paar Achter en Voor worden. : .

Tuigen. ' N.B.--,1)e geslaagde applicant
moet moh voorsien van een onder-

4. Huisraad· wijr.era 2áe klas spoorweg oertm-
a.at om tegen halfprijs te
reizen.

Een ongehnwd .manapersoon zal
de voorkeur hepben.

TOB. VAN REENEN.
Beórs. der Sohooloom.

Italie,_ P:ko Ladybrand,
16 .Maart, 1899.

KOD1t eD Koopt.

Aan Yrnchtenkleekers.

Een Volledig Set Huisraad en
Meubelen. zooals Voorkamer Set,
een Eersteklas bijna nieuw~! Piano,
Tapijten, Schilderijen, KIeme fTa-
fels en Ornamenten. .Een : groote
Stinkhouten Aanzét Tafeli Side-
board. Sofas, en ander Eetkamer
Meubelen. Een compleet Set
Meubelen voor Drie Slaapkamers,
bestaande uit Kleederkaateq. IJser
Ledikanten en Stretchers, W...,h-en
Kleed Tafels, ens. .

Een Volledig Assortiment Keuken-
gereedschep, Glas en A ardewerk
insluitende een liJersteklas ":Bolan-
der Stove." , . ,

Hier is nu eene sohoone kans
voor een ieder die Vaste ell Losae
Goederen ncodig heeft. V~
op het dorp is zeer scha&rllÓhell
daar de spoorweg binnen kort naar
Caledon zal voltooid wezen is het
nu de tijd geld te beleggen.

S. J. ROOME.

In zake. De Metl'01[)Oll.tan
urban Rail tray
teel, in Likwidatie de Wet
omtrent Maatschappijen 25. 1892.

KENNIS wordt hierbij gegeven .
1 t A 1 t t dat, overeenkomstig een
8 e S8 8 en. bevel van het Hooge Gerechtahof,

~.::erd den 16<16n dag van '

Ai PPLIKATIES voor. bovenge- .1899,heteersteverslag'f&Dde '
noemde betrekkiBg in de late officieeie Likwidateurs met. alle

Klaaae Pub. tIchooi alhier sullen aanhan~ daarvan, ter bezichti-
door den ondergetee~ ende worden ging ZaT liggen ten kantore Tan den '
ontvange:q tet 'op 3 April Salaris Meester van het Hooge Gerechta--
IJ180 p.a. met belofte "an spoedige hof, en een' eopie er van ten kantore
verhooging indien werk bevredigend ligt van de gesegde Likwidateuren
is. . te No 6 Kerkpl"in, Kaapst&d, ~r

Logies in de kost inrichting ver- een tijdperk van veertien ~
krijgbaar voor £SO p.a, te worden gerekend van &f 21

J. P. KRl}lL DB VILLIERS, Maart,Nafl1899. =~_
IS90retaris. a oop V&Il geze TeeuU1u

Fransch Hoek, dagen zal aanzoek n worden
18 :Maart, 1e9P. bij het achtbare Hooge Gerechts-

hof om het verslag goedtekeuren.
G. W. STEYTLEB,
HY. GIBBON.

Ofticieele Lilrwida.teuren.

Dempers. loo.le, en Irtge, llslagen.
Caledon, 7 Maart. 1899.

Ynd~bIU'g liJjes Hoo~escbool.

De Zilid l1rlkwsche lBsoclatie , .... de
AdJIlimtrat1e el Beredderllg ,u BoedelI OPGBlUOHT 1886.

J. C. BERRANGÉ BN ZOON
Procureurs voor
de officieeie llkwidateuren,
. !9 Burg Straat,

Lapetad.
.... d.,.·... --(-.nlo .. )

Jlatriculat;ie, ¥

Uninraiteitl Bobool Hooger,
" "Elementair,
,,- :Musiek Examina;

• ... ~_(J1I'DIO.. DE Ondergeteekenden maken
Sta.n~;V, IV, m, II, I .en be~ dat zi~ bereid sijn

KindeJ:garten' School TOOr kleine om bezendiK'en van ruchten en
Kinderen tbIaCnen " en 8 jaar oud. ~dere Produkten ~~ ontvallgen en
.• 8peoia1e! lJs.an in de K1ll18t: die op de plaaUleli]ke Markten te
~ 8nelacbrift en Dree- verkoopen. .
_ .. l,...M; Vruchtenkweekers die naar Port........ &.,. Elizabeth hunne Vruchten W'8Il8Ch-

:M.m. W. B. PEBCIV AL, en te zenden gelieven aan ons te
Prmoipale schrijven.

- GOUWS ek POHL,
KENNISG EVING. Produkten Agemen.

EENE Onderwi;jsere8. gecertiA- BADllB8: PORT ILIZABITJL
ceerd. voor de Zending School ,.ENNIS geschiedt mits deze dat Stalldard Bank.

te Rogge Baai (Kaap~.) ~ de Ond.erge. teekend. ten streng_ TELBQJ.U1'A.DJW :
.. Go....... '·Salaris £60 per jaar. ' ., belet qp~. plaats genaamd ur'"

Applicatit!n te worden ingezonden Townley, dUt. Vlfjbnrg, de schieten --,- fIl...-,.-'-I--'-----
voorofopden 25sten deser, aan den en jachten: met of zonder houden, llUlIIppe oeren.
Ondergeteekend~ ~ld van eer- en h~ut te: kappen of eenige over. ---- '. .
tificaten en getui~hriften., treding VaQ we1ken aard ook. In- EBNE 8aheepsJading 1l.agIlum

Plic~ten te beginnen na de ~aueh ~ eenige iP!noon ~Dden wordt Bonum in halve mud manden

:...D:.e.~~7..,~i..ar..!f:..hW....F.=·~~..:".H..hD~:.L.r.OBN...... :t=.~Fl:: .un Y

TonsiskmeXamer. ~ .. , t , '. ~J,899~ ",. 47,B~
: Gtóote ~ l1li.urt·l~i i. B.Jl. 1... .: -"" " ' 1JaPMd, '
, : -'. . I: '_ ~:>f'j ~~

Is gereed om aanbiedingen te ont-
vangen voor b,et koopen van de
p~ts _

EZELSJACHT
gelegen in de afdeeJing Sutherland,
groot omtrent 5010 morgeno De
plaats h~ praohtig weiveld en 18
goed voorzIen van water.

Lib~rale termen Tan verkoop.
HY. GffiSON,

Secretaris.
No. 6 Kerkplein,
. Kaapstad.

BENOODIGD



-Mannen van

STEMT

OUDE BAKOVEN,
Nabij Napier,

Op Donderdag, 6 April, t899·

DE ondergeteekenden, ge~88t door
de Executeuren ID den

Boedel van wijlen den heer
WUNA.!i[l G. SWART,zullen publiek
verkoopen ;

L Levende lfave :
2 Eersteklas Kar Paarden.
I) do Trek Ossen

] 00 do Schapen
17 do Bokken

2. Losse Goederen :
1 Extra Kap Kar
1 do Paardewagen
1 do Span Tuigen
1 do Zeep pot
1 do Dubbel Loop Ge· Insolventen Boedel van M. J. LA

COCK.

WEGGELOOPEN uit ~n
dienst op den 26 Februari.

2 jongens. één genaamd Frederick
Christjans alias 'Thomas Christjans,
bruin van kleur, omtrent.) voet 3
duim hoog, draaa-t moustache. en
heeft een linker sCheeloog, of liever
ziet scheel. Doet boenrerk en ook

16 Prachtig« gedresseerde Ezels MALMESBURY, een weuug smids en hoofdsmids, 17 Eerste-klas uitgezochte Ezels, groot en sterk, waaronder egale
4 Ezels voor paart'n (~gaa(l) , werk. De andere jongen genaamd paren zijn; 4 do. Rij 00 'trek Paarden, ruin.8; 2 do. Biel voor Paarden;
I Paar 'gale Kar aa" en ruins) beginnende tan lO ure voormiddsgs, lzaak Jacobe omtrent 5 VOothOOS I do. Merrie; II Aanteellleeaten, waarondor 4 i. melk on S prochlige
1 Zwart Hengst Paard, geschikt de volgende :- een weinig zwarter van kleur en Vaarzen zijn, 25 Varkens, waaronder Groote Vette Borgen, 150 Bxtra

v()(!I I' ('enigen dienst heeft een weinig [moastaohe, als hij Vette Jj:er8t~klas Merino Ooien,80 do. Jonge Hamels en Ooi8ll, 30 do.22 Koeien r-n Vaarzen HUISRAAD lacht dan vertoont zijn bovenlip h'
L

d lach
lOOSpek vette Merino Hamels bestaande uit Stoelen, Tafels, dubbel. ZiJ werden' Zondag 5 Hamels, allen gese lá.t Toor en ster.
220 )Ierino Ooien, in extra conditie Bedden. Kleeder-KasteD, Ronde Maart, gezien bij den slachters plek 2. Boerderijgereedschap _
50 Vette Slacht Ooien (Merinos) Tafels, Sofa, Wasch Tafels, Kleed van den heer Tregid~teMowbray.
;0 Vette Lammers Tafels, Glaswerk, Keukengereed_ Degenen die hen uitvindt en ken- 2 Extra Bokwagens, bijkans nieuw, 1 Dog Kar, do., 1 2.Boom
1 Lot Varkens, groot pn klein schap, Spiegels, 1 Bad,3 Ankers, nis geeft aan den onder~eteekende de .• 1 Water Kar, 2 Span Wagen Tuigen, 8 do. Ploegen Tuigen~3, aar
II. Boerderijgereedschap . en wat nog verder zal aangeboden of aan eenige politiedienaar zal Kar Tuigen waarvan 2 paar nieuw, 1 Zadel en Toom, 3 paar Zwin en
8 Bokwagons, (nieuw) worden j ook een Kap Kar en eene bovenstaande belooning ontvangen. Kettings, 2 Drievoor Ploegen, Rana0':De's, bijkans nieuw, 2 do. bbel-
I Molwagen do Koe. M. VAN SCHOOR Czoon, voor, 1 Houtbalk do., 1 B~ds Z.Eft'~\I!Za;lands do., Ho .. ard, 2
1 Bakkar (bijkans nieuw) G W KOT~E P.K. Philadelphia, Land Kribben, 2 Zeilo., 1 elfbm r, ~888ey, 1 ContineJltal
2 Klip Karr-t:n (nit:llw) " S~etarisl via Klipheuvelstatie. Reaper, 1 Voerm80hine, 1 Extra Dip Bad, 1 lot Wiin Vaten en Balie$,
2 Open Kanen 110t Vorken. Graven, en PikkeD,l lot Draad en Standaards, llot Stokkea

Executeur Testamentair. IUIlE RW Z T' Gereedsch f 1 d PI 8 h 1 .l2 ~n,an ·Wa tren TlII)?t;'n, bijkans DIAIIIIT"11 TE VD en wepen, rmmermans a , o. oog o aren, IlO.
n~~u" 0" M.lw<bury, &II Dn n. Zakken, I do. Balkon en ~., Sliil;'teon, 2 V_ht ronwon on

3 Span Ploec Tnictn lt )faart, 1899. FDEELIN· G PRIESKA KatrolleD, 2 Trek Touwen en ' wingels, 1 uabel en Schop, 2 Vracht
,.., " .!. Zeilen, 1 .Machine Zeil, 1 Groote Meel Kist, 1 Voer Kist, 12 ZeiseD" 1 1_.

2 Paar Kar 'flligl'll ~
1 PK' ( \ T KOO . Harken, 1 Lange Ladder, 1 Korte do., 1 lot Beeste VelleD, 1 lot Machine~ ,aar al'. \'o:Jr-tlll!:~1l IlI':!UW i UIT DE HAND E P DE Onde:get('"ke~?f', k(he,groob·bte.Garen en Olie, 1 Xieuwe Tuigen Rai, 1 Kajaten.houten W&t~ Vat.
'I SjYll1 l"l:;~ "_ r t\ '1 ,:,~- " pakhlllzen te ,-nf'S a liC ~n'
·'lD\;l>llf--·," r'f',(l~_'",'f:;'l1,):;:,' ,.'\ , .: I "izijngewilligomhet yerZendPDVl:l.o: 3. Granen-
~ J-:nk,i-\,"';' , J',_, up, ;:~~,- ...lh),lW,,_ woonillll"lgner1pren f'n anOflref] ltgentl4chRr': ,
1 Fiil;J~; /I"" !-:..;~':" ," . ,,·v<-\t' ?Ild... :-ir;lRpk,amel";_: pen naar de nieuwe riiaman<i grit. ! I, .\Judden Gal~st, 1,0 do. (temengd Yoel', :!v ~o. Meel, ,lY ~o. Koorn,
) Z1ta;!"

r

"2,, L.;;.:'· H ' :,,', \ ",):-I,'J:S, . KnlJ1blll-, en cij~pens. verijen te Kuikendraai te onderne-I:) nfl, ï.aledon Baard Zaad Ko(J'u, 1 Jat Kaf (die onderwijl wt de haad
1 ~elf BH:~a '·.\!cl\;mJ(:~ :Jl : ~en tnw stuk grond ~ex, men. Alle mQgelijke informatie te koop is).
4 Lands Kribben I !..!~~l'hlkt voor verdere bouwemden, Al op aanvraag worden gegeven
1 Voed~r )lachir:e ';:l'I.'~en !llln de Hoofd straat annex en het belang van klienten zorgvu1-

III. Granen i tlt't. elge~dom van den Heer Jo. A. dijr in het oog worden gehouden.
800 :Mudden Kuorn Pr:tlqLlJ :\oordcr. ~aarl. ~en groote en uitgezochte voor-
RuiD1 Kraediet. I \ oor verd~re o~1zonderheden ver· raad van Voer, Xruicleniel'B en eet.

; \'Ue~emen zlch bIJ den ondergetee. waren, bouw-en mijn materialen"en
A.BRAHAM C. Dr: V, STEYN. lrude. andere benoodigdhedeD sijn eteeda

Yu dil SpIIY. Immalmu li Co;. l!sltStrs J. P. P. PEROLD, te l'erJa:ijgen tegen redelV'ke prijzen.
Agent van Verkoop.,. 'Tel.papllilab. adree, "hAn"

V~du-Kantool', 8tandard Buk G.bou~.. T.•• AV" ~ l1A.l
)!alm"Otq. • Paarl liKMrt.lIft. .. ...... , •• .".,

~ ~

,"
L '

'; Ter Plaatse

, ,. ,
.' ....

~ '.f:, ,
,I
" r

Weer
1 Extra Open Kar
1 do Ploeg'
1 do Zadel
1 do Koornharp
1 do Zakhorlogie

3. Graueu :
.:> .Mud Koorn, 12 Mud

20 )lud Haver.
Huisraad :

Garst,

•
Een voUedig Assort.irnent Huis

¥eubelen, bestaande uit :- Aanzit
en Kleine Tafels, Stinkhouten en
andere stoelen, Rustbanken, Lesse-
Daar8, Kleederkasten, Katels en
Bedden, Rakken, Bakkist, Filter,
Taartpan en 1 Huisklok en het
ge ....one Assortiment G Jas en Aarde-
werk en Keuken Gereedschap.

W. G. SWART,
B. P. J. BADE~HORST,

Executeurs Testamentair.
Dempers, Moore & Kriee.

Afslal1ers'
CeJedoD. 16 Maart, 1899.

.. ,
4.:7 -,

". ~-;

Pil blieke Verkooping{..~:' .
,:.: u; ,, TE

, ..- D/EPR/V/ER
:., . io minuten van Kalabaskraal Statie

.Afd. Mabne.buey,
OP

VRIJDAG,24 MAART 1899.
hE heeren Van Jel' Spuy, Irnmel-
11 man.\; Co., met instructies
begunstigd door den heer A. C. [lE

V. STEYN, zullen voor zijne rekening
publiek verkoopen.op bovengemelde
plaails en datum, de ondervolgende
goederen, die allen gewaarborgd
worden van Je beste kwaliteit te
zijn ;-

I. Levende Ha ve, als :

~ \f "'. "

OP
DINSDAG .den 288ten Dezer.

ZAL de Ondergeteekende Pub~iek
Verkoepen te Klapmuts StatlOD,

gemelde getal Ezels en Paarden,
persoonlijk uitgezocht en ingekocht
door den welbekenden kenner va.
Paarden en Ezels den Heer C. J.
ORFFI}(;de Ezels zijn i 3 en 4 j~:en
oud. waaronder kleurspanne':l .ZlJn;
zij zijn in uitmuntende oon~ltIe en
geschikt voor dadeijk gebruik.

A... B. de Villiers & Co., Afalagm.
Paarl. 16 Maart, 1899.

STELLENBOSOH.
Publieke Verkooping

Losse Goederen,
1:<; DEN

DE ondergeteekende in zijne hoe-
danigheid als eenig Curator

heeft de heeren P. J. Bosman &
Zoon geautorizeerd publiek te ver-
k~pen op de plaats "BELLE
VUE" van den Heer .A. J. Borx,
Enverous, Stellenbosch, op

Vrijdag. ~ dezer,
HUISRAAD : bestaande uit

Kasten, Stoelen, Eft, Wasch, Kleed
en andere Tafels, Ledekanten,
Lampen, Glas, Aarde Werk, Keu-
kengereedschap, &e., 1 Nieuwe
Naai Machine.

Boedetijgereedschap als:-
Graven, Pikken. Manden, Schoffels,
enz., 1 Kap Kar 0J!. Veeren, zoo
goed a.ls nieuw, 1 vven Kill' op
Veeren, zoo goed als nieuw, 1 paar
Tuigen.

EL~DILIJK
" Extra Goede Rij en Kar Paarden,
20 Hoenders,Eenige Ladde1'8 en wat
er meer ten verkoop zal worden
aaageboden.

Verkoop1ng te beginnen om
10 ure v.m.

P. J. BOSMAN, P.W. zoon,
Eenig Curator.

P. 1. BOSMU tt ZOOI, Afslagers.
Stellenbosch,

17 Maart, 1899.

Illmesbary R18cutearskamer U Yoog4tj
eD BlUd Issurutte MaatschappiJ.

DE ondergeteekende,. als. Execu-
teur 'I'estementeir 1D den

Roedel van wijlen JOHANNA.
C.\TIIARINAVA~ DEll WESTHUYZEN,
zal publiek doen verkoopon,

or
Zaterdag, 25 Maart, e.k.,

aan de woning van dil overledene
in de Riebeek Straat. op het Dorp

--
VERKIEZING VOaR DE

D·E heer W. 1-'. VL\" SCHOOi,.;
doen "verkocpen a&II ....

'trODÏDg ala boven, op ,

Dinsdal, 28sten dezer.
TIN 10.30 V.lI., I

3 F. H. K't.rren, bijkana nieuw
2 open Karren
4 8Ootaohe Karren
28 Eerst3 -klas .Paarden
8 Koeien iu melk: en (p~bl",l

sta~nd6j
8 Vaarz3n .1/"
2 Varkena ;,:,;
S Zade'8
500 Zakken Kalk, 6I:lt., enz.RI
J. J. HOFIJEYR " 100N,1

• Afs/aFers·

Wetgevende Vergadering,
-
IV.revllD40 Ezels! 10

VERKOOPINO ,.
!!

Dubbel Gezifte en Xaapsche
Zaadhaver,

Barleywheat, Rogge, Gerst,

PUBLIEKE
OP HET DORP I

.. :_I...... bu..¥,:
VOOR DE KIE8.A.FDBBLING VAN

• I," O"~•• 'r4])
OP

Haverhooi, Ka( Voerhaver,
Raapzaad, Oocksfoot

Graszaad,
Italiaan sehe Soarlet Klaverzaad

WOENeDAG,
OP .

29 MAART, l.899.'
wmENSOAG 5 APRIL

nE Olldergeteebmden behoorlijk gelaat door den heet A. J. ::iuu., __ J;__-4+i~ -:- -:::- --.
~po:~~nd!oye::i:.k:u~~~~p~v~melden datum pubUek Ter- W.~! ..J,TNGTON 'I ...~

40 Eenteklu Blele, meeet allen geleerd, 3 en " jaar oud. . .JC.t:I.._ .....i4IiII.......... ~

~~i:=~ .tjn afbmatig nil de beot. 0000tMiii"'- W mkel Goederen•.Publieke Verkooping
A. J. M.fJAN. i ' - VAN!

Van der Spuy, '/mms/man cl Co., Als/alsra. ;Zonder Reserve I
" ., . Zonaer Reserve I

Dames en Hearen Komt
OP VRIJDAG, 24 MAART,
(till .... IOOdig 4. loIgoda dag)

'. morgeu ten 10 ure precieI.
huize va.n de heer J. J. BotiGET

1da.in-straat, eli nzult daar zien

Eeae Groote PIlbHete YertoopiDg4 Paard, n. ~~ OO!:::=~~
, "lIeeren Kleeding-etoffen van alle~

.• !hande soorten en kwaliteiten Sehoe-
d h 1"1.. I d d h P E Rede- ~en Stevels Breekgoed, enz., enz.DE ondergeteeken en be oor IJJ[ ..ge ast oor en eer • ..' i i ..'7 GroOte Kisten Tol

linghuis lullen publiek verkoopen uit de Vendn Kraal • ' ,~n aiL:r~'verkocht worde..

're .. _IlI.. e_b-.:az-'W', : !tomt en Ziet! en veNIt het
-oP- . aan uwe buren.

99 H. VAN BIENE.
Maandag, 27 Maart, .18, ; J; FREDPENTZ cl Co"

Bovengemelde getal Ezela en Paarden, A f. ~
lt)- De EZELS zijn allen geleerd, en in Goede Coaditie, van 3 tot ó s o~e,s

jaar oud; Onder dezelve zijn er prachtige egale Kleur SpanDen.

P. ~ BEDBLINGHUI&

AAN WIJNBOEREN.
WIJ hebben veel genoegen be-

kend te maken dat wij ee.
grooten voorraad van onze welbe-
kende Druivenmolens hebben tegen
lage prijzen.

Vendu Xantoor.llalmeQury.
Karren, Paarden, Koeien. V.. ·

zen, Kalk. enz.
TE

IJZERPLAAT,
Katilland.Gaa. Findlay & GO.,

G~av••Sil~aat,
Kaap.tad..

45 Ezels.I_a RegeerIDgaSpoorwegen.
SIR LOWRY'S PASS
CALEDON SPOORWEG

"'ENDERS worden gevraagd voor
.L het bouwen zan een Spoorweg-
lijn, tusschen Sir Lowry Pas Station,
en de stad Caledon, een distantie
van zeg 53 mijlen.

Tenders te zijn:, ,
a Voor lichte lijn, insluitende

permanenten weg en ander
materiaal.

b V001" do. Uitgesloten perma-
nente weg en andere materi-
aal.

c Voor gewone lijn, insluitende
permanente weg en ander
materiaal.

d Voor do. Uitgesloten perma-
nente weg en ander materiaal

Voor verdere bijiOnderheden,
doe aanzoek aan dit kantoor, voor
of op Isten van de volgende maand.

Tenclere ~ aan dell
Controleur en Auditeur Generaal,
zullen op het AuditeUl'B Kantoel'
ontvangen worden, in Grave Straat,
Kaapstad, niet later dan de~ mid-
dag van Maandag, 17den April,e.k.

JOHN .BROWN,
Hoofdingenienr.

KapllChe Regeeriqga Spoorwegen,
Kantoor Y&D denHoofdiugeneiur,

Kaapltad, 23 Februari, lS99.

buét, lerbJL 8!1BuilD cr-U.t,

Van dSI Spuy, tmmetman " Co., Als/agel'E:.
Vendu.Kantoor, :M'almeeb1lr1' FABIlCIUS' YBl(OOPIIG.-PUBLIlO VIRKOOPIJ&.

PAARDEN EN' EIEU,
ZELDZAME TD DOEpt;VEBKOOPIliG CALEDON.

-VJ.B- eenige tender niet
rdeD aangenomen.
NBWBY, Zaterdag; 15 April; 1.8W,

oofdlMpekteur ftD F'
Publieke W.. bD. JO ra ale Jooge Ezels van 2, tet t.

~I"""'''''''I... jaa.r •~ -
·sulJend CODtftrlaentro ISo Fraaie Jonge Ruin P'AI.rd.n ter en ontroleur .
eráaI voor a.der- Mernes.. .. '-tot op den muld .." De ondergeteekend~,
elden datum. ~ldBt door den heer J ...' het dak OH.t.'o

IY81raDgm. te
MD

Wi' lw.- ": AB&ll1U8, zullen publit k verkoopel
1"11 ln""'·a. boYengemelde Paarde n en £1.811.

d lhed k allea uitgezocht in de lJistrikt4
e bii h~=CoI.berg, Albanie, en Brandforl.,
bit llr...... ti. Zooals de Vriend( .n weten hee~
.' --y~ta . Neef Johan groote kennis van Vee.

0JI88D1ge ten er met en daar hij zelf naar onder ill 011
en8ángenomen. deie Pavden en Ezels te

H NEWEY. kunnen wij er op rekenen ec
Inspecteur 1'aIl'" goed te k"ljgen. :Keef Johan Il-"
Publieke Werken. on, Ter, -kerf)_. dat hij van plaftit

de -!At ,V.'a8 -dell. en Ezels te ioo-AOVERTEN~E pen, ~, J~ .. te krijgen zijn. DI
- I ~ oJd n;~rt. ,LOOP~NDB . op de; l»~ts , ...ODlt Ilns n.llm en Koopt.

Palmietfontem, 2 Rum DOnkiet JOHAN G. F.A.BRICICS,
1 ree-vale, rechteroor halfmaan Tan ,
TOOr,l blauwvaJe, rechteroor hall Dem~8's, Moore & KArf/~/p,. p.,~
maan van achter. Indien de eir ,- S aR'1 , I
naar gemelde dieren Diet hinD' 66- CaledOB. 20 Maart. 1899 .
.. eken van af datum de.lur ken 4 --
weghalen, met betaling y omt VERL OREN
kotten, zullen mj besehou'W" an alle hO( G
alg mijn eigendom. Zij ,J d worden VAN d" plaats Koelen , ou-
14 Juli, 1898 hier. -oopen nu vernement& Remount Depo''r

Stellenbos::b. ,
D. LJ J TOU Muil No. 701, Metrle, ad 6 J&r2l!Pal . f' ..."lDlet onteID, A. h 1 A. t h Ddoogte "2" a en.

ailoit, Fraserbltr, Alle r ,-deJijke 0r:krcf"!l rlé!l
J8 Maart., l'Afl. . betaald w,)rden.

OPZeer Kostbare Levende
Losse Goederen.

Have, en
£1 BELOONING.

DE Ondel'lleteekende, Bijne plaat88~: lf ~~lgegund tt en IILug Vlej," uit
de hand verkocht hebbende, zal publi_,:'doen verkoopeD,

Zond.. cl. _la... R-.v.,
OP

Dinsdag, den 4den: April, 1899,
1. Levende Ha've-

Verder-

- .. _. ~....

MESTSTOf T~ KOOP
GEVRAAGD

r;, K WE~T, L",relJan'.
, :0. c. HemuUDL Depot.

, EenIge stukken Huisraad en wat nog meer Ea1 worden' aangeboden;
'!t; J. P. M08TEllT. .

A. 8. Ds 'fillis" cl CO.,
r..~10- ..... JJf9t



E
•Ing.

IL,

[Ooping
leien. Yaar.
nz.

AAr,
ld.

, SCHOOR, zal'
1 aan ~

u dezer,
:J., I
s nieuw

enz·v'1

aON,'
'starers-

ii9
OOPIHG.
[{OOPING

EZELS,

in 2 toe 4

")-t1.rden f'!l

behoorlijk
JIIU,\S G.

Ic verkoop'?'!
1 en Ezel~,
, Di3triktea
1 Brandfort.
weten heeft
Di::! van Vee,
, undel' is o.
., tl' koopen.
en t'asteklaJ
Johan heeft

I van plan lt
~-zeId te koo·
Ln zijn. DJ

Il J~oopt.
>RICIn,.
'ri!!f" I')

AfslaE~'~),
.I.

,EN
ilhO'f, Glil' •

ount Depotr

oud 6 jar!rt

'enao:,
,unt Depot.

lD
l:;che fami.
of ;J ruime
.;erneubeld,
:tlC lJ t .A fri·
Paarl j tum
tlisoht.
op_gaaf bij

I :tgoritl

Dnlina •••
ZaulimOaDa

- ow.rtlN gecertificeerde onderwijzer 1ardappeIr.
I:" voor een Private Sohool nabij =- _.
Darling, om onderwijs te geven aan ~
5 kinderen. I'a!~

Kennis va.n.Holla.ndsch en Muziek ~~ ...
noodzakelijk. Pliohten te begin-
nen na Pll880h vacantie. Salaris
£40 per ju.r, inwoning en allel!!
vrij.

Doe aanzoek met copie van ge-
tuigschriften aan,

J. G~VAN REENEN

Somerset Weet Strand,
~~ .Maart, 1899.

geboren Bruyna.

• DOODBERICHTEN.

OVERLEDEN te SimoJlllltad ou
teeder geliefde Broeder JACOBUS

ALBERTUSPIiiTaUS BRUyn, SOl'. a.-
boren den 2den September, 1835, OTerle-
den den 7den :MaaK, 1899, in deDouderd01ll
van 63 jaren- 6 maanden en 4 dagen.
Uit naam der gel&Dlenlij1teBroed.n en
Zuster.,

A. A. BRUYNS, SKR.
O. A. BRUYNS, SNB.
T. H. KARTING,

pborea Bruynt
H. ROS,

Op last,

tIEXRY FAGEN,
Waarnd. Stadeklerk,

BOTHA.-Axo8. Ten Ilui.e TId1 den
WelEd. Beer J. Ronouw op 16den
deaer' door den Eerw. M. O. Botha,
puliateerd door den Eerw. N. J. Brum-
mer I JOJlAKNBS SAHUBL FRBDBJUK
BoTHA met DoSOTHBA ELIZ.t.BBTH
Ax08 (pboren Wieee) Groen.put..

WIJ hebben te koop, een paar kisten,
Beste Enselacne Moer Aardap

pelen; elke kist bent lW 1tJ. net: Jij zijn
in extra conditie om dadelijk geplant te
wordeD.
G. BIlLY .. Co.,

14 Buitengracht Stra&t, Kaapstad.publieke
TE BENOODIGD

~Kaaimanskloof,
KOE BERG,

nabij Kl1pheuvel Station
OP

Vrijdag, 7 A pril, ~899.

~B Ondergeteekendcn behoor~k
i..I "elast door den Executeur in
den Boedel van wijlen den heel'
)I~~~,1I:'T~ CORSELICS VAN SCHOOR
ZJJt'n }1ubliek verkoepen op boven-
gemelde plaats en datum de vol-
gende ;-

1. leVende Have:
10 Eerste-klas Ezels, in goede eon-

ditie en goed gedreseetrd
6 Paarden, Merries
-4 Kar Paarden, Ruins
;:; Koeien (in melk)
I'Bul, goedgetoold

::I}U Aanteel Schapen (Merinos)
spek vet

Ol) Varl~c:nSt

Waterkloof,
P.O. Mamre.

Amerliwche Tandheelkunde.
Dri. PRICI en BRIDG.Aft.

ONL.UiOl ftII Amerika, bebben eeu wtellr
g'IIopt!ndap Kerkplein, Kup8&d. en brellpD

&&11 bet .,oli Y&;I Zllid Afrika, Amerika', Gift ftII
d. awderne tandheeJiuDd.. me\ de laatll\e Yelo
beterde inltralMl1teD..
Goed~nlIlncen. I.lOOIl en ....... k."of t&Il4111

.oudar plateD sijn bun. gnIOte tpeci&lit.ett--
!Iiemand behoort &fetADd te doen UIl IIjne

utaurlljke taDdeu. _der lMn .,ooraf te ~plegcD
J, B, PRICE, D, ns"
H, K, BBIDGH4.lI. ;D.D.8.

0iIrdiPlI Kamm. '
Kerkplaln, l.upetad.

II, Boerd'3rijgereedschap:
2 Bokwageos in goede orde
1 Kapkar
lOpen Kar op veereO
1 Watt'r Kar
1 Drlé-VOur Ploeg, Ran80mes
8 Dub~d-voor Ploegen do.
2 Enkele do. do.
2 Zelfbioder8 (Massey), een lOO

goed als nieuw
2 Spa n \\ agen Tuigen (in eer!!te-

kla/! orde)
S Span Ploeg Tuigen (n eerste-klu

(.rde)
4 Tri:'f.:: Zwingel!! met Kettings
1 Paar Achter Tuigen
1 l:O, Voor do.,
1 Lwn Roller
:;! Braak en Zaailands Eggen
.; \tlJn Vaten
4 BaJie5, Graven, Pikken, Vorken,

E'nz"on wat verder tot eeue
Koornboerderij behoort.

III Granen:
~~ l,; ra. hwo Haverhooi
8') j{lldden GBmengd Voer.

IV. Huisraad ,:
net "l",\Onl' assortiment Huisraad

t;~;,s' t'n Attrdewerk en Keuken-
i'i'f>.'c,1s-: h ~q"

AJ'DKELING F&ABERBURG. -

SCHUTBERIOHT.

AANGEHOUDEN in het 8ehut te
JurleefoZltein. Afdeelinr Fruerburs,

een Zwart-bruin Merrie Muil.EHI ge-
merkt R.O. Korlgat half-maan 't'aD lOMer
L.O. half·maaJl nn achter, omtrent ..
(6) jUl' oud en indten niet getoet op of
TOOr 26 APRIL 1899, UI deHlT8
verkocht worden.

M. J. VAN WYKt
Schutmeester.

Haart 16, 18!)9.

BENOODIGD,
EEN Onderwijzer of Ondenrij!e~1

gecertificeerd, bekwaam om 10
Hollandsoh, Engelsch en Muziek
onderwijs te geven.

Salaris £36 en vrije inwoning.
School te beginnen in April na de

vacantie.
J. HITCHCOCK,

Elandsfontein,
Brit8town.

ZONDER RESERVE~

Zuid. Afrikaansche Ma.rmer
Maatscha.ppij, '

KAAPSTAD ~" JOHANNESBURG,
]U."rooa tB t;IttULliKIUl:

28, Kasteel Straat, K.&&pstad.
Ged.nklteenen Op,erlch\ In eenl, DM1

Tan Afrllul,

JlIUWJ EI AJ!,TISTIlKI PA.TROIIJ.
N. O~ Prij_ ~ en on.. Toorrud

pml!D te hebben. UJ Iedereen. dJ!! wat nood" beeft,
w.ten dat bet hem Diet lOODeD al, errna ~~ .. te
beRellen lente Klu Werk, Daur_..... .,..
8~ • .; -Ujli: redelijke Prijll8D'

J. VA~ BenOOR,
.Executeur.

1a oer ~~1DY, Immelman a Co" I1al~en.
V.Ld,t-\,antoor, Jlalm9lburj,

TE KOOP
A__SR....

Doe 8&DJi()ek bij
DE CAPE FORAGE Co.,
. Newlanda.

LI IER ~tEDE geschiedt kennis-r g6vlnil dat op de ge~one
Te~~.i.~l':·:::Jt' Y8.n dell Afdeelings
}~dl:.d '\":J.D ~teYD,,'ourg, te worden
~l:,C'uden op d~n 8sten April, a.~.,
de 'z8wddl' Raad van voornemen 18
O~ 0 loollallige belasting te leggen
l? al het Ua<lraan onderworpen
\a,tr;'-lcd Hl doze afdeeling, ale moge
lJ'.! ~(i g ge,onden worden voor den
.: '.c< nm uet jaar 1899 .

W. F. ~ESK.MA..N, Secretaris.
'St~j'nab\lrg!
'" l-td,. XMrt, 189••, .

HIER)lBDE wemlt beltad ,......w..de bMrá Belt., Vemeld_
Boroherda te George ala apot.e
"oor Om Land en W_blad stn UIl-
pateld.

HBElUOlDK word, bekend lemaakt
dat ele heer G. v. HBDD. Wal-

plaatI, p.k. Vri88pOOrt.dW. Aberdeen ala
Ipt:t Toor om Land en (hu W~lad
la ungeet.id.

HIERMEDE wordt bekend gemaakt
dat de heer N. TOWlfSH.lID ..

Fruerburg. al. tweede apDt 'YOO1' om
Land en On' Wefkblad la ~lcL

C. P. BOBULTZ,
BeOretariJ.

Kaapstad,06 Feb. ,1899.
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VBlU(OOPINGEN
, A. 0 at1rJlluJ:, A'IIUGIB.

1 Aprll-OaIedoD, bularud, ~ pur--.'" a a am, AnLAOlSB
te April-J_t.fOIlMiD.,afdeellia, Ra" r-rftf

lIIhaPeIl, botklJl, bllllrud, boerderIjpreeUobap,....

'"

Brief van proteesor De Vos.
Wij bepalen d. aandacht onar lez.ra

bij den belanirijll'm m.f Tall pl'Of..-or
De "'Vol onr de arme blanken kWeItie en
de inrichtingen in T8l'band ermede op-
gericht. Hij dringt aan pp meerdere en
.,.tematische ondente11DinB Tall repe-
riDgIwege. daar die iDrichtingen niet

Nomtnat1edq. aonder die hulp kuDDen uitbreiden eD in
Gilter'3b Wil nomiDatiedag. tn Tier de algemeen geTOelde en erkende •

kieafdeeliDgen werd IIlec:htaéen kandi- aoefte kunnen "oonien. Hei 'YOOmaam·
daat genomineerd en ~ Terko.. n .te doel VG de inrichti.Dg te Stellenboech
.,..klurd, nam. Worceeter, Middelburg, la om het·setal derpnen die den grond
Oathcan en Wijnbers. Wij weuohen behoorLUk weten te bew.ken te Ter·
dae heeren pluk met h1lDD8nrklNiDa, mMrd... Due - de ader. iDrlchtlD·
vooral do:heereJa dr. Beckl~oioeIWr) ID pD.' ~ftD ._M., lIiCI ftnll .. ' 4t
pl ,_s. ,(Xl~ ~ AfrUIiII. ..... CiIICltrJMIIN wa aUta.

. 'ILJIIt'1'IE. I

Jd..... ftD' A4eIlenbollob bebbe!n
MIl hnlede bDa oa hu mMPft

np1~le en ...... ,01 .~.Iandta. De
lQ~lI ..

nDi de beJaDcÏtate" eff. ibUa Ie...d
'WO~ en de ai"" hrdt door. de ...en !breedte ftD he6lan~ .. d.....
belaDpte1l1q .,.. ...... t. BO .. aaaal-
~ ptema Irna- eie Afribander JraD..
didaten, de luieren KAlo ... Kn.AlI, a.
~ meerderheld ftD Itemmeu, en
"" Tertr.)Uwen dat ,. ook a. .. I>iMClaB
bij de ltemblUl de meerderheld mllen
krOgen. De heer '({luoa 1.,.8rcIe een
m1nnaoedlp .D flinke t.oe.pruk, welke
Her ,oed ontftDPD werd en een seer
fUDattcen iladruk op de auaw~
maakt... De toespraak Tall den heer
)(.u.U8 .... ni. miDder pueend en be-
weell, dat hU d. rechte man i.0.. met
d.n heer KAla. Stell.nboech te Terte,...
woord1pD.

De beer CW.TB kwam er maar nrak.
jee .Tall. af, daar" ~rde. op de
vrapn h... PdUa too w wuen, a.,
de geeet der ~ .,...., t.sen
hem wu. At. een Id TU,Stellonltoeoh
v1'08l de hee~-:Mu _.. h... , ..,. hU
bedoelde door te têJIen ciat hU 'Il Pro.
greeetef 'WU' Waarop hJJ antwoordde dat
hij TOOr pUJke recmten wae. Daarop
'91'0411 d. heer M~A1f of de pad.
delnnwet iD Rhodeeia .. lIJb rechten
gaf au allen en of .Un mecl.. bndldaat,
air JAllBi Diet Tall de klevllnpn TaD

Somenet Weet peproken had ala "dron-
ken krokodillen" en of .Ir ~TBi
FAUBB, dle eenip dapn pleden lD.fI\
hem door de Ideeaf~liq ~ preiN,
niet 'YOOr8IIIl Itrvpbll had geltemdl De
potitie TaD den heer OLOJITB,tenrQI dese
TnpD gedaan wwden, la pmakbllJk te
begrUpen. ook kWaJP het op de T.rpi ..
riDl uit, dat de' heer OLOST. bij een
vorip ,elepnhaid er IWU' ~fcl had
om ala Bondakandidaat voor Pikitbel'l in
te komen - d... lfde OLOU. dl. &haat
op den Bond ea dim heer Hon.Ta
amaalt.
. Een prot.eet werd inplenrd tepn de
kandidatuu 'JU den heer Ow.n, op
grond dat hU een TreemdeliDI wae, daar hU
iDde TnDnUl puatarallaeerd werd op
20 JUDi. 1895, en toén den eed ftIl ...
treuwheld MD d. Tranl~e .......
riDl an.... Toen wij dit berJcht 1IItV-
midCIaS O1ltTiDpn 'WU het reeda '- 1ut
om b~ 't koloniaal kantoor te .... uit.
Tinden, of hij eeden dieD ~ wedw In
de Kaapkolonie pDa~· II. ~
heer OUO.TB ontkende dat "ij HR vrmn·
del'ng wae.

Kluen Tall Btellenboloh I Vier bDdl~
dateD etaan "oor a. pe een beTiDd~aioh
in KnPlaIld, ea aiet ~ sIJn elpn
prhueakellt en men segtdUhU eolc naar
een .. W in het Briillche huil der .emeen-
te. uitat.t. Toen hij Zuid-Afrika 1DUJl-

den pleden " .. liet waren er praohten
iD emloopt dat hUniet weder IIOU tenar.
komeDt daar hij een deelAebber nu de
tirma B..U\lU TO BROTH.p lOU worden.
Dit serucht werd lIedert tierhaaid. In elk
pnl achtte hij de kiezera Tan Stelien-
boICb. Tall te min bet.. kem om un te
komen toespreken in "erband met de..
"erkieziDl'

De heer CLOBTB heeft een nel kieu.
rip loopbaan achter zich, hij heeft reeds
onder bijna elke ,,1.. pMild. TotDOl toe
il hij er achter nOl niet in geela .. d .. nip
ki-udeelinc te kriJsen, die door Item in
het parlemeni wellICht nn.,en woordiJd
te worden. Te Piketbtq wilde hij pro-
beeren onder de Tlengelen van den
Afrikaander Bond, doch llaatrde niet.
In Tembuland werd hij Teralagen, omdat
men een geschikter nrtee.Dwoordlpr
"erkooI. Zijne .rnriDl in Terband .et
SimoDlltad illDOSMO "eraeh iD 't pUugen
dat wij er niet van ;lIehoeyeZlte .preken.
SimOJll8tad wilde liem niet hebben, en
daarom dringt men nem nu undeldezel'll
van Stelle.~ op; dtlloh de Stellen-
boalchen hebben in de hesten MARAIS
en KBWB twee voortreffelijke b'Ddida-
ten, wier belangen dezelfde zijn ala die
d.r kiezers, en hoe iemand Qnder de om-
standigheden ertoe kan komen om zijn
Item voor Gen heer CLOBTB en lir
Juss en niet voor de heeren MAllAI8
en hIGB uit te brencen,'il .. a raadsel.
Kiezen van Stellenboeeh, nu il uwe

bnI-~bruikt die door alt'één JUn Toor
de heeren KRlo. en KARAIS te pan
lteUlDlen. Niei één klauw moet bij
de ItembUI aehterbliJven. Van deze
verkie~ing .hangt oneindig veel af, en
geen geoorloofde pogiDl om de .Urikaan·
der saak te doen zepTieren behoort on-
I'proefd gelaten te worden.

A.LLBRLB2:.

, .....~~:~~;\'J .}. '0'

t~.

lfat1lJ'e1lea DIal' :IDnlaD.4.
,1 Het i. bekmll dat de heer Fi11iIhetPla heeft ontworpen 0111 een &8DtooDIItoel-
llbg in Lond.n te PTen pDUlDd "Het
wilde Zuid-Afrika". op d... tentoon-
ItellingllOu men nle* alleen Zuid·Alrib'1
wilde dieren, maar ook Je T8I'IOhlllende
naturell~ etammen T8riepIlwoordiid
sien. O. IN beBtOnd. hei plaD om een 'YOOr-
lterun, te geTO TUl het aoodloitig ge.
Yecht vaD kaf.ltein wu.on .. et de Kata-
beien. II dit n lChoawspel dat behoon
herhaald te worden iD een achouwbar,?
Ook werd 'YOOr een uatU "licht
geklenrde KaaPlohe jollp jee.. gead.
verteerd in nrband ... d tentooaetel-
ling. Het auond Tel'ldlmclleerde echter,
cia. het TerblIJf TUl "D ~tal uat1ireIl8ll
uit alle atammea een PraJ.men tlJcllans
in de .traten Tall Londen eeD. l8t'I' CIaaO-
raliIeerenden iDTleed op hen &Oa alt.
.. fenen. En komeo SU dan later in han
kral.n terug dan d.. 18ll SIJ clieroppdane
idtln ua anderen meel", de kwade geTOl-
gen waanan onberekenbaar T8l'Nikend
zouden zijn.
De ... k werd on~er de auadacht

TUl den ~mend8n premier, den
heer Merriman, gebZMlat, CUe dadeltk
.tappen nam om het lnnad sooT.. l
moplIJk te nrhoede.. Dtr repllbU-
ken waNn dadelijk preed hei h1lDU
iD d. aak te eloen, en naar "" .,....
nem~ mopn pene BwasleB tbaD8
~ .. worden. ook de V~
Dl de noodip iDIWn.ktlaI. De Hoop
COmrDi-rta, tlr Alfred Milur, nam
-"Ppeo iD ftrband met Buatolmd,
l*hnmllmd Protektorut en Rls.odeela.
Ook iD de Kolonie zijn de noodlge In-
ttraktiee PPftD.
liet pao8pD' vernemen WIJ uit een

bbelberlclU dat de f.rme IaandelWij ..
YO Iir Alfred iD deem iD BDIeJand
wordt toepjuicht. Het grieft 01Ul dáarom
del t. meer uit een inleidbapartibl Tall
de OatH Tim. t. moeten atlelden, dat0... tijdpnoot het tcbema Tel'J08lJJkt.
All er ooit een lIUk wal wurop alle
Trieaden Tall Zuid-Afrika het behoorden
... te sIJn dan 'WUW l8ker d....
llen aegt dat Fi11iI' plan geeteud

wordt door geen mindere_ daB dr. HarriI
en Earl Gre1t IndIen dit waar la, dan
lwl men zien hoeTer hu belaDaeterun,
in Zuid·Afrika strekt I Dat het achema
geldelijk winet-geoyend lOU sin geweetlt
IUdt geen twijfel, maar 'hoe omtrent de
blij"end. belansen Tall 01118 lalDen-
leTÏD8 ? .

Het maken V&Jl objectie.
In on. ~rig inieidinpartikel ia Mn

Tergilling lngeelopen waarop wij tpec1aal
de aandacht welllChen te beplllen. In
d&t artikel werd (U9Id: "objeci1ee
zqoetéD ook thans ingelOndfln worden."
.t ia verkeerd, want objeotiee kunnen
elechtt op den daa door aen Teldkoraet
~oor bepaald iDplnerd worden. Aan·
.oeken om l.regilItreerd te worden moeten
.c"rijtaijk inpzonden worden binnen 3
weken na de pllbUbti. Tall de 'VOOl'-
loopige LUst. De Teldkornet publieeert
een keDDilgeTinc met de 'YOOrloopigelIJat
cbIn datum bepalende. JliDlteD8 5
",eken Da de' publikatie TUl de "oor-
loopige lijst (d.i. 2 weken .. de IIluitiq
VaD cfe liJlt van IIIU1Z08ken),wordt de dag
bepaald waarop de objecties persoonlijk
bij den veldkornet ingeleverd moeten
worden. Meg lette erop dat objecties
nut ingediend kunnen worden bij wiJlle
van" inl8lldil18'." maar wel in fN!1"oon of
«loor lJ61l agent die schriftelijk da4r~ i,
®ng6llWd.

Dit punt il TUl groot belang en wij
hopen dat ol1l8le .. n er Dallwburig acht
op zullen pTen. Ken l~.. de kennilp-
Tingen TaD den Teldkoruet die met de
Toorloopige liJlt gepublioeerd worden,
met aandacht.

KERK EN' SCp:OOL.
Da. P. Bolbof, ftD Ficbblll'l, beeft het be-

!wp naar Jacobedal aaoauomeD•

De boek.teeDlergiDg ftD de llÏeuwe Gere·
formeerde kerk tAl:La.u;1ugte, Z.-A.B., r.al op
DiDatdag, 28 4ecer, plaat. bebben.

Di. Meiring (JobaJauaburg) en Bo.man
(Ptet.oria) ZijD pdupuMerd door de Geref,
kerk in de 'fraD8.... ter bijwoning "an bet
oouoilie der Pan-Pr.b,teriaauacbe Alliantie, te
WUhiDJtoD, Noerd·Amerlka.

Een StellenboAcbe oorret!pOndeat IICbrjjft:-
De weleerw. Philip Leg, Eqelache predikaot
&lhier, ÏII te Simaa.tad beroepeD, en pat Stel·
leDboIcll .. latea ~ het- be(in ftD Hei.zn-"" ill bi.... Ioo'nt 25 juen lui woo.-_tia g__ t eD' heeft ~b in dieD tijd bO
de .&lriimaDd:ms ~, bemiDd remaah. Wij
WiDen bo~ dat ajjn oyrolpr aUD .oorbeeld
r.al 'POIpD.., ' "

Ge~:-Eell ~OII8rde onclenrjjag,
op eeue pri..... iIoerelllChool aabij DarliD

Dil aandacht. 'Fall de boeren wordt bepaald
bij de IldvertentiQ van de heeren R. li. .RO&Ii
.t Co. Deze firma beeft na bare jaarlijbcbe
voorraad ~ dubbele- en drievoor,
als ook de "Verity" dubbel.. voor ~D,
welke ploegen _r geschikt. JSijn voor de
wijDboeren. _el ale voor de kaonabMra,
~ ZO .wtooat ook iJ.laaDtia 'I'D de
Xaá81i BuU,~, TOOr oadea ol_11'" pmd. :oe.. lNaa hMf\ __ ..
~,~Clll'd~ _ .....
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Dyllamie~ Detonators, een Lont.
10 en 12 Darlingstraar, . Bicycles, lIicycles, Bicycles I

SOHJUJJ' OK PJU.J8 LIJST); ••

PLOEGEN EN EGGEN.

DE O~DERGETEEKENDEN HEBBEN VOOR DIT JAAR ONTVANGEN

Ransomes Dubbele- en ::>rie-voor Ploegen,
Howards Dubbele en Enkele Braakploegen,

Hillside Ploegen voor een en twee Paarden,
Eggen, Howards, in drie grootten

Ho".,-a.rcI ••

Tegen de Laagste Prijzen voor kontant.

R. M. BOSS & C,O.,
STRAND EN ST. GEORGE'S STRATEN.

VENSTERGLAS VAN ALLERLEI SOORTEN,
CHUBB & MAXWELL,

'Van Buri!.tira.a.ti, Kaap.tiacl. (naa.st Htad"huÏB),

HEBBEN in voorraad een groot en verscheiden 888Ortimeot van
allerlei soort Plat- en Plaatglas van allerlei grootten, en zullen

met genoegen, die yrij afleveren aan het Kaapsche Station tegen de
laagste prijzen.

Bezichtiging van hun VOOITaad wordt gevraag,d. peze be:vat
16 ons., 21 ODS., 2G ons., 32 ons. platglas; Plaatglas i in., i m, en t 10.;
Gekleurd G las, Cathedraal, geribd, en met figuren voorzien gerold glas;
Ruw gerold on elke BOort geschikt voor de ramen van huizen en winkels"
verandahs, vallichten, plantenhuizen, enz., enz.

De aandacht wordt ook gevestigd op hun Gelood Licht Deperte-
ment, dat begonnen werd met het doel het goede werk te helpen om het
geld in deze Kolonia te bouden. Chubb en Maxwell hebben deze
Gelcode Licht Versierde Vensters geleverd aan de Ned. Ger. Kerk te
Wijnberg, de Engelsche Kerk te Woodstock, de Katholieke Kerk,
Woodstock, en de St. James Kerk te Zeepunt, zoowel als aan andere
kerken in verschillende deelen der Kolonie, Heerenhuizen, enz. In elk
geval is het werk gedaan gelijk aan het beste tot nog toe uit Europa
ingevoerd.
AD_ES:

CHUBB & MAXWELL, Hept.,
P.K. BUB aee,

BURGSTRAAT (na.a.st Stadhuis), KAAPSTAD.

JAMES WILEY &Co
LIebben thans ontvangen hun selzoens

voorraad vau

Druiven Molens, in twee grootten, Oven
Deuren en Fornuis Huurden, Omheining
Staanders (" rail" patroon) t Steekdraad.
Gladde Galvanische en Zwart Draad, Hoek-
polen, Opwiud Ilouteu, ~ ct Draad, 2 voet
tot 7 voet, Kemphekkon.

ooa.
Bijzouder Sterke :S ctdruad v Jor Varkens-

I-Iokken.

__ Schrijf om onze Prijslijsten.

D. I$Ji:. j .• ,fJ .
Grootste Ondernem1Iig in de KOlo~iaie";Industrie

"THE DÉ}-'IANCÊ~'"
Sulido Essehenhouten ~Iaapkal.cr Zet1 Goedgedroogd Hout en

; Exce~~.J}~c,J~f.~~~t. , ' '., :,.:r,: _
C»:n..- lI3::t..e:n.. lWk_~k-.~J. ,,-'£8 e~. " • -'. 1

.. i".~ slob 0_ eie r w:ljlle."" ~iI1DI
lIOOlrel.lI qft2' de refIDltat.ea, ...... .... .
, oprecllte eD ~b

ClLIFOUJl STROOP VAli YLlGEII.
,_.. w:ordll, bet la ~._ eD
,ClOP dé .•_k. en werkt gelit mut,' ~ ~1I

' IllEaD, LIIV:BB. en INGJIlW~J)l5 •
.-kt bet .y.teem depijk 1ICboo.,. YerjMP ,,~.
koadhedeD, hooldpijoeD ('Il koort_, toll geoeel Z d G -n +-
baIdI1ekkiP baIdll.f'rijJbell •• O.A' ~~ ..IIU ~.... OOP aa eJ.-~,
V.&JI VJ.JGIIII it de ecfIlge medecilll • .., zijn BOOrt
ooft ~ a&llpil.,.m yoor den ~k ea 1111· ~eh t b H
n_t.u' voor de "Mg, zeker ID ZIJD ... uk, ~ 1...: 0 SC (' a ver,
bepullt BUlUg! ill Iljne ge".", Ife'le ~i •
YaIl alecbl~ zeer~CJI .. lIguol&Amematerial<m, KhZ ,) H ~
ea lij ... vele u.ltDlonteocie hoeclanl(l'oo'e1 ~L~· aapse e asv- av. ;
JDCDdeeren zich' wh'en aan alkn en h~bben há ...,t .. l

JDeeIIt popu~ ~~~l.=-"t.. Witte en Geele ...Mielie- ~
California Stroop van VijqeD, Meel., •

.. .uc _ilia ...........,IU·.."""··....... • • 1
C'tLlFORIII STROOP YU YI~GK' CO., Stoommeel. Mielie. '

flU .u_ ~. ~....uk"""g .... !Ml ()Or6Pf'O •• UV- 1\1 Ik
! .. tJCAt. II~"'" e ,en z,

Weiprl allo ill de l,laatnWllingcn P~ nn",'aak;'ela
"cr'ripar bij AV"tbelt'll'8 en \\ Inlt LieI. 10
alle '!,laal",*n, In tWt'e grupttcn, IIl! .n ',9.

DepGt-32, I snow HILL. LONDEN, E.e.

R t soort dat alles Vi·rfst)f ta.. R RIES & GO"
GRAAN

Zaad Handetasn,
O'OST LON'DEN.·

DEZE ILLUSTRATIE IS EEN EERLIJKE AFBEELJ)ING VAN DEN
.n,

lome, Kome. Kome." DEFIANCE" SLAAPKAMER ZET
Bestaande uit-3 vt. Solide Esschenhouten lOeerenkaat, met· Spiegel Deur; 8 vt. Soli~e

Esschenhouten Waschtafel, met marmeren blad, hoogen rug en handdoek rail;
3 vt. Solide Esschenhouten Kleedtafel, met Plaat Glazen Spiegel op spillen.

Wij hebben besloten het Publiek te overtuigen dat h~t goed. h.uisraad 'van ~ eigen maaJc'l'l goedk:ooper
koopen kan, dan de gewone ingevoerde artikelen die In deze markt wprden verkocht.

Gelliustreerd Catalog'lU Bn Prijslijst francl) gep08t op aanvrage. '
.Alle Goederen door ons vervaardigd worden door de Kaapsche Góu!ernen\ents Spoorwegen vervoerd

. tegen 20 per cent minder dan ingevoerd huisraad, '

D.ISAAUS& UO.J:m:::~;;~~;;~!:A~!!

Brilliantl :GELD
BISP..!.!RD DOOR OT KOOlD

VAN

Gebrande Boonen.
8'PT08/1 II. lib. PaU"

" ARIOSA" Gebrande Kollle BooDI

Duurzaam!
Economisch!

Diamond J)yee ovartrefteG alle &Ddarv in
Krach~ BeiDheid en Olllll'U&lllhaicL o-n.
lIOIIderen sijn eTen goed. Wacht Il tegen
1'fII'T&IIohte :1tleIU'llWon, omdat sij van
goeclkoope en inferieunt materialen sijn
gemaakt, eGllechte, hu"..Yleldrlge kieu.
nm geven. Om Y&I1 .llOOIII Y~ ta
sijn, gebruik IleGht. •

TB VERKBUGli.N BIJ

llle L"iI4.lIen eD AlgemeeDS Hudelun, !

DIAMOND
BU DI &ROO'l'I IllT SLlCHTS,

DYES BIJ

WHITE, RYAN & CO,
SOUTHERN

A. D. OAMPBBLL,
Secretaris,

Komgha Bch. oom

oor het verwen Yl\D TAbherte, KouIl8l1.
Vedereo, Linten, «."..a, T..pijten, Eu
Eu. Wij _borpn dat Eij Jnl'(ll' goed.
ren p&k Da pak lIullen J.'''WlID dan eenig
..ader Itleul"lfll ooit geuui&kt, en ~ bril
liant. en dn~e klnnm .. geven.

HOOFDONDERWIJZER
BENOODTGD voor de Tweede·

klas School te OALITBDO&P
wegens het overlijden van den heer
H. L GEYS.RR.

Applicanten doen aanzoek ZOO
spoedig mogelijk, en zoo lang appli-
catie gedaan moe' in Gouverne-
menta Conran t volgens, lijst van
opvoedings departement,

Men 'doet aanzoek bij Onderge.
teekende met getuigschriften van
bekwaamheid en Christelijke ge.
zindheid, melding makende of hij in
Ap~ of JulU~et werk zou k~nen
bezianen,
~en getrouwd persoon die bereid

zal zijn kinderen van buiten te
logeeren zal de voorkeur hebben.

Kennis van Hollandsch oen ver-
eischte ; Muziek eene van bevelin~.

S~laris £200 per annum en vriJe E be . .
wonmg, School gebouw nieuw, ge- T komen bij de l"OOrnasamste Elm Boeta Joor BJgelud Jla Lu Pallas
. f look . Boekhandelaara in ZUid-Af. BUJEHAB CAlTLB, Kart. C"'.A,mE, Woen";"ne e 1] en ruim. "':L_ '-t d daarhft Id" .....

I'~ we., ....verme e PrIJzen 16Haart.
RIOHARD BARRY, V.D.M. D. Aitten.--Geschiedenis van lUBi!'t~ CAB~~B. Kapt. L'L1BOCK.omtrent 17

Oalitzdorp, Zuid Afrika met een inleiding PB.BROKB CA8fLK, Kapl. MÁlUIUJ.LL.omtll'llt

3 "1'-__ IlOllaart.
1 ..IJUIa-rt, 1899. over de .A1gemeene Geschiedenis ARUNDEL CAS'lLE, Kapt. WurDl::&, omtrent lo

voor de scholen in de Zuid· L18:&~ CAS~ Kapt. Lt; !laira, omtrentI~
Afrikaanache Republiek. Twee- April.
de druk met 7 kaart' .... ui B08LUlI CA8TLB, Kapt. DI LA CJUB TII,FIlU,~JOo tge- OlAtnmt J1 April.
geven door de Ned. Zuid.Alri. Voor Vnch, of Puaage ve"06ft! m~~
kaanache Vereeniging, 3/6. zich bij de Agenten VaD de Cl..B'l'lJi

J.C.Vermaas, ......Nieuwe Methode MAILBOOTMAATSCHAPPIJ, (Bpkt).
voor het onderwijs in het rekenen
ten dienst der scholen in Zuid-
Afrika Handleiding' eerste en
tweede gedeelte. Prijs 3/- .

J. C. Vermaas.-Rekenoefenin-
gen voor ee~enden, be-
hoorende bij het eerste gedeelte
der Nieuwe Methode voor net on-
ondenrija in het rekenen, 9d.

J. C. Vermaaa-Nieuwe Reken-
bock, ton dienste der scholen in (JIUiIPB.KT).

Zuid-Afrika. DB :v..lIIciGt ... der M~ppij nf:
Be == fnkba Y&I1 Kaapeied _ Engeluarste 8 •e la. 3d. yia lIIMeira, _ cbm lIOIIdtnn W~ ~
Tweede 8'e Is. 3d. ..... D.JL, ala aDd .. ~

:- C.Vermaas.-Antwoorden van VOOR DG:n.urD .
Aliwal Noord Eerste Klal88 de VOO1'ItelIen en oefeningen voor- Kar. !-BBITON ('1'will8crew) KaJ':"aalYm.

Hooge School komende in het N'''u--Beken.. Har. D-SCOT (TtriJl8crew) Kape JI()RTO~,
.- " ~ 6-NORllAN(TwinIcre ...)E.&j,t,&1; •• o~boek, ten dienste der scholen in Aprillt-DXICAN, Oaptain Jrl..um.

BEZOEKT 008 en inspecteert 008 Huisraad, Breekwaar, en Glas- BENOODIGD een assistent Znid-Afrika. ~ 1~:~~N~~'l::!)'K,+" G&Jfr;~.
waar Vertoonkamers. 'onderwijzer,g ....~ceerden ".~ _

d--=-.J: h bben~':"deA"",. uI vevan. H. du BnAIInF "X1'a. BOOrmr VOOR K!iGIl.AliD.THE LITTLE DUSTPAN :~ll:l'.:L~om JHo~~ .te . en PretoriL" O"K~~ j ~ )Up!. lHO!'&, "oStrttl

, , te onderwijzen tot op Matricu1atie. BENOODIG GAICON (TWlIl8t2ewlKapt . ..!..UI~Tac~' ... ""'''"~;

Salaris £250 per jaar. . D GJlU~P~~D 8crew) KAf\. UA~a:, vm,n.;,1 f'

Plichten te beginnen inJuli, 1899. El~ ~iftonde~' onderwij. e.~~11I Screw) Kapt. Wn.I'OIl.D, orr."",,!Geen ingevoerd Hniaraad, alles wordt in de plaatselijke Werk'W"iIlbla Doe aanzoek met oop'iën VaD ge- . nrJ].Zere8 voor ., April ..
Y8rV8&1'digd door zeer vertrou.bare mannen. tuigschriften 'en certifi:bten 1'&11 eene DenIe lOU Pnblieie School o.uu (TWUl Ic:ze.. ) Kapt. Baxuu, (om",,,,t

Eenige Vervaardigers van Bamboezen Goederen in de Ko1onie. gezondheid op of voor ló, Kei, bij, de. P.... van den heer H. J. ~ CJOO~ (Tw:to .... ) Kapt.. MOULlT ,a;lJoo!

~~)lt, Over Jlex Jivier één uur lt*-
G. GRIFFITHS, riideus van de' Ited Worceete ...:: VUl de v..=f' mooie S!QOIIl

&er. 8ch. Com. lGmnia van de Holladlch' Ta!i ~UTH ON verlat.D ~
---------'--- eeJle noodMkeJi~ ... KJ"""':" I«tn na de unkoma& 'nil

KAN K E R. n~, mwlt te geven :n twee UTbt1BJ[4~ENGELAJD
kindeml, inbegrepen bij het salaris ~ ft'X' z. ~M",!".w:orden aitr'
van £60 ~jaar t·. .. .. "~ftIlIO"""-;

Het Aesiab Geneesmiddel. ~ vr9.r-W ..n:m~m:::. OP~~~~ HAVUB
gumen m April. ...... lroaT ..... ui~ TOOI' de

Doe aansoek bij OI~~ DlieMvaMa perde U_f _ Mee ...... ~

H. J. DU TOIT VowV_" of PR· ~lcloe men .....,ek
, Ma .. It UnionS~

Ov~ Hex .liner, "M:lraLapp1j, .., .....
c/o. Miss I. i, aIRING,

, Port,. ,8tn&t(
- -' '!, : J t.J:AIOIIhr ..

Levens Associatie. 't IsQ8makkelUk met
DIAMOND DYES ZUII>AFRI~NSCHE.

te verwen.

Baten zijn
thans meer dan
£ 1 :}o , 0 0 0,

De SOUTHERN een zU_I_!ere_Zuld.A"trl.
kaan_~h~ - !_n_~fcht~g- z.~Jnde~ ge!~t~d
op_~~_Onderllng"'_~ln8flI~!1I een _Z~_!_~r_II

baala, biedt volkomene zekerheid a an
~~~~-;;-_~~~ilj~e- _-;;-;:.nn!_~!d';1_~J_~-
he~d. _~!'WlJl h_!t Jfeheele lury_!_U_II.:..E.[ic_Jer
eet1~~. ko~I_~,. __betlOo_rt _aa!, _!In ,_v_e_rd_!!ld
wordt onder de leden of voor hun voor-

-, .. -- -- --- ----- - ----- .- ... _ . --- - _._ ..
<1~~!__'ehouden wordt. Alle laa~te en
~_It _lIbe_r~I!'_te~.e_n_~!~~_!_p~I\UJk
en _ ondel'!lndl_n. _~_~II':1t:8[1__zljn~'!_ In
~~r al~emeeD werk opgenom~. Boeken voor de Scholen in

de Zuid-Afrika.

Of/irQ/ VITk,df, 6t1.,f'j, ~akj,.
&en oopie "&II een iliooi kleia boekje, getiteld

ol 8~ Bome I>,eIDa" fIUCiO ~

Verkrij,bur bij B. G. LEDO}J cl Co.
P. J. PETEB8EN cl Co.
BF.!"D:!, HATHEW cl eo.

Levenspolissen
van kracht
,£1,200,000.

.,

DIIl Stoomboot.en deur Lijn l'ertlU:.· '
bn 'ftD Kaap.tad Daar Londen om

den aDderen Woeoede& te 4 uurn.m', DUT
Mad~in en PITJDOllth, te Sint Heleoa eD
Á8CeDáOD aanlegpnde op de bepaalde tu.
acheDtijdA1l.
:Var, 16-DUNOTTA 11CASTLJl,KApt.HA.KIlIOJ
HII', 29-QARISBBool.CA8TLK, Kapt. J. C.

BOIIIllIO~.
April lI-NOIlHÁ)f CASTLE. Kapt. Il.a~D4LL.
AHi! _DUNVBGAN CASTLE, Kapt, \I', ROT,
Jfa1'O-TANTALLON CA.ATLK, Kapl Dt'sc..,
.,''-DUNOTTAB CASTLE, ltapt. U....lIJ.liOl,Leven, Ongeluk, Ziekte,

Verzekertnit .A.a.nitenÓD1en,

Hoofdkantoor: BeDedeD St, Georg. Strut, Kaapstad.

Komgha Eerste Klasse School.
Benoodigd,

EEN Assiste:at (Gecertificeerd)
Bekwaamheid om Hollandach

te onderwijzen noodzakelijkJ;
Kennis van Tonic Solfa eene aan.
beveling. 8alari.s £140 per jaar.

Plichten te beginnen in aan.
8taan""'de Juli of vroeger, indien het
den applikant schikt. Applicaties
met copiën van gstuigachriften te
worden gezonden aan den onderge.
teekende, niet later dan 1 April,

VMXON LIJN

KO.NINKJJ,JKE MAILDIE:,/'J-UlIOI STOOllBOO'l'llli TSClW'p~

~~. ~.a...''1ilIT~C>~~,
KAAPSTAD,

'1EEFT pas het beroemde Mauser en Sporting 1Jagazijn Geweer.t ,ontvangen. Het laatste en beste wapen voor het 80hieteD van
"neriel soorten Bokken, vooral Springbokken. Prijs £7 lOs. nett.

Hagel Geweren, Riftee, Revolvers, en Patronen van de beste 1nralit.eit.
.,_......_---_;,_- 8.s.

Ko~ha,
27 Februari, 1899.

______ K_A_A_P. S_T_A_D_, KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN.
'I'-r.--. r:; ~ - " ~.r, ~ #,: >. . ''_ " ...

!:.., ..~t:~_~~~ti~:~.."

Net! e 1:1a TId sc 11c Z u id -A f I'ikna Il sc IIC
SPOORWEGMAA TSCHAPPIJ;

~()rtste en Goedkoopste Route voor Refzla-ersen
tiIOederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatse!'" in de Transvaal.

Dag~lijksche personendienst van Lourenco•Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johanne.bur"
en 21 uur naar Pretoria.

Tutet 'lOl Heiligen IIIr Ilhnnil-' Jl ffL-.I Jl tf.
Jt " ft ft pnttri M IL ... - .....

"

Daaellj ksche personendfenat van D~ (N.f.O
Johann_bu ... , Pretort& en an&II•• J' . '''R ..
.anaYMI ... 0rMje VsIjs' .,.

•

PLEIN ST.E(,AAT.

GEILLUSTREERDE CATALOQUfJ ?")ST VDU.

--RIJTUIG MAKERS (HANDEN WERK),
PAARL C.C.

IIEV. A. E. VANNI.DU al van
~ lf !sten tot 30 April afwezig
ZIJn.
LoweD8t 3in.
gD'Urban Road.: .

~0Jlrf-t, 1~.~ :' .." " ... litt batoor, boea .-
.......... ,.,'. tt. .." . ot 5
, -;"> .... ~

DIREOTE Invoerders van Rijtuig.mate"rieël, dat wij tegen LAGER
dan Kaapache prijzen verkoopen.

Met een grooten voorraad. UITGEZOCHT DROOG hout, zijn wij
~ IKDER Rijtuig door-ons gemaakt te ~.

TUJQBN V8II eeuig ~.~ of IODderjBijtuipD PlenrCL
.. -'.

.l,,-
f
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WATER·COlllUl!8lE.

:'" .uu mr -le ')ev.1 aan het daantelleIl ".0
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L HTS,

SIlIOl\' TAD.
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/TELEGRAM
VERZEE H.

EN JtweeUe de

berl in over Transvaal
n.

BOND.
DUIDFO EIN.

..'..
tl

. !..

L )IDES, ~l ~r\\kr. - l '.. /.rJ - SIr
Claude doe, d, [Ir it••·h III I I. r Pekin,
zal em 0 pl aa ts underdag ver laten, d ar hll
met verlo D ar bUlB': t .

N TA
. "

De Rhodes·Dultschlaad over-
eenkomst.

N EUWE TROEPEN.

OP VERLOF.

I'

Lo"OE", '2[ M \ 'RT. - (R'''l'r.) - De beer
R • brarh t ned I ('Tl I.,zuek 30 het mr-

r re an bui renlandscbe tak .0. De d.~ voor
k D de K3a!, lO nog nic vast-

22 0 0 II It
300 0 0 1110 0
100 0 0 lOO 0
18 10 0
o 18 0 o 19
7 IJ 6 S 0

67 0 0 59 0
I 0 0 I 3
o 16 0 o J
9 0 0 ~ 5
o 12 0 9 la
I lt 0 I 1
3 lt 0 Z'IIi
1 6 0 1 7

of
6 0 0 6 ·10

0 0 9 0co 10 0 0 10 6
IIU11.~&m.Elr,

o 17 0
4 13 9
I 11 0

II 9
13 9

·0 1
3 13 II
8 0
I 0

li 12 •4 12
1 S II
11 0

6 IS 0
I·

J .1 0 2 2
4 3 0 4 4
J 5 .; 3 6
Il 5 0 Il Ji)
01 0 o 19
3 8 0 li
• 17 6 6 0

1010 0 11 0
cl I 0 o 16
li 17 II :I 18
3 7 9 3 8
o 15 0 o J6
o J7 o J8
4 0 0 • 1
7 0 0 7 0
li lt II li 16

I ij 1
1 1 6 1 17
I 8 0 li 9
112 0 1 13
4 0 4 1o 1 1 0

O&BIWU&R8 CRlA.PP Ill,

naak,
Jd ..

G r trut.

e be-

DE HEER RHODES.

I

. i
AAPKOLONIE,

EDELGE TEENTEN.

' ..
; • .r

d op
., te C.JvlDia.

et geh.d Joor

J.Z~..

ORANJE VRIJSTAAT.
De leeskamerz
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