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HEER R. MIJLLER, ;

'WINTER. B.&XZO:m_18 99

MORRISON & CO.·
t,'rf,.'nt'n Ih:IOS een uitg€'zoohte verscheldenheld in
~:.,::w,. :-;"izlwn Goedereu.
~IEUWE HOEDEN en DAMESHOEDEN.
K:ll'!"T""n.KIAederen van alle gJ'O(\tf\n, Nieuwe Ilont

R,'~, ,'!l (:,,[~lrt't!t,~, Nieuwe Dre8s-tltoffen, Geborduurde 1
1\;.,.·,1"". '['m:'Jn~l~edeu. Br~~d,,- Tahbertjt'1I- Goed en I
I\n' ":":":':"". 1'\ ieuwe Gordijnen, T"relklet'den. Th> ... I
,111,,'r,,·'rl;, i':...ronnos. Madras Ml'le8IIelijn. I1an4;lioekt-n, :
t,~"" -. 1-':,11\11<,1". Flann'1Ie!tefl. Servetten, KQ~IIt'~tlJoopen, '
f 11'~"·I~l'·I',J;,·•. V...tH.tHrblilldo~, R"lIeo. Oorrlijnl'"lom, :
].i::"I":I''''. Vierkante Tauijtan, Dcnrrnatten, Bedsteden
)1.< :",';,"':', ~II ak'JlIWpn .. hui~-hennodil{uhedeo. i

, 'I,ll ,I,' 1,,·,;(,.wuarde k!,krij~OIl. verzoeken wij dame I 1

n:1 ,\L'Lli "ill "OS een bezoe~ to brengen, Ons eenigadree is I

MORRISON II C~" Plein Strut Kaapstad.

DB R.CUEI ZOla,
Kolftiale ...
, IOB1UDent

Werk6D.

}1.1:1!1l -Lur, \-t'ndll- Kantoor,
~~ iprtl, lS~I~.

DE heer C. M. v. B. HOITSEMA,; ..,..,..,..' -3 '
door ziekelijke omstandig-; ......,. ~c»~~e:':-i

heid en op aanrading van zijnen I :
Dl'lt' dl, ren zIJn In uitmuntende con-eitie en de aandacht van Dokter genoopt zijn de het Strand: - EN!-

k'))l't'''s waardig. te verlaten, heeft c.e ondergetee- P hti I : B E
M. C. LOT'l'ER, kenden geauthoriseerd publiek te rac 19 ge egene OUW rven. , .,,' BEOIlfl!..DDl 0)( 9 UUI 's )(OBGENS:-

J. W MOORREES, Jr. & Co. Afslagers. verkoopen OP' ,:..:;A._:_ .1 (a) Tbe ~be~de plaats GROOTFONTEIN, gelegtul.
VrijdaQ den 28 dezer " , omtrent 6.1ll'eD .• VlQto .. West, groot omtrent 4,400 mOrgA~. Op deze

I Z" al' hek I'} ". te i DE Ondergeteekenden, met instructies begunstigd door de Wed. plaatll ill een ~..cerieflijkate, indien Die. bet gerieflijkste, Woonhuizen
W·· t.!J

n
dO~ .e~ .~ en t!roo, WIJ,LEMKOLLER VAN DEB. SPUY,die vast besloten is zich vanhare m dele afdeelln,}, aleclita onlangs opgericht. Verder zijn ~r Wagen-

on11nsgev~n eh QZlgdel . dge uh,:~n beslommeringen te ontdoen, zullen publiek verk.oopen, huis, StalleD, Bmtenbmera. enz De Landen. die in froDt van het
angs ID uur oor en eer ' W nh' .. .• h . dOt 12 'dele .:I rd .

B .. d d bb 1 d'! 0 RI i 00 U~~D, lIJD om em. m rent,. .mu n ~ wo en laar-
'nenJa~m, o~ e~ tue ~ ver tler- ! p V JDAG i5 MEI, 1899, lijb ge " en er is water in overdoed. voorzien door een i eeuwigdu-
I g. ge ege?: ID e. mees een ra e : J ! rende en standhoudende Fontein waarvan de naam II Grootfont.eib" aijngedeelte bl] den lDgang van het :" hf' E· L 'f . '0__ '..' ,
Straád b k d 'al d 1 ts" . OM ~ 11 URE !pRECIES: oorsprong ee t. r 11 00 .. een ra&l .uo-""D1g8&l'd., bevattend~ een groot
..:J rau en e en sep aa naar i tal B ' all ..~_ \...: ' . . b d' he
1 d be' heid . d dl ' . " . : '., ~ oomenvan e DUUn~u, een pracu.wg',wtaIO t van e stOep van t

a I;' z~~g~k w~r ~ge a:an. .' 1. Hare Welingerloht WoonhilI"', en Huur HUIS, een extra huur hwa. Omtrent 2,000 mOJteD van gemelcJe plaats ÏtI met draad omheind.
. 11D en e oardlD~ Huis, ja.arlijk~ gevende, annex, allen ouder I~zer6n ~~kan, in goeden. staat van (b.) De 1aate - 8ámd PAMPOE'NFONTEIN edeelte van

mede onder dubbele verdieping, reperatie beplant met Yruchtenboomea en Wijngaard G. P gen . , g .
annex: de winkel gebouwen groot' I' ' rootfonteln groot omtrent 4,400 mOrgeD, waarop staat een WoonhUll\
luchtig gebouwd en v z", " 2. 18 Zeer Kostbare Bouw Erven, aan gemeld Eigendom grenzende; alsook Stallen, enz. en Landen, omheind, voor omtrent 3 mudden Z8fOCi.
alle gemakken, d~t weg:: ~~z:~n zijnde e~u gedeelte er van, beplant me~ wijngaard, ge~~jkstaande met de en.bovenkant het huis een natuurlijke en standhoudende Fontein, ,
ligging eene der beste aan hes bes"te &fn de .Paarl. '., Bo,vengemelde lj:lgelldommen ZIJUgel~en aan dl!' Beide plaatsen sijn goed voorzien van st&,ndhoudende w'aters en dam
Strnn'd is. N??rd~~ Paar!,8chlUDs tegenover het! Noorder Paarl GestjQ~t aan de men over venchillende deelen van den grond, eoedat elk duim Tan het

III. Al het Meubelement tot hat MalD SGt'aat en an?ere ótrat~n. Zulk ~ kans ~oor geld?el~ggmg komt :,eld voor grazeD gebru~t kan worden, en daar Z".l gelegen ziju in ,het
Boarding Huis behoorende ws:- maar ze~en voort , c!~7.e Eigendommea zullen of apart of In Ret geheel midden van 't beroemd Nieuweveld en in de nabijheid van de eersteklas
Stoelen, Tafels, Ledekanten met worden iverkocht, - plaatNn "Melton Wold," "V~ der Waits Poort," "Abrahamskraal,"
beddegoed, Kasten, Waach 'cn . Verder : 1 Piano, !dozijn Stoelen, Eet-, Weach-, en Kleed TafellI, "TreurfonteiD," 'eO., znlk !plaatsen onovertrefbaar in dit en aan- " "
Kleed Tafels, Sofas Sideboards Gfii:-; eli Aardewerk, Spiegels, Keukengereedschap, 1 Stove, Banken, 1 grenzende distrikten, ilpen verdere opvijzeling noodig.' , . ..,
Voor-, Sla.ap- ~n Eet-kamer. Meu: Stukvat. 2 Kuipen, 1 Ladder, eu wat nog meer zal worden a.ángeboden. .. In geval de plaatsen niet verkocht worden, zal de uco n vr,or
beIen, Schilderijen, Kachel Spiegels, A. B'. D!;~ 111'III'e"s-.P Il, 0., A tslagers. een tiJdperk VaD 1 tot .>jaren opgeveild worden.Glas - en Aarde-Werk, Keukenge- _ Y f ' (XI L' I' r:n Q. ., _ .' v

reedschap, 2 Cooking Stoves kom- II. x..vend. Have:-
pleet, enz., enz. 'Paarl. 19 April, 1.8!)9. 1,160 Keriao OoieD, in :.Mei of Juni te lammen, 4o(t Ha.mela,·"

P.S.-Plan kaart te zien bij den ondergetteekende. ta.nden tot vol bek, onder hen een aantal Afrikaanders, 400 <Jonge
Merino Hamela, 400 Jonge MeriD') Ooien, 50 Oude Ooien, 100 Boer en'
Angora Bok Ooien, in Juni te lammen, 100 Jonge Boer en Angora
Bokken, 'l5 Kapater. 17 Gekruisde Lincoln Rammen, 2.) Paarden
'(merriee en reuns), de beroemde L.K. brand, 121'ip-top Muil Eiels, 2
Eersteklas Kar Paarden.

~I) Eer~te-Klas Ezels van ~ tot 3 jaar oud.

DB Onderget.eelcende heeft ten l&&!ste, wegens zwakke rzdndheid, be-
sloten om sioh mj te ItAsl1envan al de moeilijkheden In verband met

bNrderij, en I&l du .. per publieke veiling verkoopen, op de plaats

U:i.iOO*:rOD. iie:l.111,
'-OP-

DQNDBbAG, den 18den Mei, 1899,

.u [IUD L'ndll Kraal, alhier publiek. te koop aanbieden:-

nil l'aurlsche Executeurskamer Beperkt.
PUBLIEKE VERKOOPING

VAN

Z,,:, ,i" ()ndL>r~l'!t'ekenLh.·daartoe gejast door den
\;Ul:,-':\El{, publiek doen verkoepen

l-Zd,cr Erf gemerkt No. ti, Plock (', gelegen in het dorp
F:·,l:.-, [11:'" li g('dpeltc van de )[unicipale Gronden.

~-!.l·hl'· ~ Erven gL'lll~rkt Lots G en 7, Block F, gelegen als
::I<.,I('I!

:,-f.,-k, I' Levenspolis aangegaan met Je Z. A. Mutual voor £200,
:\ ' ]':,',' ;';, .Ja, .jksc-lic Premie £.') Gs., betaald tot 1 Februari, 1000.

hl'dt'I·.-~ t itmunt cndo Kar' Paarden, 1 paar Tuigen, 1 Kar,
; )\:1.,::].- \r;I~L'n zoo goed al.i nieuw, en wat verder za. worden

heer C. F.

Verkooplng te beginnen ten 11 ure

Erven en Losgoed,
TE

~ ...a,lD..SC~~c:»e:k:.
Op MAANDAG, 1 MEI, 1899,

ten 1..0 ure 's D1orgena.

P. J. BOSMAN & ZOON, Afslagers. Uit de Hand te Koop.
KOSTBARE PLAATSEN

--------
,

~U:;ld lUI ~~-':]. ..l

Alles gaa.t Zon.der Re.erve.

StellenboscQ,
11 April, 1890.

J. J. l'f; VILLIERS, A. l'.WIJN, Secrotaris. Publieke Vendutie, Al het vee is in goede conditie, en van het aller beste ras. Zij zijn
de aandacht van koopel'8 wel wBard.

VERDER :-110 mudden Koorn, 1,000 Haver Gerveu, 1 Bok-
IN DE AFDEELINP wagen met bp, 70 mudden Gat'IIt, 1 Spider, 1 Veerwagen, 1 Buggy

..., ~ ~ .-JI ,..~. ""I1Il' ~ __.... met tent. Sohotsch Kar, 2 IIpán Tuigen, Kar Tuigen, Zolder Planken,~ ~..., -.., - ~ -=- .,. Grav~n, Pikken,. Ploegen, .. .E~ggen, Vorken, Schoppen, Timmermans
. . { '. Gereedachap, Kamp Palen en Draad, en w~t verder op den dag der ver-DE ondergeteekenden zIJn door den heer E. O. :RC'S1IAN,die de ' koopiog ten vool'8Chijn gebracht zal worden.

sehikkingen gemaakt heeft om zijn verblijf in de afdeeling Victona 0 th D d 'rel.... S·..... S9 ,
Weit te nemen, met instenkties begunstigd, om uit de hand te koop n oudt on e ag .ll&.orgen,1 .11&.81, 1 9 .
santebieden. . L. C. KUUN.

1. D~ welbekende plaats Bakovenfontein ~~legen in ~ijk No. G. A' .B. PROBART, AFSLAGER.
3 Gouph, in de afdeeli ng vah Beaufort \v est, • ij OD. ,rent 15 mijlen van
het spoorwegstation te Letjesbosch op den hooi-Lijn \ an het binnenland ---~---------------------
naar Kaapstad, dat bereikt wordt la.ngs een g~miJI:kelijken en goed SOTTT' H"··' - ER' N',.·)<.,
onderhouden weg. - , U .

Het Woonhuis is hecht en geriefelijk, en do buitengebouwen zijn
geschikt,en in goede order. Bij het ~oonhuis is ee? groote tuin, beplant
met fijne V ruchtbocmen en besproeid door een DImIDer falenden voor-
raad van 'water uit eeu daarbijsijnde sterke fontein. Behalve twee
groote rivieren die. door de plaats loopen, zijn er ..twee groote Dammen Levens Polissen lin' krach t, '£1,200,000.
opgericht op gesclllkte punten dor plaats. .Er ZIJn ook twee Kampen, , -1,...------
omheind J_Det.8 draadh!3~~~: ,~.l1e ~ebouw~n, .kampen, en beslo~n Ov.rzl.Oh~voor hei; jaar Jaee.
plekken zIJn 10 perfecte ordé. lIet ~eIdeve!~ IS uitmuntend en i~h. ..&t
voor groot vee, schapen, bukken" en in het bijzonder voor vogelstruisen, Nieuwe LeveupollMen uitgereikt ... &"'1:,800

lI. De plaats ltlipga~, gelegen in Wijk 2 Gouph, in gemelde Totaal 3aarl1Jkaoh lD.komeD... ." &a8,eoo
afdeeling in dr 1', htmg van Willowmort3 en omtrent dertig mijlen van Aauprakell betaald .. .., &1-,-.0
het dorp' Beaufort W~st, ~-:oot 3,400 morgen. ~Pdit eig:endom zij.n ee~ VermeeJ'der1na' van FODd8en ....,&'751 'i·
flink Woonhuid, Stal, 'en BUItengebouwen, terwlll de welde gescqikt 18 Totale BateD l'IULIl te boT811 &100,oeo
voor alle BO<?:t.m van ve~, zoowel als VooI:.vogelstfUi~en. Over £78,000 alreeds betaald in aanspraken.

Voor blJzonaerheden, doe aanzoek- bil

E. C. BOSMAN,
P.K.. Letjesbosoh, of

RICE & DE VILLIHRS,
.Agenten en Afslagers.

1.'evens Associatie.

A, B de VILLIERS & Co. Afslagers.
Zuid Afrikaansche Associatie voor de Administratie en

Bereddering van Boedels. j

In den Insolventen Boedel van
HEXDRIKJA('OBuS VISSER, van
Grootfontein, Clanwilliam.

De ondergeteokende zal op

Donderdag, 4 Mei, lbgg.
om 10 uur v.m.,

Een deg'elijk en duidelijk Boek
de ·Wingerdziekte.

I

Eze 18jach. -tI,i,GROOTFONTEI NJ
Distrikt C~anwi!liam, ,

Publiek aanbieden en verleoopen :-
1. Zekere een zesde aandeel in

. .. de plaats GROOTJi!O~TKI~, gelegen i.DE:.:, r ,\. J, ::\£..\1'" 1~, uaar,toe behoor~IJk, gelast zal bovengemelde W ijk Noord Zandveld, District
I' .i.i:. \ «rkoopcu, voor ZIJn kantoor ID Sutherland, ten ~ ure Clanwilliam, groot in het geheel

OP ZA.TERDAG, 6den MEI, 1899, ~~~~!n.morgen en 22l Ivierkaute

. . I 2. De Losse Goedered 'aan den
I' Ik I\"t'il'pidis Ilitmllntend en geschl.kt voor alle soorten van vee. 'Boedel behoorende, besta~nde lIit:-
r.r,' :'~:' !tt·I,·jaar door een overvloedige voorraad van wator. l Paarden Wagen, 1 0+, Jukken,

HY. GIBSON, Secretaris. Tafel, Stoelen, Bedden ~ Bedde-
goed, PotteII, Pannen, L Schroef,
Schaven, ook eenige mud,eu Roggeover' en Koorn, en verder "at voort
gebracht zal wordeu.

Vergeet niet den verkoqpriag
Donderdag, 4 Mei, :t899,

< rkrij:::en hi i de Dnlkpers Maatschappij yA.... ?E'. SA~DT Df: VerkoCiplng te beginnen om li
., i;, ,\ ('{I. ( H'.'perkt) ecnigeexemJ1laren tegen een shdli&per .~x- UUl' v.m. Beaufort West, 18 April, 1899.
I"J,t",,·ld ingesloten) VOtlrllit;,r:!,udba'lr, van dat vaor ~ wIJn- , -----..;_--------------_,.----

'.'f'n 1n,) [wlani-,'Tijke boek: . ; Zegt het Voort. ....
"! II'" ;'>J' ,"."un in di' Fnlll.vlil! W1jw)'wrden," door Advokaat, ~

\ ',\ (':",,1Il'; rl'llakteur van "On~ Lanu It). ' Voor v~:dere hijzonderheden doe ,
Ot: ,. ril", IlfYl. (" Onze .Jan") schrijft over dit werkje:- . aan.wek biJ Nederlandscbe
,. ll,,: i,,,,·k ,'an Advokaat MAL-\~ is het duidelijkste en ~ol' ZUId P: ALBS. BRAND,' ;. ,

f, ~<l.<.Hl-,'i,l". ,t"Zt l'S ITIl'est verstaanb.are dat .I.·k to.t dusverre :ibver. het' n.· Af I I
, h Id d Eenige V\Irator eni 8 ager. I G AA eAJ. I\,':p :'l'I, ",dl'zcn. lIet vereeDigt degelIjkheid ~et e, el! en . . \ SPOORWE M TS H PPI .

, f: Ol:-r tiL-I·ran.schemanier van wingerd planten, w:ngerd bei:~~k.ing, Clan:VlllialD~
Jn rn,l~· n en J,bylloxer,. bestrijding juist wat een Kaapsche "'IJnboer J.8 AprIl, 1899.
noon t·:, 110'[;>11, zolllier te zijn bedolven onder een hoop. :tan onvertee~-
, !" ~I ":1 leenlhcl\1. Elko bladzijde getuigt van persoonliJk 0:::ld6rzoe~ID
,h.~(TiIJk(\\ijnland o~zer Hugenootsche voorvaders. Voora' de tWIn-

go '1;;vizlJdt'Q 0\"('1' dl' phyJloxera zijn lezen8waard. "
~,lkl'wIjnhoer behoort het werk te bezitten en te bestudearen.

v .vx DE PRACHTIGE PLAATS OP DE PLUTS

I;rOJL \0 II) morgen, ~legen in de afdeeling

,Boem bell60ren Diet natela:ten dit jaar Raapzaad te
Dalen op de grOnci8ii die zij het volgend jaar voor graan
willen gebrtaikan. ' ,

en Raapzaadjuiat ontvangen in zakken van 261b. 60 lb.
en en lOOlb;

Léven. Ohgeluks, en Ziekté,
A•• uran'tien "etirotl'.n.

Hoofdkantoor: "iIIlI. st. Georae Strut, Kaapstad .
\

/

,Zuid "- Afrikaansche RAAPZAAD.

Ceres Eerste klas PUblieke
School.

Kortste en 'Goedkoopste Route voor Reizigers
Goederen van de Zee naar Johann.~burg, Pretoria

andere plaatsen in de Trans~aal. ' WOOD' H'EAD
Dagelijksche personendienst van Lourenco Marques ~" ' ,

(Delagoabaai)in24 uren naar Johannesburg e~ 21uur _-- .. ~'t;a.d..
naar Pretoria. ., ..----~~--~--------------------------------

1~
\

RIJTUIG MAKERS (HANDEN WERK),
PAARL e.c.

APPLICATIES (verg~zeld van
copijen van getui~~)

Toor' de betrekking van eerste
1 assistent zullen door' den onderge-
teekende ontvang~n worden tot en
insluitende den laten MeiJ e.k..
Salaris £180 per~jaar. i
Pliohten 'te beginnen met het Jnli
kwartaal. 'Kennis ftD hmlt.,M"1r::

OOIlesterke aanbcmiliDg.
G. JAlIBS

PLANT & Co.,

------------
lRECT E Invoerders vaD Rijtuig-materieël, dat wij tegen LAGE}).

dan Kaapsche prijzen verkoopen. ,
Met een groo~n voorraad UITGKZOOHT DROOG hout, sijD wij

IEDER Rijtuig door ona gemaakt te waarborJen.
TUJl1EN '9&Il eenig lOOIt met of sonder Rijtuipl plenrd. , f

Tarief ,oor RiIigerS nw JoIltDnesbnrg £4 t7s.-eI £8. tfs.
"." " "pretoria , ' iJ4 riS. ed.~ Jl ,4'.
~bohe ~tumdieDat van DDrbJ!1.D

JOJlaDa"b1uV, p,retoria eD andere "'_.WlI!II'"

S.V.P.
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DBZUlDe~m'Aa Vb_lat kW!0118LAKD :OÓNJ)~AG; 2.7A~.tlIt,1_.
r .

.'

"Paarls~heSpiritusl ~ Z d O· t :-. 'lG4tkoii1la1t8erde Land iJl de Langeberg InbOOrlingen Rondraand« ,Ondef7llijseT
~. :.Jaa ers , :~.Ra8erven, Bechu.na]ud Toor~tkiez:ilig onder Wet ", BKNooDlODTB

Maatschappij. " ~ Sehotsche Haver.] I No. 40 van 1896. - . ,..' . Heuinel', ,wijk Kaferrivi81, disti
-- WORC-STe.S Kaapsche Zaad-Haver DE ond~1de 20 plaatsen worden radve~ btJ Gouve~menta . Bloemfontein.

BERICHT aan DEELHF.BBErr~. - '-., ' , . kenDJ8If8TiD£~. 2~ vax. 1!:i99, gepubliceerd in de Gouvernments '_ 't>u.l_
,. '. Bel itk Vk' Witte en Geelc-Mielie- Courant vali 21 . ,1899 en -rol~~rs,als open zijn de voor APPLICATIIS Wl'ergezeld van Boedel van wijlen S.\R~ J('H1S~A

DE JaarliJksche Algemeene BIJ- angnj re er ooping .'. M I ,. verkiezing in terme. n van Att. VU van Wet N.o. 40 van 1895 van en na.A bij de wet ver6~ht.e. I;geoerti-· BooN~W:fl, g'd~rt!1 l,t}!:lbard,
eenkomst van Deelhebbers, I VAN ,ee . Woensdag, 5 Jdti, 1899. . ficeerde afschriftm van certifie8ten Weduwe vn wijlen hLanD~

zal plaats hebben op Le d H G St ] M' I· .Volle bijlDJlderheden nnntm op UIll'1'8&g verkregen worden ten van bekwaamheid goed zedelijk ~~~i.l.Iltl8K ~oolnL.a:..r, ran s.,
Zat d

99 A '1 yen e aye, IUD, oommee , . Je le· kantore van dell Civielen Comurissaris, Vrijburg, en den Landmeter- ~_n en lidmaaU:Chap eener p.re- ua:1L.IS ;l~ .eei, .lt:: m~sbu•er ag,.... . pn , a.s., Melk enz G __ 1 te K tad. (S'<>'&&-e 112/417. ri'

Boerd" ~u:an,,"" "enen_lW ups . ---, . testant8che Kerk zullen door den --
's morgens ten half 11 ure, in het erijgere~p, enz. ' J. TE~PUR H\':R~, ondergeteekende ,ingewacht wor- A. LLE personen die vorder; ;
Paarlscbe Publieke Jongen's School H RilES & GO Landmeter-Generaal, den tot op 31 MeI, 1899. . hebbeu tegen den bo ng
Gebouw, ten einde van Directeuren DE heer ANTHONIE BOTHA, i • \ 'Kantoor van den Landmeter-Generaal; Werkzaamheden te beginnen na !toemden' B .cdcl worden \~eng:
te entvanzen een Versla~ en stut ZP. plaats Stettyn Vool'SttJ. .' I' .Kaapstad.lii April, 1899. deSW1a)'n~rV:IC&2nOtie.. . . de l h~ne vord !t16'cn III i.é u::e:
van de zaxen der Maatschappij tot BoscllJesveld, .Afdeeling Wor- AFDEELING VRIJBURG. .ans.., per J8oIll', en. e IbIl.' het k~ 1t..O: ": 0i'?"DltlJe
ultimo Maart; ter verkieaing van cester, verhaaM hebbende, zal pub- \,;..G R AA N Langeberg lnbo,:wlinge1' Beseroe, sc~~ . • Maatschap PI ~'. jralm"~;)u,ry hinr."u
drie Directeuren in plaats van de liek laten verkoopen op \ . D' Billiike. ,~kosten, gestaat~ . zes weken va 1 r eden : "n &lIencue
;'elJ.d·H~~:.enp.T~oo~d'enT·~~S'. DONDERDAG. tt MEI, a s., Z,aod Handelaors, \ Groo~'~ Koop- door Wltantl.es. zullen vergoed daaraa.c ver,;:::ln.ldigd Z;JD 'lVorC~
Louw, J. W. zoon" die bij beurt beginllellde des morgeDBten le ure, Lot No. N~m van Plaat.. . prijs. worden. verzocht de d lor hen Ve': ocr.ula de
. I' ft d . t . al siine LOSSE GOEDEREN, als volgt: OOST LON.'DEN. I \ N.B:_:De g~alaagtl~ applicant bedragen binn m htt:wJt.J6 t:j<.l;rt

1t'U!Se lOg a re en, wee van wie """II . , . :\Iorgen. .Roeden. .£ moet mob vool'Zlen van een onder- te betalen, '
weder verkiesbaar zijn, en twee B kB: I .. 2d klas oertifit~~.te~",,;,::;, Pt t's;~;,d~Ih,::: 800 ~pon en 0 en, vot en •TAN 0 HE ELK UND E. . 259 Bims 3282 I 199 235 :!:"'"om • tegen .poo~";;j. .; lG. W. KOT~~;, 'W'.
en D, F. Marais, J. zoon; alsmede 70 Beesten waaronder Melk Koe- I reisen. I _q.q. Executeur Te:;tamentair.
ter behandeling van de alzemeene ien en Slacht Boosten DE heer A. FIELD, Ta.ndheelkundig 2260 SdCha 33ti8'37~ 4~9G ~~ H. J. VENTER, Malmesbury

u 1 Span Trek Ossen Ch.irnrgljn (onlangs in het London 61 Marsh ' ;) ( ..,( iJ Sw. ScLooI Com. '
belangen der Maatscbappij. 60 Paarden en Eze13 waaronder T)ellt&1 Instituut) heeft pas een bezending 262 Kattin I 3155 I 468 230 24 April, 1~00.

van degelijke nieuwwwdacAe Tandheel- 263 UT 307() 43', 180 Reddersburg,
Op last van Directeuren, 16 Jonge Ezels uit de mze- "oon -.... 22 A ril1899voerde Hengst 0- inndige Middelen ontvangen, en is Ïll de 264 Curtis 2615 468 160 . p. ~'

ISC. J. MARAIS, D.Zn., JlO!!itie geateld om zijne plIotienten de voor- ! 3122 2 6 • ~~J'~ "
Secretaris. 1 Span Gedresseerde Ezels deelen van al die moderne' verbeteringen 265 Limebank ... . 4, 185

1 Ingevoerde Ezelhengst in de tandheelkunde te doea genieten. 266 Lylybank 2597 367 155 BRANDZIEKTE 'VET,
Paarl, 13 April, ,1399. 1 Paar Kar Paarden. Consultatie uren 8 v.m., tot 5 n.m. 267 nruoo 2i::l64 ::!55 205

op Zaterdagen 9 v.m., tot 1 n.m, 2j~8 S' h • 3226 360 230 No. 20 ,AN 1894.
FA/\. ""'t::)L 80 Varkens. Patienten buitenaf woonachtig, kunnen v IS. en I'~~ , 2~9 G '3-01 ()') 26" Sterami ,-:" ['25 Gedresseerde Paarden, l:u::~.

Ve1~er : hnnne risitee per brief aankondigen. ""'" '21.1,7' O· Fne:ma
tz
gara -3~3; 30-""3 23~ "emmID~ voor Nominatie van .

O H A.l Cl r:' . - .., v Inspekteurs. 15 Goedgeteel l- '-Terr;cs, Cl
Municipale Kennisgevlug. 2 Wagens e eer ~· ...'£~LDi ~271 Lanham 2973 579 215 --

4 Karren 272 W' ht • 2830 318 20· HIERMEDE geschikt kennis-
Tuigen, Ploegen, Cultivators,Draad, Tandheelkundig OhirurgiJn, 27~ Br~fenkamp I::: 3009 395 21~ geving dat de stemming voor, OP DONDERDAG, 4 MU

Palen, Halfleggers, Trap- en Castte Chamber" 274 Dingle 3525 187 250 de nomi~atie van Inspekteurs vol- ZULLEN op remelde Paarden pn.
Onderbalies en andere Boer. TEGE,NOVli:RBETSIEUWEPOSTXAYTOOR 275 Parson 2735 139 200 gens Arttkel6 van Wet No. 20 va.n , bliek ver ocht worden III

derijgereedschap, Adderley Straat, Kaapstad. 276 King 28::!·~ , 332 20.)' 1~94, voor de Veldkornet~chappen. Kr .I.PMtTS STAT.05 .-Onder dePaar. '
Mede: P.K. Bus 8f30. 277 Brooks :!48~1 410 150! Piquetberg en 24, RIVIeren, zal 'I den zijn er ver scheidene paren~

14 Zakken Rozijnen TENDE'RS' 2ïS Spence 2750 19 1t).)! plaatshebben te Piquetberg, voor gedresseerde K urpaarden, terwiJldt
30 Mud Garst I Plq~etberg ~n ,Verlq~en Vl.'l,. Por.- ,merri~ g~ ;eteeld en in goede
30 Mud Haver Iterville, Blindefontein, Enl~lhoe~ I Conditie ZIJn.-. Komt en ovel'tu.gl
100 Mud Haver TENDERS zullen ontvangen op Woensdag, dec 17de~ Mtil, 18~9. uzelven. Alle:} zijn geschikt 'oor
200 Muei Akers worden door den Onderga- I Slechts personen die geregIS- dadelijk gebruik.

teek ende, voor bet bouwin vsn een treerde rijn als Kiezers voor Brand-
12 LeggeI"S Wijn Nieuwe" 'Kerk, tot op Zaterdag ziekte Wet doeleinden in het Veld. ' A, E. RHOODIE.

Een ~oeYeeplheidKaf, Mpielita'e~~nt. avond den 20sten Mei. kornetaebap Of de Yeldkornetschap- J. S. MARA.IS ~ Co., jf8~
Jes, am poenen, a .-., enz., Tenderaars mogen tenderen voor pen betrokken, zijn gerechtigd .te
enz. het gebouw kompleet af te levered, 'IlIl":.... ~~II~lEIO]!!lli"'B~ stemmen. Paarl, 25 April, 1899.

Een Lot Negotie Goederen. of ook apart voor Hout, Zink, I Stemmen kunnen ten eenigen
EindelJjk: Steenen en Klippen of slechte voor K A A P\S.T AD, tijde geregistreerde worden tusschen TENDERS.

261) Aandeeien in de Koloniale het houwen van de Kerk. Plannen r_lEEFT pu het beroemde MállJf'r en Sporting Magaziju Gew&>r 8 v.m. en 3 n.m, .' r '
Brandewijn :Maatschappij. Een an Specifikaties te verkrijgen bij lontvangen. Het laatate en ?este W'&p-3nvoor het schieten Vl>ll. De stemmen zal beslissen : fENDER 1 zullen door den onlk1. :
lot Negotie Goederen van Ver- den heer lEK SCHOOMBIEte Stry- allerlei eoorten Bokken, vooral Bpri~bollin. Prijje £7 lOs. net.t.. . C·) (~erl!~ Stemming.) Of de geteelrende ~orden ontvlLllg'lll
scheidene Soorten en het ge- denburg. Hagel Geweren, Ri1iee, B,el'olven, en Patronen van de beste lnralitel~ aa:n~telling lD de handen van den·l tot ~en 13~n Mei, as, voor hat 1
wone Assertiment Huismeube- De laagste of eenige tender niet D . . D to. L lo Minister zal worden gelaten, of tlr.t I·snoelen e 1 mleggen van ongeveer,
len met wat verder opgeveild noodzakelijk to worden aangeno- jnamtet, etona rs, en , on~ ","". .. D?m~ten.mooten wordep. gekozen 100,~ Amerikeansche Wi~.wk. ;
zal worden. men. Bicycles, BICycles, Btcycles : mt WIer midden zulke aabstel.Eug ken, m ~ l plaatser,lJke kweekel1'

Ll.xDENBERU·& Co, Afslagers. G. J. MALHERBE, V.D.M. SOJUUJJ' 0., PJU.JS LIJSTEN ,J ral worden _gemaakt. ,i' Tenders to worden gemaakt par .
______ .___ Strydenburg, . . ~ (B) (Tweede Stem~ , Of, ],000 st 1'1'\. .
Ver-koopmq 12 April, 18~9. P b'l-kVk . indien nominanten moottlPworden Werk te beginnen niet Toor 15,U le e er oopillg verko7.en, .een, twee, of meer per- J~, e a voltooid niet later dan 31

. . 'fER PLAATSE . sonen aldus moeten worden ver- Juli. , .. "
kozen. Voli l.ijzcndcrl.rden ZIJn V1I'" 1ZOU T KU I r . . (c) (Derde Stemm:in.g.) Welke' krij~_b 1 ,bij J;n onderketeekende,j. ¥ J personen aan den Minister moeten of bi] ,'u er 1. P. Botha, RanoDo lHERMON SiATION. AFDEELIXG CALLDON, - worden voorgesteld als zulke ville, G._.udini.
nominanten. . F. C. B. JORDAA5,

OP

P bl· k "lT k "I <' .A. W. BAKER, . '. Secretaris.U le e ,er OQPlng!WOENSDAG, 70 ME/, 7809· Resident Magistraat.' Gou linie, Amerik:aamche
VAN __ ' April 20, 1899. ............ Wljustoi.kcn Kweekerij, Bpkt

Levende Have, Boerderijge~ IOE Ondergeteekenden, beboorlijk . • •
reedachap,.! G~aan, Huil-: ,gelast door de~ heer J. H. De Ohphants VleI Warrne

GILIOlUE, zull~n publiek vvrkoopen Ml'nera' 1 Badraad, dnzi. " e en.
2i Eerste-klas Ruin Paarden -
2ó do. Merria do, TEN DER~ worden vurzocht en

zullen ontvangen worden door
De heer GILlOl1ECtelegrapheerde 4en ondergeteekende tot den middag

dat bovenge~elde Paarden all~n op ZATERDAG, 6 MEI 1899, voor de
Eerste-klas ZIJn, en. door hem mt- huur der eigendommen bekend al!

D
E Onderge~e zal publiek en gezocht onde~ etln dmzend tal. Komt "Oliphants Rivier Baden," Bioom-

Z dB' du ze~er .ynenden, en woont ~e'ze fontein en " Bath Heighta," gelegen

INDIEX niet teyoren geloet zal ver· on 81' eserve Q.oenverkoopen 'v:fdUtie btJ· in de afdeeling Clanwillia' m. Aangekomen
kocht worden c'p deu !!6ateu Mtli

1899 om 10 nur, v.m. OP V gaet niet den llden' Hei, 189.9. De grond is omtrént.1500 morgen OP de Plaata Middelpu •.oo distrih
1 Rood bruine Merrie, twee ach ter- WoensdaO' 3 1.,( • 18nn . groot en uitent geechi)d voor Land- ....,li

Toeten "it gebrand op n,chter bout ..\0. 0' MeI, vv, J. H. GILIOMEE. bouwen weide doeletndtm ën be- Hay, een Liohts Bruine engst
4 jaar oud. \ hal d" . ' \' Cll1{'D, omtrent achttien maanden

A. P. VEXTER. !:tE VOLGENDE . iDempen, loore, 81 Irtge, lfslagers. én :d1; Zl~ er h~~ aantal ~tn~·O.1!, vUêeteek'end.
Schutm8ester. Levende Have en LoS8êG'oederen. <raledon, 21 April, 1899. Tollen dr:cht~C men, en ID h'~i", het7clve niet gelosi

HET-G--=E-=-N=-A-M-H-E-N-AL--L-E-N- ter plaatse "Klein Eikenboom," De huur der oigendommen zal \I'orJL ':Jd vC'1;oeding van adm-
nabij Hermon' Station, als:- 7 00.ATON.'& LOUW, incluitenhetrechtvanonderverhnur ~·~ntif1"nl bet&elve al8 mijn elg\'lt'

10 E k1----· ed ' d I d')lll l;"",cbou,,·d worden.
lnJ~ER,:-~egeu maand .... I. eI"Ste ~ g re~rde er we bekende Warme Minerale
ill. hetntgde Ik 111 een brief &all • ..... Ezels (3 en 4 jaar),.6 Ruin Paarden, WELLINGTON STATIE, Baden, ..,aaruiL een zeer groot in. C. LIKBESBERG,
"," ~.e uitwerlriag T&li RHEUlUTI. 1 Merrie, 30 Aanteel Beesten, .:3 komen kan verkregen worden door MidJelput8, P.O: Carr.pOOI!.
l,;u ) 1n miJD r'••I. Ik ben 60 jam oaci KoeieD, 9 Varkenl, 1 paar Ee~'. ,Biedente koop lAD. een werkz.'\&IIlen flink man. • -
ft heb 231'11'_ 'allg rlad•n &all OHRON· '-1 K P rd SALDANH A t) \ '1
YSCREAsrml,\ en RREU1U,TIU." ~ ar 88 en. 'SunAPnhosp"at yan 11'A11.., biJ.Voor bijzonderheden doe 88I1zoek' . lJ~"1i1 I
IOChtverlichtingvllunleberoaul.rn-' Boerderijgereedschap.-l 1'''''1' U AGJl
(anrlijfen, en probeenIe ..u.MIlder ... t< WIKa .Kar bi..' r E~ BYFRET :nZ KOOP. -.t:ell .Aandeel in de
.iuJ.n .n h.ad in mijn geval aJIe p,o..f ÏJ &gen, p , raas nieUW, 0 flitte Guano ....., ~
met>.,chelijko bek:....aamheidnrfOl'8D, tend ..l 1 do., 1 Open Buggy, 1 Water-Kar, • Seer. Oliphants Rivier heroem(~') ~chjet· en Veepi&lta

l'rocureur voor Exec. Test. ti: UHEU:iA1'ICURO probeerde_mMD.. 2 Zelfbinder MacblDes, compleet, 2- Vallei Syndikaat. beken I al:! .. de Post," Jie bestaat
v,m test. bdl. J. J. W. van RoOIJEN lijn mijn .NeunJ~ nh~Aek lID pipen Ploege.n. i Land .Eggen, 3 '1..1-ekken '. 39, St. Georges Straat, uit vijf aan elkander grell1AlJ Je

ID hoofd IJl u.ngeswht yerdwmcll _ laet Z la Dubbel ae....A- '17'...... 1__ ..__ D_l1Ïeu".ja nr In w+;d YM'lmreid lW .ou Winge en Kettmgtl, 1 ~liJpateen, . ~W en oAAOpsche Kaapstad. plluM.eltD; de Oudo Foat, !tiet JJAl1Waarschuwing m_terV.u BooT~per"i;!1lemaaI r-r1 ~ders,5 vatep. met WIJn, 3 span . Zaadhaver, SchiereJand, Lijsterahoek, en Twee
• 1n111'&11 die wondctijke lIedicijD," _ di' TUIgen 3 ~ Achter TuigeD B 1 h Departement JIB blieb' Ir.. Holle Vall~ijen.

na "e.r);;u1iji: het pall eIba CIie Il.., Vorke;' Grave, 1 Zolder Tran,.i ar eyw eat, Rogge, Gerst, eruae Doe kn E ondergeteekende zijne Plaats probemie b.Teelt ~ &all. Ilek 8 f --+- aaII-Ot' bijL.. ' lIovenfontein verhuurd heb- De)leer J4001 'JU ZIn. .... Vlakfoatei, ". ., tove, en t~rdere Boerderi}ge. HaverhooL .Ka( Voerhaver, F,DERS zullen ntvangen wor- G. MO~ r'JOMERY WALO&,
be I d (3 nr 1'&11 SteijDlmar,). le ~ .aT reedschap, eus. . .' ..) den door den Controleur en 1.' ._ ...... ~

,/l~O aan en Heer A. V.D. BIJL ~:UjDb~_~'ijkgeval"'lUIea _--.Graan.---40 m.~;riL.- ..r-30' mud Raapzaad, Cocksfoot Auditeur-Generaal oor de onder. lG Walestraat, ~-
..~&:ETJlLlNG om op te jachten, lID "w..~ NOOI&, sei &ijD ...... UU UIU--, . G d d d
waarschuwt dat ieder die .....nl·ge Mnr.VuZu1.IAIllllij, IeIlIII'IJW .. Meel. " i r~~, staane iensten, p den middag, 'bT""'"IGE ..~~rOORI~_·'··TIDES.

..... ral 1'&11 lO KoorU Ziekte, &ij W ... .;' , Op iemelde datumJJ. .lUll J.lJ .1' -, dJ.

overschrijding op dezelve c1oet, m-....:O' _te doei8 RHBlJJU1'ICUBO Huisraad.-De gewoDe verschei·' tahaan$CheScarlel~aver%8ad
dool' cr op te komen jachten met deed de lijdende jonge lIIAIl ~ ala,.., denheid Zi.t-, E£t- en Slaapkamer 1 1. Reparatien enz., aan Cottages
geweer of honden of .op eenige audecijll .erd TOO~ ~ meubelen, .:waaronder 1 Sidelxwd, .. Charlies' Hop "Ro bank
&nder()W'ijze, vervolgd zal worden hOl'nl de burn III 1TLdICLnl -- dat Kleederkasten, .Aanzit, Waach .. en InRil'ing ld V. e"nnhUfenn' g. -3 Mei, 1899. ' se .

!ge W t Ki). DW nrwaohieD elM lIij Inn -''' Kleedtafels, IJzeren Ledekanten en IlWwpwU A JUt)
YO nB e. ~ ,_ .....Aal_, BlJeir'ulIII dl..... -,-- 2. Nieuwe Som~rs Hospitaal,

D. B. SMIT, ImIcht ,... .. B_IuTICUBO • Stretchen, Glai en Aardewerk, KENNISGEVING R t' hilde-D, t:Rovenfonteir. PILLEN Eieuk.e:creedschap enz te veel lil geschiedt aan epara let en u> --OJ
0. oud. i.- "411DD "".'" :I t' .... tAt '.. ,., 0 •..• Watervérbrnikerd dat de toe- Mei, 1899.

d i!'t. MaJmt<Sbury, wwd.- door _ ~ te OIIl8O nl ven. . Ik W' b
").A ril 1899 Deu. A.. Cotrrru,".nw. ~ClC. All Z ·E· voer naar e aterver ruiker, Volle bijzonderhed met betrek- !>n. :'.-.JCf en BRIDGIIlJ.ft
-' p,. ~ cWeJijk_liaIdiq. lIija _ iu _ .. el!gaat ,OKDER RES RVE. ftD &f 27 dezer, &fploten zal ziJ' n, king +-t d- .. w k..n '. .. ONLANG:t < '" .1 l:'r.il&, OOOb.:L . Al bllt.:lf

_001l .. _ ...... " .A.1Im .... • .. HARTHS J SPUY. af 6 'ds 11'.1 ...... lJll TerkriJg-, "'pead, I ~,I. ... ,11l, x...,..Sl> .. eO tI...v,aALF. W. BA.M, ~,--.;.,....;._ik -=: .. V. D. ... van uur s avon tot 6 uur 's baar ten kantore van t DenG."'+"'- .. b5 tolk .,." :~u,.t Atnk.&, AlIlcTI,,(rdt'~

Produkteo en Commissie Agent romhlijfn~~TI~ ~. J. S. KABAlS &; Co•• AJs.l&gers.! mvr;nl tot nadere kennisgeving. Iment van Publieke W ken. l'-WV- ~OO: ..:~.·~,~ktn>le.mec. ~e lWi""
~~UJ&A \JUAU Op laat, De laagste of eenige tender niet Ooad ..lI.lU4 ·S·'. ') 0 .. nl Brqweril of .:111

No. 21, NIEUWE MARfT, .. PM* ~ II: '1'1 SCHRIJF '1.1- CJ_ : --.l--k 1;iL. _...2_ lOod&- pla&ell . J Lo lUC Il OOI< • ..,ec:a~~'-lwat; n, MiA» • et:; ~ '~ ~ JIUh ~1lC!l'A.d, H. G. F. ENSLIN Duuuaa e~ ... te YUC\.IGD genomeD biemaAti .......". 1U5 ... 0J0J te Q(I<~ '&Il arjt!

_KA.A.PIIT_ AD• .n.rat,;&QIWIt.~ • '.' -._ ... ~ "Cap@Tun. BuildiDga," ~. ,,_<. Stadekl ki JOSEpn natlllllilj"'t.nd ..a,.O!W.rbeJlT~ler.~,
Alle eoorten ~ Prod1lkten~. en :-L~t'=- = ..._Om ,het ge8~eJ'. van uwer. ,CJ, N WBY, J K1'I-.ICL!",:.~

~rkoQht op Comgliu'.. .... ... ... &M-:a,.:....... r ollde KlInenhe.. familie. .... '. '.' Eaatoor ftD cleft 8~ Hoofd li. 11. L.t..ll .lU!', D,D,'
- .... r-~ . fMrl.11 April, lMl 'fill ~':~'M,..a. ,

ITE~~ISGEVINGgeschiedt aan
\. Belasting-betalers in deze

Munici paliteit, dat geen Collecteur
"al worden rond gezonden om de
?lf uniei pale Rekeningen te CoI-
leeteeren. en dat de belasti ng ver-
valt op 1 Maart, U. en verdere
achterstallige belastingen betaald
moeten worden voor of op den

, eersten dag van Mei aanstaande, na
welken datum alle uitstaande reken-
ingen aan Jen Agent van den Raad
ter invordering zullen worden over-
handigd.

Op last,
II. G. F. E~SLlN,

Stadsklerk.
.t\:11.ntoorvan StaJsraad,

'Paarl, 1gApril 1899.

AFDEELlNGSRAAD
Y .1:\

NAlKAQUALAND.

HONDENBELASTING.

KEN~IS wordt h:erbij gfogeven dat
de Afdeelingaraad van Xama-

qualand, op eeue hijeenkomst ge-
houden op 1·) Maart 1899, een
Hondenbelasting heeft opgelegd,
onder. do bepalingen van Artikel 221
van Wet 4u van 1389, van .jsh.
(Vijf Shillings) Sterling, op elken
bond in deze afdeeling daaraan
onderhevig, voor het jaar eindigende
31 December, 1399.

Eigenaars van honden ontvangen
hierbij kenni~ dat gemeldo belastir.g
vervallen en betaal haar zal zijn u,n
kantore van den Raad Tc tipnng.
boldontein, op den 1sten dag van
Juli. 1899.

GEËNTE STOKKEN.VA~

,:E:lr£ ]!!IIi"'e». '7
-BLOK Q,-

TENDERS zullen door den Onder-
geteekende worden ontvangen

tot 'den 15den Mei voor den aan-
koop van Amerikaansche Wijnstok-
ken (omtrent 8,000 groendruif
geënt op Gloire de Montpellier en
1,500 hanepoot geënt op Amman
Rupestris).

De hoogste of eenige tender niet
noodzakelijk te worden aange-
nomen.

J. S

TE
WEGCERES STATION,

OP

VRIJDAG, 28 APRIL, 7800, NIVELLE.ERINGEN ,genomellj
• Opmt>tmgen, Drameer-8Che-
ma' ó en Besproeiings • Schemat.
ondernomen door

DETLEFSE~ & Co.,
Gouvta. L.mdmeters,

en Civiele EDgeneu~
7, Carter's Cottages,
Btrit'3nstra2t, Kaapstad. ,

TIB p,LA~T8E

Ten 10 uur v.m. precies,

Bovengemeld JJ:igendom is gelegen
aan de Main. Straat en is bebouwd
en beplant,

SALOMON SAMPSO~.

HUGO, P.ZOON,
B.oberts Vallei,
P. K. Franschhoek. I' KleinOp last,

A. J. LOY~ES, E!~e~.~o~m,"
HERMON STATION •

HAY.~ecretaris.
rantoor nn den Afdeei.ingiTaad,

8prin~bok fontslin. Namar! !l?Jaml,
15 AI)ril,I~~iJ.

Eigenaar

p. J. p. MARAIS, Afslaqer.
Vendu Kantnor,

11 April, 1899.

POSTMASBURG SCHUT.

DiTisionaI Council of Nam2qualand.

DOG TAX.
In den 'J.'estaten Boedel van J. J

W. YL" RooIJEN.

NOTICE is hereby given thl.t
J.... the Divi:iional Council uf
Namaqualand dJd, aL a ~Ieeting' held
on the 10th day of ~larch, 18~0,
impose a Dog Tax, under the pro-
YÏ8ions of 8ection 2::!1of Act .w of
1889, of 5s. (Five :::;hillings) Su,rling
upon fJVery bog liable thereto in.
this division, for the year endir.g
81st December, 1~09.

Owners of DOgBare hereby noti·
fied that the said Tax shall become
due and payable at the Council's
Office, at Springbokfontein, on the
1st day of July, 1899.

By order,
A. J. LOYNES,

Secretary.

DE nog levende broede~ en
'zusters en de kinderen van

ue '{)'I', erledene broeders en zmters
V'jU wijlen DIRKJAN VAN ROOIJEN,
i .1 leven van Hanglip in de afdeeling
Knijsna, legatarissen onder bet
t~~tament van wijlen JACOMINA
,1'0111':-;.\ \VILllEl,)fI~A 'HN RoorJEN

(gebor'cn van Huij3steen) worden
verz(){,ht te schrijven aan den on-
dergelA,tlkende.

ARrl'HUR lW. ROBUfSOK,

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

Divisional round Office,
Sprin~bolrfontein. Namaq:lalanJ,

l~Lh April, 16:)),

KENNISGEVlNG.
VA.N £,'fI tot ~k, Det,-GeiU:W ,

11'63 'de bladen op applicatie W,:~
M.ILLEP ~. "., llandeDlllllkers,,6 [b;~ r
strut, ft.l " Gra .t~'raat. All~rlej BOOt1
Maodtm np ') "elling g!lm ....kL Pj

Amerikaan~Gn~ I~áheel(W1dt. . I

IK Ontlergetc~'kende w6nsch
hiermedu bekend te stellen

aan al mljne sehulrlenarcn dat ik
naar Amerika vertp·k. )fijn vrien.
dellJk V~rzoeKaan allen i~, ZOl~ ~oed
te we~en hunne rJkrnin!!cn Ir be-
talen voor of op den jl'den Mei
nans~nde. ll)uien cl t!/.f' Ive uiet op
genoemde datum hetaald wnrden
al ik verp'igt ""ezen, zonder vrrder
:kennis te geven WettelijkJ StaptIen
te nemen.

G. WIJNER,
¥almesbury .

22 April, 1899.



'I~~"'i'~* 'loer jl llio~e~e" On. .:: '=':::"'",:,!t~':: ~~; BET LEAGU~ CONGRm
• n. (De bMeeJQ ~ wonten h d - &ij UIlk knmeo, ~.el. &ij toen reeds in ..u-'~'~.",!","".""""""'_"" . 'ww eeD. . '_ [__ 1
bo ~DatiJk \OOfO.L~deDe BeeraOo. ,- .. ', _, ,. J.; ik - se - e ala ik - doen met. .

_ en op.het" Central Pl'Ogr_JVe" comiW, wien•. Op de.la.aaim&ken aaeetiIag, dep Uden ~ ~sl .. -We.rkc" ~rwegyolk~salAris KnOlBtLl1', 25 ~u.- ~
~,,,,, .. '_T.E.F, ....... ""'''' ... ~,," "Tbo 0.04 B.,.. ................ , __ ............... iikt.· ""?"'.- - .. -
duekteur deaer maatllCbappii is.] o,"e1'den verbod.., spec:Ïldeo trein naar Vrij- Tot. du" y- eie hftf 8aue., die veel bad _r OIl(UIIStif· Onp- 60 alp......

De heef GUBETT toonde UIl, dat de IIQMin b~. sprak die betaamde v.rkoadigw.· VlUl verkregeo'Y&Il den g<!tuige, doeh "nog Jli .. r. den ... ann t.egenlroordil· Bet coacr- .....
Eqe~d ,erapld werd in proport.ie DUI' de blijdo tijdingeu, de ...el-ee", ~ey brew, wat't eigeJl1ijk doel desu vrijwilliger-regi&- ,~bIMk nrwelkomd door cl. kr •••

llllt

.......
populat16. ouder anderen, 111"volgt, als g~rapporteerd in tratio Wl&!>. Dit laat.&t<, wcrd echter ioede uit !K.ilaberley en ~.....,.... ~ dfIII'"

De beer POOLBY(ook van Kimberley) droIIg de" Cape TilDes" : _ hem gebaald en wel door nienJ,aDd anden dan .te. VaD den ~t ..... ...tariII ~
er op u.n dAi de olll8WldigbedeoiDd!$land "H.ij we es op de Stellepboseche elektio, ea dell bE-er Tamplin,L.W.V.,die ... ·LaDgbe~- :euwpuo_,w~ Btdaa~~"
anden -.veil; daar. de llitpYeIl die wettiglijk vroeg boe: het k...am dat wo korte kenniHge- ache vriiwilligen, één der tweeuaaal geregis- lbll~ YaD Kimberley"" coa I sn
,~ _relen, In d. groote centnuDa YaD Ving verliep wlI'ICbendeo nomiAatie-dall: en de treerdsn .IUI. iin de Drilbul, wurbeeD al de WeD liet
populatie Ilie' ~ I!OO' ~i)Dah in uitge&trekte elektie P Het Wil>! om een tal V&llmindt'rjari- Ik veroDdentel, &ei deze, dat bet werkelijke .congrea ui~ aDD.
plaiMlaodech. dicttikten, (Men r:i"t hei, de geD-knapl-Sl van het ooUege-wier _en op doel WIUl, Olll ben die waren tt!geJl dell beer -
heer POOUy geeft voor hier op le treden 1'oor het rtlgister "f'en geplutl>t en wier Qutkt'll lla.'lIIfortber (0' BoIldsbDdicJr..llt" voor den wet- EEN TAL RESOLUTIBS.
bet plattel&o.d J) woonden in den vrijstaat en andere a4elegeo gevenden raad) te driDgOll lllUI.De lIlUIU!Il op .
De hoer OWXN Lswll mMDCledat de Pro- doolea "der Koloaie" (~) te ..,eroOrlQYeJl de lijn te plaatsen P - lO JR," WaB hol ant- KUIB'&ItLBY, 2li APIUL.-Bii deDUIl ..

ar-ie't'e partU ia vele ld.udeelia~1l beboet hunn~ :8tellllD~ te gev~ tegen d~ progreaieve woord: .. ware het Ir.i~trikl vertegenwoor- de lI&IIIiCW&i IlittiDc... de ~ ..
WAl door bet .. brak aan de beperkilll Uil budid&ten." .' .lhgd door ~Jl ~'.kUD~tl fau do andere prMid ... i eta, de naar pclaan ..... ioor lbhi4e
elekti8"uita&1'eu. (Defe .preker ......... nige Nu (reet een-led« (die ~ RMt ~ partij, di.a &ou ~ ~eeD stappen bebben g;eno- !Welk nrbaDd ar. beiIta&, ~ de .......
oDderttelllle

r
YA.bet orialfteele ..,oortte1l) _ dig' genoeg is om sich te verbeelden, dat -hl mell in de zuk." l'U dese kolooi. ea Ge in de .

. H~' t'ooraullDflrd ~." _ . Vrijstaat oen d..el del' Kokmla \tlblaakt). dat 'Hiermede &luiten ...ij oose aaobuliagen uitErt!Ël--' ~:~~.. . voar de elektie in bet kleine SteUeDbollDh aD- het get~vetboor. Sleohta Yoegeu. wij er •• _ de koloaiUe
Het rapport .egt niet hoe groot de derhaIJ JD&&l meer tijd werd ~ep door bet bij, dat, iadieD .ij wel geillformeerd rijn, a. taldal. ftD T1 d

I meerderheid er tegen was, ~ te oor. ~de Afti.baudet' ministene dail "VOOI'het· Ir.&pitein Goody-' Tan tijd tot tijd ~ploy- _ier nm bei pnl, de
deelen naar de dlaouaaie m~t de heer eoorm ~te Namakw~d ~, ~ deu. hr. ee~ WIIB bii Ilo De' JWera ~happij. Weet koloei. bad peil _-Vc. me' - ...... Drew ~oliefde progre_ve II1UIIBtene,en dat de II Managing lliNc:t9r II vali De Boers, niets ~eu, behalve dat lij éen .... D....-ppeIijk dMI

GA..BU'M' 81echt~ een handle vol onder- er tijd ten overvlOede werd gescbonken UD omtrent de zaak P ..oor OOIen b&dden.
. 1t.e1lnen gehad hebben, Op het jonglie dB progressieve kuWidatell om eiken 8t~n- . Welke progreasief zal mi nog brutaal be..... De beer Gcrrett (PecWie) .t.1de 'fOOI cia'"
Boadscongree w",", oen motie ter be...... ............... r oen ... dWj4 ...... te.... ~ dot ",,_ ....... - die "",.....,.....,... ""!lo .... ~ ~ _.... ..........' r> reiken met behulp van lr.ra"teD en circulaires, nijwilligeïïi~fJ .. ._~... beperkt 1Iu1lea tworde.n SOOalI in ~ -
king van elektie-uitgaven met algemeene terwijl de Bonds-kandid&tEIn voor Namakwa- . ,""".,,,,. dat bet· tegenwoordig 13'8 .... 9u 1Tije""""
lt.Jmmen aangenomen. :Men denke in land gll6.n de minste !1ieles~P.addeo om .. n UIl leden lullell ~ ~ beMIft
verband met deze .aak ... de ........ bun ne kl.wn doo' ...... ...,... .!" ... -- do_, __ ........ __., . gedrukte clI'Culaires met deu stem<hl:ls hAIr.• 1IiIt,f.,-- h.id. Na ru.cu.ie WUriII be, ,.-- ai...
lnslnuatles SOmB door de Gecharterde to mmn, voordat.die ~p ifgëlOOpen. ...!.TTENTIE, 8.V.P.-De ..,erkooping YaD de 4rllkt werd.. dat de tijd TOOr ~ .......
kliek geuit, dat de .A.frikaander_~tij .. Men ZQU ziCb ook verbeelden,·'i\lrt. _ predi- hearen Dempen, Moore en J[rige voor deo beer viDKIlOIlIi.t gekoGlllD ..... werd 4e NIOlatie
geldelijk nit het Transvaal8cha geheime kant WIOOS ~'()ht.'lgevoel zoo zeer geschokt w~rd Gili6mM il aitpateld~' WOENa))~v, 10 MEI "Ye",orpen.. . door bet felt dat de heer Sauer. geolh,peeiale a.k. De heer MalIeU (Kim_Iel> IMide 'fOOI'"
dle!lllten.fonus onde1'llteunlDg erlllngt. reÏ>;"$llrtev·eawikte 'f'etBcbden a.aD oon bont. ALS secretaris" liIetKaapatadache en wea- een ~ beboort inplieod '- 1fOI'IMa

Wij vertrou wen dat de regeering in'de men~, W1&811:\'lU1 het eene dool onrechtn.ardig telijke provincie pluimvee, d.iyen ea Kupeclle v.oorrielllinaJD&bnd. voor hei bewarea III ....
.0",""",_le mt! IOOn" dat .. ,._lUk .. """" ... - .. ho' ..... ffl .. ".,..... ....... -"' ... ;, - do'_ G. F. • ........ "" qpl~ ....................
... ., ,..' deel bestond Ult gansch Dlet gefCgllltreerden, 8teglDanll, Argua-~II, St. Oeorgestr&a

l
" a.at bij de ~eering DI ~ .....

progre8s1ef lS, dool' t lndlCSnen en pusee- blijJ,. sou zijll dat te SwUeooo..ch althans do Kaapstad. .)lll, een bill UI te breD(en 100 .' ~
ren van 'n --geamend~rde omkoop •. en .tcm~ag zoo bepa-sJd werd dat aU.. geregis- DE K.uPICRS UDE"&L(1(QU.u.D uI, op ee •. De beer W&lton,' L.-W.V., YOGi Mt
"","pti. bill .n 'n .... m •• d.. nI. t~riI ... ~tf ••~t.dooro""" k_"". ........... ...,....... .................. op ......... Rb"".·i .... -,",,.,._--.. . ." . Dooll noon, zoo UI. het gemoed van den weJ- !lel u., eeDe belMtiDg nD id. in h.\ £. he!... ft geld te !Menen voor ~DP doeIeia

a

•
reg1strat.te blU. ZIJ kan daarlD. eerwaardeu roervink owt Il8mengesteld. IJl en legaell op &lie ~ereu.d eigeodoa in de eD~id. dat dit waardelooM _8I11III .. "..:
rekene~ op de besliaie onder- zijn 'ruim politiek hart ÏIi er wel plaata voor K.aanO!Che afdeeliog. hinderen, en dat de reperi!lj daardoor WiiP-
steuning van de geheele Afrikaander dell ongeregistreerdeu van de straat opg'" DI. ....UID ...CHTvu lIOERJ:l!i .onli ge..,.tigd steld 1&1worden .. ollJJOOClileftRDtwoorde-

. ,..~pte, die te pok.... ni I&8nlaudtte dronkelI of op de advertentie YaD den ~r Alex.lnDeI lijkbeid..
partij, en oordeel end tl naar de houding te bal"" om te Htemmen, maar niet voor deu De reaolnue .... rd eeD~ ::_n __.." V&ll Murrayllburg, die op 31 Mei e. k. een --
van den editeur van de Cape Timea in Afrikaander 8tudent, 'die ook t:ijn st.,lllfecbt prachtige plaate eDa. te koop 1&1unbiede!). - De heer Sinc1air (Beloiwa.te "fOOI' dat"
dtlztln te Kimberley, ook op die van __ wil uitoefenen, doch ongaarne ,-en bl'oot d981 Z~ adv. Kaapkolonie, dur za ...,.tiOkeD • 9u eie nar·a- van zijn holidays, na uitputtenJe studiën, er deeleD no de oDlanr UJII6bracllte ~
noemd blad en de stem va~ het junior' RUn WiJ wijden. PUCUTlGE ...iDtarreg.1l8 aijn gedurende d, r'.:n~.,.ande Ill&ÏI zege1ndlten t .... e!l aDd...

l

'd V" 0 .... h.. ·' "~-h di -,-- I t I h Dre laatlste dagea o.,.er het KAapllCl.e lICbiereilaad kl' E _l..~ .1__ .... _ --'- ~
1 voor lcwrla ost. .mog" lJ In t '-"'" t nu uaarge Il on -, e eer w genlliln. Indien het _ éeo kant nli IlOluea eD °5-_' __ f _tarDi -
parleme1lt moor mElt hem eenadenkQllden raast ill t:ijn furl" over "een t..J van minder- Koebe- en btt ZIVart\and &00 'e ent{ beeft deu wordt wat" ontwikkelinl en VÏIIIjarigen-knapen (huls) aall het college," " wil'r ·d" '-__ tt b le a8Dpát ; deze;4 w..... t verd.. het""'"
onde,- de oppositie krijgen, dan te Kim- oudel'Mwoonachtig r;ijll. i.n deu Vrijst.uat elI lullen e """ren ink UIl et ploegen nnnen uit te sprekea, dat de aanaame nil hl$ ,...,
berley op het congres VaD den JiD(obond. andere afgelegen dtlel.... der Kolonill." pan. r:Il{:elrechtten ce"Olp .. I hebben _ .........Wij hebben naar ziJn_bilweringen onderzoek Sill GOII.IJ()N SI'RIGG.-Naar wii vernemen killjke ..,enneerd.rilll no oorrwpoDdeDlie,-

gedaan en bevinden dllr die I?allsch en SJ o~- wordt de "raag of air Gor,doa ..,oor Tembnlud dá~ de b~ dera-h'e ook al ftnII '
gegrond t:ijn. Onder de dOlrtlg studenten die &JJ 8taan, DogeJJlItlIliilE o..,e.....egen. Met Lady t.wwcheDd," koloni. en liet moederlaDd.
te SteUenbosch ~tcmden mell-{,y-wet dTtelfR .8prigJI'. gewudheid (r;ti lijdt:wl een g.n.rliike De rt'llOllltie...erd ulWDÏem ~eJI.
den vrijstaat afkomstig. Maat SJ de dertig lIUl.lIi.kwUJ) pat bH eer Ilt,hter· dan ..,oorllit. wiDe beer Bf9W1l (KOIIIIba) a:eWe dat bet_

Volgen8 de kabelberichten uit Lontien .....reo behoorujk geregistreerd ell er ww; gOODZij draagt baar J.ijQ1IlI mot de m_1AI cbriateliike pfiebt W&ll"D bet pt:rlemtm\, &la vertegeawoor-
heeft er in het Britscbe huis der gemeen- elll<.elem~derja.rig" onder beD. De hr. Dre."· gel.&uueid. . di.tr van h¥ pubhelt pvoelen van deX.~
ten'n tweede debat over de gedurige 'ver'- was' ev..n onvoorzichtig m"t zijn vertelsels Ill, K.uP8CliE vaGCUTENul LoJIIDEN.~De veT- d", hand vál broed_tJap ait te atrakkeD UIl
meerderipg der Britsche troepen in Zuid- dat waardig paar, de hooten O'H.eilly eu zendini druiven -* de [)unottar Outle, 711 m~B-Brit.lcbe onderdanen in RhodeIi&, in_
Afrlk. plaa........ De "" b ,ijn 0.=". ....joo iD LOOdOD _. t .it ~ , ....

ll

"~: .1 t . h 'lijk - komen. De prijzen behaald ware!) _r be-rredi- "'$lnear r:ulbuitvoerbur il, alle _lijke_
wo onvo \f1'o.Ug \.la men ZlO moel een ~og een "progressieve" knol hebben wij ielld.· Wit*- eoorten behaald.n .. 11ia. tot lI~eliike hulp UI ~ .orden *-.,._...
jll
iat

begrip van de diacWlBie kan vormen, paf tt, slun. :-iu de verlicbt~ hNlren zoo. kaal 1,81. per kiatje, eo roode druiven i 20.. tot 228. lei. van den beer fLhod., &la de 1'OOr • a.
T'QNDERDAG, 27 APRIL, 1899. .n. b.t ... t niet _. nieu_.b .... il" "' .... m" n. do V,,)b ..... bo _t~ b.t """j •• W ....... """, ... tl& loll'" .. - ... bo' .......... -_ ....
JJ _ onvoorwaardelijk aan t.e nemen. Toch ill tic en elektie (zij zondigdelI wel, mu.ar ver kilt je op. Wikkeling·_________ .._.W'liiOiiiiiiiiï-

iiiiiiiii
----a wOv~l Ju ide lij lc, dat de eer Cb.amber- kregen niet "ens het loon hunner wnde, HET ZUID-AFl.lX.t.AN8CB.PRlLOllQPB.lBCIlE Algemeen aangenomeu.

DE JINGOBON ° E" ELEKTIEUrr. I.i" ..... ,....ru. j..... P Id .. t Kro .. ' ... ~~ ...,ooId ••;..to. 00....... doo' 0"00"'."'" 'PDo......... 27 April.te D. "'" C.... (-) --en de Zuirt.AfriJ[a8Q8Che publiek niet Ba"cbu~ eu u.oderoeels door de Stellen bos- .ene vergadering !I-Oudeu in a" ua) nn ~t. w.&tIll" toeB~ o..,er be, ooclenrerp ~ ~
GAVEN. -IF \.._.~ 1 ,_ di seh" cameras), w"tt'n :l\ij meteen leukjes tR opvoediug. de""rte~el1t. Dr.I:M&rloth UI Mn DIAle.'r8r;iecliainl. tenPelde een reIIOlatiI. 'fOOI,

DE Z .. A, League (>lfngobond) is thall8 te ".on u<>..,~e en en a ... naar ,gewoonte e v"rt ..lIen. dut de vrijwilligers" niet" door ben Keechrift lueoptit4ild.: ': Eenr.· aanmerkiD(eD -undTlngeude ~iJ bet parl.-' d~ ~ 1D.a-

h

ergernis in aallJltootelijkh en openbaar. ~iJ'll ger",""treerdf '. Wie deed ru.t onw_ettllle I"''''''''' .__ .....- .--.- ti verw.....
nu

te n___ ft _d ..1_._
Kimberley vergauel't\ in haar jaarlijkse d n h "-lf k' A~_ ~ ,._ . "I o..tr bét. i r--;- ...~ no eD p........llgtoe

l
II KJe ~ ".- -_. IJ .... -e.""e eer UA our spra ee ge ""1\~n ge- werk dan p Lach DIet. Het ,..011< Char lf> oJ>de b~ berpn YaD de weatalijke prDvill- gelJo~ oorlog.. oornad ill hei laDd .,.. 'IQOI'

con,.... Op"lIooJ i. h,., d" d. l.... n In "'" ..... 1 .nd. n toun ,'" ....... .,."' ...... h.' ., ... Tho dl" T~ 0'." Do _iod_' D' _ •." ~- _. "~~,......,.. ,..., ... bl, - g _ ...
OP J ingvlJond ue constitutie van den door deztllfdtl Z3l<k,maar dan ve ete men niet, wij die " ..t~rie" hOlteerst vernamom vermaak' Zo~.-De O.V.S": vo- e in 1898 naar de 10 de Kaapkolollle. .

ft! niS dezer, h,," "'0 f,1b.. t"d .. Af" .... d" Bond dat d.~ .Mn r""",nl'k. . .ij ....." .,., ." - .. I •• t .. ""'...... T~,:;"'.it 24.6"' .... k";' _. , .. ""'...... D,.. D."" Ib''''' ~ ... MI!'êo-
Vrij da,;t , __ l'U hoof Il.a',k l..

ou

ft overgeno-.
n
. D. p"'id.nt K.... ' b .. " nol" ...."I .. _, toch .w.~.t. ,..p. ><_, "" .... Do.... '· V,,,.-b oo... _d.- .00"", •• - - -.--LJ. ~ '.l,o~ ~ d 'd l"k d d h Ch be lai' blbkt nu, d..t het vertelsel' niet ywr ""n ui, ge----~.>ee_..- -~' ..e1·iI :-I ..D U..k aroQter, daar en <lCb.. delu

k
WIA. .' .

N

,.flrl.~J L' d kik' b't h' 1 te U\ e lJ, a.t e ~r am r n n m.."r .oor ernstiue w-n-beld wordt verkooh.t, Wll&J'U'-WO........ "".. • D b C'" ,__ _L ""I; nd-_..~--lI-

()

.:.n.' l'J../ ~ na e ver oop' Gecua.rterU<l k ie ,Ill en ru en e. par & l"k I h ft t.e d Bo A' .... ~ . eeDe <WOntehoeveelbo>., ill biODClll8'-nda ..,erbruikt e e.:r )"we __ pa. m ,,\/$0 _--i d per80QC lJ ge"V06 ee gen en er- en geloofd ook. Het i.~ daarom de moeite wordt...·-B-iiln4nkort,;al door d. norna&lll8te toeIiI.andv~ de Kupecbe .beredenlCheJ:plcb.~ ..

,

. ~_,... 1D1l yet. VaLt- en Ll)s. ment, op publieke pla~forlDen en n e diplomaat, die hem in 1~96en daarna zoo waard!'<ln oogenblik "r JIaD te.·beste<ien. - .~ ,Id dat ti _...~.- ...--._- _.--L ..... .,. a .t d b k d W m..atllChanpijte HaageDIt&d een raftiDaderij, tot ~n; en e e e.aL" ----

->lo vau en Goor HOITSEYA, d",bl,d .. , wO< ,noo. moo' von .- .......... d.,ij op 'ijn neu, "ot kV Een V""" IU' .=t 000 "..u ...·.~ • .~ ...... .J-...no bo' _t, ....... ........ ..f .. ""- ( •• iodw) i~)
"'41 b 'i,. ld 1" t 1 schimpiugou " w"p.u up do Co.. -" .oodanlg 1 bV d.n .... C borlaln " ... d _. ,m ,od"""" " doo' Do b••" Poote, Mm dat do .............z1'!l en 0 f~geme geia .han ee h moge h~~l e·n.chol;ik zHn, 00 .. het ge- over ons J;telsel van parlementaire regu<trahe. REOlsnr.ATIE EN oa,'~CTIE PROItUUTIH.- IU t oedi<>rl rd d • _.'U_

I k

,j k L van Toezicht op Blekties, '_erwijl zij et w.... D ""'ol 'II ,..._. . .~I t Blanco vennen ter UIlIItelling V&Il ... enten om ~_'d~n m ...- ~ ,- e:_. OM :!Je'.,::!-::'\:jl"--
Bokken ,iub ,e' WONeu ver oeut "I" ...m. nlot' ................. ma.. · 1"'''''tO ~' 00' - ... ,. """. d' . , .' to' nob" _w ~ ~ P' ". _ •..- • - --
vc"" het 'liotel van den heer HOlT. eig.u .,,"kt", w"k .n mMbt von dit d. '" •• d" di••• t d oiob - m._' - · "no' _m_ - '~~d k.. m.BU .to'" - - --h.buam ,.duri,lijk ,."'""id , .. " .. Il wU,hei ... ('.p<ai. c,,",''" G""',~,:'"".. .....Loot - bot"""" 'p ,f ,~ bo........... dot" _tOD op - ....... ...1

SE

" '. Zl'J' ""orden lfegarandee:..'O_ .. ' De "Vermeerdering'der Britscae troepen on". 4en ......r •• nhalin,'en UIt ZIJDgetutfJelllS nu natDen van de Alpbabell
acne

IU!lten der~. .-......... dat ..~........ '" I:> 0 il t S t Kl'mberley hoort men ~_ ~ ~ ..-- -" ..., Idk k ......t.i. 1.-. rd \..iO\ Dl"""en gep....... ...e....en, eD vrg.. p • ,"." " _ in Z.id-Af'l" ", ... , do,,, den b,,, ...... . . .. ~"'. ~e •• - -- ..... - ~ ~ moo'" _ ..__ .,~ .. nI~·'".. .... .

g
ezond en zeker present te zIJn. th" eh~l alld~r toaD. .., De htleZ: ,,,..... J..~.I_· t 1..~ .> H" ~-'d cl t h" d te lIlafek,na ~.n"""'''e bn den heer C. P. ScUULTZ, Ow. Land . --. ~ _-1 :.:!!'..._... n. _ .' c_m.--<n ........... n.an •• w'P»- 'l .'~'. • 'I '00'· . - kj; il !do of .... • objootio .. du ..... ,_to. 11':""'" """!""-

G. D

E KOCK. T. Eo Ftï,LEl~, L.W.V., drong erop aan ning der,Transvaalsche burgers. Maar h~ en civiel ingrdelueudT""". tHtq havo~n ~~~e~el=t&te"n'w&eDI"rer",n••_eI'"l·e~e..,or~n-e-I-nut, en "'-~..-al _~Dl!, dattilspeciaJe&Uldacht pW\jd 1IICMl~
d., h.' ,"",,,,I '" .p,i,hUog van .. n 'p.nt bot punl ",b .. , in pba" van ..... ' ",.i,'''~ m'''''' ro" ~"'''' ... --;; -' .- • _. - d., ,_ " 'f!..~ Iro...... ' ~ .. ,--

P J BOS

u AlJ II. ZOON 1q 1 B d den'wagen, want de Tranavaal heeft aeen wel i I Vrijbnrg zoowel als UI Mi\felr.ilJ.g,want no e e aoo . . len gevormd wordeD IIlecbt.. ..,oor p1aa~
.' m,,"' ~ , JUS .gets. C,",r.li. Commi"i., •• IU' d. o.'_ .. mj ',od ~,~ .. ",f ...., 1'"~moo ~ d. po- v"" ..m. to A""'. I -V~ z.... ""'_ •.

Com.. "';i. von T.,.".ht, 0" .n. e!.kti.- gowapend.. inval binnen B" ... h .... nd. "'i.k do< K,I.. ~. T.' "100" ..... bi,i.... -~ .. tot ..... - _ 6 .... ~ DO,_.,_. ...... - ,...., .......

d

......I_~ "ks gebied gedaan, en pretiidentKruger dreig~ collt!ulteerd met eenige beeren e" hnn gezegd ata.l·n ge.regend. DIIoMl.". III "n ltoud6 wind. -.,n' voor, dat r,'a
e
cln'-- .. 41 __ 1_ L._'p~-

,,'ken te reg~len,6ell van II "" ..... IP'\l te. . .>. h ~...J d' d t ed '"'"'1Jo .1 dikk ._1_ t ~ • u "" ....... _... ..... -.... nool
t
, maar IS geret>U llC t.e van.<e 1gen. dat het tijd,..a.s te wrgeu .. a eeu I er pan w~len, ..wuuat . e l~ en JD&n..,..llIe kriipn van d. ~rin,.

",k.n ." di. """ h,n kon wonl.n." Wi. d.. k' hi" .i.t .mn '0 w,l"'k.a1. ,p d. rot .. _." Rij,mg too. _, K.~· ,~- .,~ Do ..... , ~ •• -~... "ol m. doo G..- _ PlO
b",bt." E, 'Un no. w.1 .nd.~ ... tong. '.hel .... d.n I.... ot, h"lam. De I.. nw m~ T• ..., ~ ",...".... ~ "'d. 'voNI' !'"'" .. -. "......,.. .....t ,,,,.._.t ~ op rifto ....

r

iik. "',n di. do "..... nn den Afri. wild. b.' lam 'pe,.u .... >mlk.. ,Jo "",,:.too - - ,_~ i..... ffl pI.k ~ .. b - "'- ~ ..... tOD u"", .. b" .OId c btii-""" --.. Q diJ la ) _~~I, kriJgen die bereid waren een W~lDJ.ghulp e.n lt?uingina verj&&rdag met ~. ell apor~'" dilcil\line. I

~nder Bond kan overnemen, zooals het voorweu se: "1 "ijh~l1dt m waaat mdijn as>;i.~tentieto vorleenen III het krlJ~en van~? mlren. ~aterdapvon4 werd 111. _e pubheke 0: preaideot 'll'P .. ge~~ dat - po
boil

n

..
1
om iiob .1.. h""" .... n """n <1<ink... ", .ui, M~.I bot lam on..... W.t OOdoolt"Imot "di» _.. .. ' ..... ~ .. - golf dab _L . h_' ............... do ........ ,-

te b.m .. i.n .n di. van .nd.... .Ia"n kOnt d.n laeu,.. ,tond.. "'" d Sa.". lI.t .. <wooN .u.da' .. ,~",~*H."~, I"'.-G _., ill do 'R.M _ - - ...._""'-- zij gevonden hadáeu d",t ve~e bevoegden Dlet nrtlrokken de beeren (,l. J. Krile, L.W .V., ber f'onod moest worden,
oll .. n .. 1...... };,n and.' ... k .on bol .. ' Taf.'borg, 'P do Iii" __ ; •• ""t •• boo -, .. ,~ d P. J. C_ (D...... J~ ..... ), '!"t.... bo boo, .-, bo< _-,-
die wij uH ntlt progra.mma van dell AUi- LI D'-.'> k d geil de vonnen in te rullen, "wu.a.nn r:ll nog' mailtrein D&&r Killl~rley op ~~'I1ng, tal' du 'beer OlUTett , <4\ toen ~

d ht d
•• lwsuag mas te een groote epu- _, s'... --\eo." ,WlU'cn d....r vele boeren onder? hll"WOIll'DUder 0....... •.. van de ..."nachool alda&r, --~.

k
''''llder Bond ond'er de aan ac van e tat' ....__ h'; ba d .. ... -~ Nel· r- -. -V. --
"" le wu e O}IWac .. ng .. eD premier m vervol;de de .~r Sauer. " ean, JDIIOa.l' .., ~ die pluis sal-.s-indeo ot' Woen.ada2, aea 26stal1 Het ameDde: .811tno den beer 0rPeIl .. ,.,s

League wellscb.tln te brengen, is het verband met de voorgestelde regula.tie. klerk, u en ambachtslui." De ~prre kaPI- deser. VandaarzullelldebeerenbllllreiavOOrl 'ferworpen. . •
.. i'" houd'D WO'" mo •• I'k, ,on d. van d..n 't."""," om,,,n' d. ............ " ........ tot d.... ~ ..... 00' M,,,,,.t ut" ..... , do """"ii... d!oIrikto •.. wjj T<ik~. k1.. " (ftimbodo,) _.

\ 11 ublieke Vert oopin~' kiezersl"lJ ...
n

;n ·iI•.. ,.,,,tn •• D,.n ,m min. va. d. """"",,'go_ "' .. n op poli"", vri;._n ". mm","".·. ,._, .... _be b~ __ !U'-~-.. do••• t,id ""' ... • do. do ""' ...'0 Tof.'he",. 0' wil h.t " ' s.- ••, h'l ~k ,_ "'" bod.. ...f U - 0'-- mooi" _ _. _ ..
g"n .......... ,," .. ,k.n om ..... ;.,,_ . h d b br' '1 b _. ,~t .Jo .~Iu .~, .... ".- "" ,m - OU' to" """.- ."."•. ~ dot _ -

I
. d of pe-nna zUlhver\..~houden en et dPu bie WH' ~dt te komen. Om te tnnnen boo bil' dwlrin re .J_. I d d --_\. '- of

to wO'",n W· ."n m.. n .n, .-' , ~ • ~ _- " " - -;...,... -ti•• n dubb.I ..... mmin. bij d .... mbD' ..... ou on"n ,p .a .... n"'" _.w .. - .ij _ ........ ,. "'_" T........ n',.."., .... -Do b ........• _to , ..... ......." ........ -te wandelen. De premier toonde aa~ dat den ltltterlilk, tralDWe&lIlUblcbappij beeft bi} den "tadarud oentrnlllll .18 JDOIOn WOrdell I~
t. hovonl...... D. .oou"'" nn d. d•• _ de ._ kan afal , v. bo'" .. ~, -ot, d. "'pI"" d" - .. ,,,. " , _ .
L....... ,,,",,nie dot g.... md li...... behond ... de .,k.n4. ""hI.n op • .... ' ,- . . ..- IC_ ' "'mIO· - B.m· ofticloro.. .

fel

'teliik de Progressieve partij beteeK:ent, binn6u die area. En indiea de raad een "Eo. poli~ieP-Ja, ell POhlit1e.h tte p-J a'.d"w~eIl door Tamboeraldoof naar Milner· De rlll!OlutJe werd &!aellleen unpaomell te.. l't d '~h;;' h d En l{ •• """ha rijdende !IC erptIC U f8 a. li t' dt ft·d ---uod door --- .. kl . :._..~- t

v" n ' '" b.b""'''''' niet ...... , dot 'n :,-:,:0i':.'': p~::..:n .." ".ï"::'~~ -:;: ED.::;;;:;;r_ '-" J •• - Jvrijwilli- ::::"tI..:.'!:.::: T"':;;::;;"""f n Jj;' :::;'iWt:'~' ~ i -
,t van da' ....... ;. .i_n ..... rln. >tOn ",,".n da' dit .... bt -..."·t "'W.;;; ........ .ij1- D jd' '" ""'... -J d_ .,.,.... da'" ...... 00 ..-.
Je vele pogingen tól :persooatie door de publiek niet ingekort worde door be .tI ", .. iÏDg ,eoomen orden. E{-M'ook .pr'" ken '"Iln .dll parlement.&i.re k~f'lljjRoD .....' Id' Z'" .y __ m' '00' du -log ~bo ~~d .... d..... .- lW .......
,oog ...... de p...... , n I"P'" ,0 d.n nad. De b .. ' "",",in" gaf ... d. ~ , - bno _ ' - "1 •• ~ , .. ~ t,. '- d. kloof .... Co....... ..n' ~,..,.. "",,",lUk -
ho' "nd.n .on ,,"' _" doo' de band da, d. '..,. .. n I~., wu openon van w"". ~.. ,. m"'""'" ,_w .......':::ik .. "-p.... ,_.., oo~ ............ ~ .........." 1 ge "'"8tre"rde beyoegde nArIlOnen die 't ~cht zullel1 Waar WIll< hun pcrm,anente ,",omngP "EEN WI.INBOER7.QONINDEFa.t.l!iIIClIEWUII· wet$punten ill verband DIetde .walific&u.-
.. party-manager. a li r .... - ., r- I t Ee vrIJwil""er heeft er ....er-.. Iunti."..., V<'Y

b
."'. "'bben "",do< .. nni' van J.n om .~, 'u "wL' - .u ",'·doo' "ww, ""'" (..........k· 0,.... .. "'" IU·.. • to ,_.
d to h . " van d. ,. .... binn.n d of t, k'Wk r~~·t •.~, _joo' Tomp"" " ... , to O~ L.wd). "'ii» I. ,..;nU· V~· Do d",",~' .i.d bot ~- ,_.

)laar or werd op it COlllP'eB C le dwalen. Dez& wenk vond algemeen bij val,' w.' ':-:___lnled~~"evlll b>ld ik: kunu.m w~t<,n,dat krijgbau bij de draiqlen maatecbappjj Vall cle daatdt: om hJLlfG ,
aangeroerd in verband met de verkie- ..- d d d dd -' • ., Ik t d SandtdeVillien&Co.(beperkt.)Wieeengoedrd' 1 11 en"." vertrouwen at e Ita araa ezen hij kwam van OrahatU»!ltad. regIS roer e en nuttig boek .,.ooreen1lii~r ",il nebben,
rolngswet. Het onderwerp we luge e wenk zal aannemen. niet zelf de lll!.men. ., f .. JM dat niet .lleeD vool informatie over bet mak.n
door dell heer GA.RRETT, den editeur van Wat ik wil weten i!! dit, weet g.9 0 ZIJ r vaD wijn geeft, mUf ook ..,oonUover de Phyl·
deGape TimlJS, doch indien hl3 t;neende, De heer O. T. Jonel. woonachtig ..raTenr - Ik denk Zll w ..ren be- l;Jura h&lldelt, die moet lIOnderverzuim ditf aard' voegde kiezers. Zij waren cr 111oonlg" Duan- werk be,tellen. De uubeveliD!{ door dto ed.

dat hij invloed genoeg op 'de a gOY 19-' - De "V~ parLe~entaire ve~an- den en mea M'ltlnde, ru.t de Langberg,;che ~~ beer J. H. Hofmeyr (Onse Jm) UIl dit boek
.Ian h?d om een waariijk: progresaleve woardiger ~ Port Ehzabet.h, 18 glsu>ren faire ""n lang" job WD ziju. Ik dacht Zil --_.I- lf he" d\.lw t d B tof E la d t.e g e- soud.m komen onder de ncnuner :l qua.lifiM- ~~~~eene'r~.ft~ .. an ze "Il WUBvaD e
resolutie door te krijgen, dan zag .hij zich m

k
erd eT 1,'1 'l~' nge n ru ~ . . t t' w" 7.tl onder die WJI,IOJU -. . '" w, ...... de bo- ... otO'" .~,.. ... n ."n ... ,n no> tin· "" 00 .... - rn' w ~. . w",,'" 0 ....... '"'' ?-VM Lo... T_""

bitterlijk be ogen. ~t het met zijn gezondheid zeer zwak qualificatie op dB lijst te pm..t...:I1··••••·•·•·····•d.. in Mag.t.oland komt he~ bericht, dat een pa·
sprekiug van dii onder:verp 100 belang· gest.eld i8. De tijding dat de heer Searle Gij bebt - ~erttCbeidene I~ell VIlIl e .tronille, oDder be"E'1van IArge&DtRjjdatroom,
rij k en 1.. ' ..... , "at w, hol "ppori van .1. 'ijn 0p,oIP' doo' ro<1 Eli,.botb" D.E O.V.R. ~"" """,,..,' "toni _>.I,kt "'ft ", ......... boofd R.m ..... 1
de Galle Times woordelijks overnemen:-:- gek:Q_z~n,hE-At stellig zijn hart "Verblijd bij er OPea\e:;lt~.j_iO'd<lt korps woont "-Ik geloof, LU" vet> 60 rrou"'t'n oYer de Limpopo beeft

ij
..... . K t d. WH h t W." ~ lt gewnden, eD dat de la.tfera soo IDoolmOll64ik

I. De beN F. ElllolC!\DG.uuu:n (editeur"l1 1: n 'M.lWAomst. lD aap8 a '" ee en bet is 'n ,,1.1' .~he" orpt<. den oort binnenbalen, - Een MIkereBowe! die
la ('-pt T...",') ala afgev~ardigde voor Peddlel hem wellIom bij ZijD Lt llgkomst, en mege llaar zij '" . en' ef op gerot p-Ja. . b 1.._.' h dt t b t ka4uv ....... d' L' .+....... I l' d h En het ,',0 ..~c'n'>--bc IJ koms ....erd nlede II1C ...... Iq OIl me e wer"oo_'fan en
stelde voor; •Dat II elll..tle-ui-a-ven VIn par e· de friaBche ucht vau t ,ui en em nog ~-""" 'r- voor d~ UlUlienen te midi.n van lien woonde,
IDcnuUr

e
lI:a.ndidIJten beperkt ..ullen word~o lDenig verkwi.kkenden dag verschaffen. er op gezet y_,Ja. 'Ii ltWaDlmet den serge&Di in bet dorp en ver-

zooabl iD Engeland, en dIJt bet tegeDwoordig t5 er een k~rps op de plek zelve?~;l'~n. ~lde. dat M'Pefu met eell grooten eli ...elge-

S

tel8el Vin vrU
e

puaen ,I&n ledeIlDI."orden Re ......tratie. 1)an wist gij toch 'fan"·",,,r al de vrll
w

:Jger lE -"ea d' ht b" d LiJD

al

d P - e.... LO oQR L_ • ....,np-Ja, ik wi>;thet." .a.penden troep rDJii-) eli lC \1 e .
a!gellCb.H, beh .,.~naadt~n vntul. e 1I~~~edaen0 . Etd . d." ui'tV/aye pnbli,.....re .. wlJ'" .. ~. ::;- ... d"e.......heer S.""f ".~.veel bad gehaald popa ÏIi geDlDpeerd en dit' bu &&mputa ver·
p.bl;'k. uk" .. ",. o. • _ , OJ .,"0'- 0 - • •__ ' . - _. d hId' _kt iD .......... _. d" .. """· Hot

__ ----- Ill/m un fJlJMIl W:lrt'll van de ~perk,"g tlQ!I een belangrijke circulaire van den secre· uit den getuige, draaide bil e!IC. roe ..aD e~ volk van Sewaas is nog rlllltig.
•lek(i~.tJ.jlga,wl; doch w.t betrof vroe pueen aaJI taris van d.e gommiS8i~ :van Toezi~bt op mlUllaa.a OlD uit te Vloden 'II"1e~hjk ac DE WAAJlIlEIJ) IS EU BOEII:JE.-In den Tegel
leden, liet hij de, r.aak UI bande!l nn CDl'')nfe- Elektie. over de verJedlgmg van objecti.. tel de ';bel'lDCn ,...t ell P.et."el bad gecon- al. bet hoofd 0l"i

aaD
der lOogeDaamde ., pro'

reoue. PertlOOnll)k:vr_de hO.dat de meeste en aanzoeken v.oor den clvielen commie- tribnëerd voor SJ d.o.t reglSt,...tl~ ....erk. d _~:eve partij" de waarheid heeft te puhJ.i-

leden h

et teer uemaklr;elijltr.ouden vindea om Hoe ver illl' slaagd•· he"lllLCn de 'Volg
eo

e ~::-ren, ~-n doet hA' di" op .-- -· ...e l1l&I11-, NC !'LECHT8 ALS LUl!
~ .aria. De~e circulaire behoort met aa1\- I ~ ua ..' _ .,." ~." " ... kl>~. "" ,ij .pp.b ......... ti' \ . .,..,. ., ~,.oo" .. ,- dat ." wt d. """""". m~' k "t K» ".OC'" " A~".-Bij bot ..... - ...u.. . .. 00' " dMI ~ b@ U. _ •• 'U' .... bt .. l_n .n d. w.n .. u..nn ...... " D~~.ij ~ dit .~k "' b.t e'''''''~' .,b .,~ "0 _0_ ,_ , .~.......b"" .... , .... "0' bot -- i.

.'~..:., l)urom .... u"'.. bij bo<,'.U...... vot na. wk.;'ri .... olgd lo .. onl.n. .1 .,,"~. b,~'''''~' ,.._ •• t. "';:' D! "lie.,,'" ...' ...._k". Di d._ oomi~ •• , '-'" ''; d" , T. J......
do.t ....... "_1,,,.... "k'OIw. k..... .... ,\", Ii.. m .. poIit." . - . i. •• .\,..~ ~. b.' ~. Ow btod - -. t. W.v • ,.",,, d, w n. 'dI"..,·

'00' D.. ",.""''''' (".,,,,",,,,,) ...!do Bn ...., ...... "' ........ "" Nw' >~," d " ~ ''''' ..." """ ,r. _.io 'p " ' ,...... Banl·, ._ ~"". "~. Bil do ..oo.-~.~ .m.""-' om ... t dool bot"k. ...""b ... 1. •• ...,,,k,, ..di ,u~~'" ,. ,. .., ,;" "'wt,. "t ~ bon"" - Iud .. ,~ ",''''. " hij bet "~",, nlli», .... ",k ••• , ......... - do dot
,.... b........ .p ''il» ,..... to -PP", _ bot ",d. n. A...... " ••. t. >< ... , .i' "n "" >.ij .. _ • .ou .dno:u'" ... ""d' .ia.L v< "0/ •• ,,,, _. •p-'.' "do ~1~w1•. """ot .. - - ........
.... bij b,t '00...... ' _ ....... , do'un ........... T_ ho' • "" ... I buo ,.' \\.c "", ..... t ", .... e.p.' -Ik """ • ..Eo' ,.1 ... ", dio ... "". bo.'" "'1'... ~, .."', ... ~"~ .....,...... " !-"
leden

<c";liteiten "Ade..lln JO. uden ,",orden OlD den'-'-k.1l nD JaII.F ,"'-Wlil~t1Il<,dell nder benamu,a n~t jterien. . la t' deo .tA" oen bet .........t ~ te 10 dr Oarie" lIaril,.", ab (611 hd nn de Z A.
ll>"" ... b"'-_.>4 d--

I
-"- ...... n_'~C: ..nt '--t Kaa-...b .. politie ~-Ik m.en beetle a In..... r- r· ",,,,~ .

door 't reuen Daal' V_........... _D..- nn de VlumllObe bewetlioll".olJtPnld worden. v......,._·,.... I"""'"" spreken, dat IIOmmi.ge.,.y d;e yolWll:'erll, le met LellUe.
,,"'" b~ bog"ppo. b"<4.......... .. N."" •• '"b"",,,.b.,,, n. jo. . nl'" W' d t "'" - ~"'- ~" Bn . ~"" tipu..n ,eo! Id
D.b... bn... L.W.V ..( ...... ' __ a li f-' ut ,,. y"" w_ ....•• ••- M • _k - to _. .... ., .....

'00"'''' ~ """bomb ~ '""" ,"""_ ~ ,. d. 1'>0 'oo t".._Hot ",' _. .' ... _. "'~ ~,,_t __ "' - do' "d•..-ho'_":- ~_.jji
'''' Do n ..... '." ., ..... B , -. 00' ' gij '-" , '-' MM ... ' Ó "'''''''', • -.... ~._ ,. ~_ don _ , .. dM la ~ '.!I.id .. iD Oot""" Ufl _tea .. b _ ,_ , , Q »ii" ,~,., A".... - __,_
u,....m). dro .... ,p ... , ... "._ \...,.) A!rib) ....,_ w.......... b.. ,-Ik \ ot ~ _ "'" _, - OD b_ .. ".1, ,..... m~' •• ' ..... • ....... -... ,'"p ,,_. __ ....... __ ....-. B",.boI ~ik .. ' _ b."WJ<IL. Ik =-~»i_"'" ",-"..._k.',k,"" ....~-;:;;:.....;;.,~

Do,_ "(I<ia>-~_ ..._.u__ a.-- _ -- .....- ....-..---- ~_._,
I _.... • PtIIit ,,"'1011~ op ek ~ welk _li........ 0CIiIIlP··· be'." .

,
, -

.1r..Ul'STAD.

1 Anp<llen j
I" h' •••

.y ,7u~~;~:ut~~:~";:d'd~~~ou~;~ ,Publit,k,~ \ Cl'koopini: ~~':~.'
:\k, U', v.in \"O~ltg,,~ l~Llr, in ~iu I or I r;:~::;'~"rs.,
,i:-:··'~:r. lt! pcT jlll:J_lf_'" vend u .. I Dinsdatll, 2 Mei, 1899, gU"~\01l;:::
Y"rkoc~)e!J tu "t TE [.ewneuen

~ \ooitgedacht, '2-1 lUVlEREN, ~;.:.:;
nabij 24 Rivier Tol. r"m ..CI....

"",llwencli
li: weeper.-n

IUEiJW• ..uT, )
lt .AprillaH.-
. - a L 4.'° ° 4'.,~ 0 s , 600\11°14o 0 ,. oost

g ~ lJ,.:, ~ ~ :t
OIl) 01M on'
f1 e ll.:; 0 I 1Q
o 8 11 ~ 0 & 11
00"'082
o 1 7 'I 0 I 8
o 1 ~ 0 r. 2
020 078
0- 2 LU 0 6 l~
ou11 086
o 0 2t - bOil
~OS oas
o 3 ti 0 10 °
OSi--068

DE ondergdeeken'le, w-'hst door
om 11 uur 'S morgens. l den heer 1. G. ve PL~~SSl",

I. - DE' huur voor 5 jaren van dt31 zal pullliek verkoopen:
r .i.U Nooitgedacht, gelt'gen. ;) [hk en andere Karren
~,i .ur van Boutkraal Station in I 1 Wa~en op Veeren
he: t; -trikt Philipstown. De plaats\30 Aanteel Beesten waaronder
13 ._;!"oot 7,:317 worgen, en is voor extra Melk Koeien en Trek-
dl' 'ilt'lft goed en degelijk omheind., Ossen zijn ..
y,-or alle soorten V cc: is dez» l;lJaat3 10 Extra Ezels, :3 tot 8 jaar oud
h,>~c:r,li a13 een V.1ll Cl' bet-ttl ta UJt I ~() Varken;;
(::-Tkt. _':'ater ~volop .. Een groot 160 Aantt'el SChapE'll, gOl'U
~:: ~t'r;et811Jk ,,> oonhub ml'~ een :) t'~oeg()r;
ti:l:"" n' t:e W oonh\lis voor bijwoner, ~ Eggen
~,:geuLuiS, Stal un Pakkan:.er~., ~leep Blok
tot>!t>maakt land Vo)r 4- mud zaad. 1 Rol do.

II.-t:en praehti~ assortiment 1 Zei( Binder
il ::"'aaJ, \~OO fraaie "lIerino Ooieu I Voer Machine
md LJ.llll·ll,r.:i, ;}.jl) jonge Schapen, 1 L lt Vaat Werk
1 l':1a1" mak geleerde Kar Paarde~, [> paar Achter Tuigen
3 Kar en Hij Paarden en 1 .MUll 2 span Voor do. ,
Ezel, 1 Kar met 3 paar Tuigen, 1 1 Lot Zwingels en Kertings
Span Ploeg Tuigen, 1 Ploeg. 1 Dr~- ;.1 spa'..} Jukke~r..iet;nenen 8troppen
VOQr Ploeg, 1 Oude Bokw~enl 1Lot Boerderijgereedsceap
Boerderijgereedschap en oonmemgte 1 do. Smits G.ereedschap.
andere ~oederen. 1 Lot Huisraa~ ,

De Afslager verwacht .eel meer 100 Mud l:'atatas.
l'e:: \'an andere Verkoop~r9, vooral 60 do. Haver
vece Scha Jen. ~ Gd'). Erwten';

Koopers' kunne a schikkingen 10 do. Zaad K(,lorn
ma'Kc:n voo~ vervoer van en naaT de 1 Lot Kegotie Goederen, enz.., enz.

Vendutie met de heer G,v. d. RIET, P J RETIEF Af I
van Houtkraal StatlOn. .' I saller.

jl,c

dtl VDlgen<i~'"l :-
Leve......de Have:

:\ Kar Paa.ld~l.'
1 K (l('

1,\1) Bokken
Lot YR,ken.

Boerderijt1ereedschap:
'Vaatwerk bestaande uit Stukvaten,

Ku;p~n, en Keldergereedschap

lOpen Kar
1 Kap Kar
,.(fraven, Pik\wn, en~., enz.

''20 "LJ\.gger Wijn
3 Legger Branê..a-vija
En ...~ nog verder l.al aangeboden

worden.

G. W. KOTZE,
Secretaris,

J. W. 'Iaar,,,'\ Jr & (]().
Af" a~ers·

ugo.
ooch.t
uden
nelde
mnen
In die
orden
di.de
dperl

01'

wOEliSDAG, 10 MEI, i899,

llris,
entail'.

Termen Billijk.
Yergeet niet NOOITGED.A.CJIT,

tO MEI. 1899·
L. J. CO~TZEE, Afslager.

Pl:. : ipstownl :

11 Aprt1, 1899.

lalrwbury Executeus Imer en Yoog4~ en
Bund Assurooe lutseBlp,DU ..

" "l' •- " !. :'• ,l'

[
E Onuergeteekende behoorlijk

, da.artoe gelast <too!' Mejufv~.
d~ \\\·dllwe A. C. E. JORDAAN,
die haar' pla;ats verhu_urd beeft, zal
publil'k doen verkoopen, op

DONDERDAG, 18 MEI,
TE

Kweepedontein,
Paardeberg,

.A1deeling Malmesbury,
beg'n1l.t.'nde ten 10 ute der ...oor-

mtdda.8'S,

,
;

"l,': ,\\,·"h\lf\",
~.)April; 1)~P.

~ R015Q •• uft.
It ~prlllat'.

4 .. cl.
01.~080
o li 0 - 0.0 0
010--000o 0 lt - 0 1> I
0011-0111
00A-006

\ardfll'pd"n
!!oonen(ifO'lne) .••
Ornhen .. ,
Ko<,l
\ppelen ...•
Pompoenen

Chamberlain's wrevel.

PORT ELIZABETH.

25 APRII,.-·(Per telegraaf).-HedenlBor~n
...,u ,I" aanvraag op de ..ogor&hu.n:nark~'&eer
levendig en de priiztln w&reDferm tegeD vorige
kwot"llies. lJ" hoe.,..,.lheid aaa~ebod.en ...U 47
halen <:n 1:l) zakken, waarvan 38 balen en 112
lakkeR verkocht werden. De voorraad angoll·
hur np gialereo Wall 2,140 baltle. De wolvoor-
raad b....taat nit 4.:..'00 baleD vetwol e. 180 baleD
l:_.:cDhage~neeuw" it__te_. --

OqIkpers Maatschappij tan de Sandt
.de Villiers\en Co., Beperkt,

HIERMEDE wordt bekend gemaakt
uat Je heer E. L. Maraia Jr. te

C...res Ills .~nt van Ons I.and en Ons
Weekblad ill Wlngd8t.eld.

C. P. SCHULTZ, ~t
Sec~taria.

~Q_April, 1899. --

BSZOSK.

HOLLANDSCB& BOElllANDKL
JAC~UES DUSSEAU & CO.,

e, .Ke:rJul~raa~..K.... p.t_Cl
ALLERLEI:!:.

lui.·I'ri~"',...._.. t

Scmersef StranGe

200 AANTEEL~,£OKKEN,

e.k.,
Stellenbosch,

25 April, 1~89.

STELLENBOSCH,-
VAN

Paarden, Timmermansaereed·
schap en Hout·-

In deo Insolventen Boedel

}thI ALH!l.ECltT.-
DE Ondergeteekenden bohoorlijk

geautorizeerd door de Cura-
toren in bOVtlngemelden boedel
zullen publiek v(>rkQopen voor het
Pakhuis van den Insolvent, Dorp

Stellenbosch,

Op Woensdag, 3 M.ei 1899,

KJMIIERLv.Y,"tI; AI'R.ll ..-Het congl'6ll her·
ntte beden mor"ttD toen de diacu_ 0., Mt
..mendemeDt op de wet betrel!eDde d. rejp8t.ra-
tie van kier:el'fo. 'Oerdv.agd un den 1'on,oa
avond. yoortgezd werd. Het amendement. 'rUI
de~ l"'H Bladcbeard de kweetMl te laton UIl
een; comité VlIJ) z\:ven, dat een retOlr~ ~
opkllen ell aan bet congree f'oorlqpD, werd
e.anrenomeo.

Het congr(>~ 'f:li\te toen de oodenrOak'tr ......
..an, en de dil!ctJMie du~ bUllAch ,.beele
r.ittin;r. en de uitslag w .. dat. b.t 00III"I sich
teo ..t"rkste ..,oor ged.oorn ondenr\j& ......
klaald~.

Op de ILcciinak.·estie lt Ide de _r O. <>rpe.
voor: het conb'leJ'>belu.ahti.ge bet bealun .,.,..
leden )aal- ~enonlen dat"n bottp aOCjjDa ,..
bevel! worde op alle aterke drUk.u in 40
Kolovio Itt'rnaak\. Dit werd aaaPIICMMIL

Om 1 uur .erd&&gde bet cooar- voer daD
dag, daar de a.~evoardigden un ae Kenilworth
Club door de directenren der 0. Been JUlIeD
worden untbaald .

Al het GereedBchap, Hout en eenige
stukken half kla.a.r geml!akw \Verk
alsmede..j, P8arden, en wat 'er meer
ter verkoop z.al worden aangeboden.

Verkooping te begi~nen om 10

'\ TOOR hut Algemeene Harde
l Waren DpP¥lement, Een

bê\.wamp verkoop~'lderk; moet ht--
kl'U" zIJn met de f:\)lland~che taal.

Doe aanzQek. bij
[WOD, rE~~13ERT9:Y & Cl).

~lalwe~bury .

KA NKER.

BENOODIGD

~---

ure v.m.
H.1RRY GIB::;OS,
P. J. B0511AN P.W. t.,

Gez. Curato~en.

P. J. BO~UR &. ZOOI. Afslagers. }IET GESLOTEN DEUREN I

_---
-

B
E~OODIGD paardl"ll va.n 18

ml\8.nden t t :3 jaar oud, prijs
niet te boveogtU e £5 elk. Geen
objectio .tegen eupele dieren of
dieren dll3 een rek hebben, zoo
zij in andere 0 iehten geh~~l ge·
zond tijn. Doe aanzoek bll het
vee!\rt6departem t, Depa.rtement
VIlD. Landbouw, ave Strsat.

D. HUTCHEON.
loniale Veea.rts.

Geneesmiddel
'UEV. A. E. V A.."t NIn!RK zal van
Dl. af 1sten tot 30 April afw-ezig

liet !esiab

tijn.
Loweo!rtiJÏ.n.

D' U rbt.n Road.
~Q~ li9g.

Kaapstad.
26 April, 1899.
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• D. Me•• 1o Bah". .: I UE-VRAAO..D· 11.~nl~..~,~t,orbsls- .AIi~.~.-"' .• Eel'lltllltll- BEN60DIGD·.1 RegtstratiBYlUKiezen ..'U ' "I""" I'" .-.,1·' - v. I EFNbetrekkiogalaOnderwijzeree: tente bën~ïd te Dewels- ~e,~l.. GOUVBRNANTB:-Door den '.. I TV EB ltOOP I li...:.~~~n=n:..~~; dorp, o.v.S:' BB=~!.~ Brakf.!:: ~ ~enr.o:=H.= IlI~B=~n~:l~~~~
als zoodanig; lij is in Stallt onder. -- ~erri~, hebbende, en ten amith. . .... ot;amemelde datums, te 1\o. i

OOIT IK KAAPSTAD GEHOUDEN. wijs te geven in Hollandscb, ,PPLlOATIES ~~ boven,.. Tol~ frelo!afiloeerd om Ho~~b £40 perJO&r otr'Trije logIes. tÓ» Z\1idAfrikAanscbe Kamers, No. 54'
. . , ~ngelsch, 'l'eekeneo, Handwerk, en .l1 DOemde betreldriri'g vergezeld te C»Dd~l~ tot ~p Katr.culat.ie.. <?~de"!1J8 te> gevou aan dne St. q.~rge's Straat, Kaapstad, var:

{)
B EJgona6~ V8!l "TH~ LlT'fLE. DU8T~'AN," die wen~ht zich Zangmuzie~. Doe aanlOOk Post. va!! a, .bij cle wet ~~~~be~id·, ~£IOOl"".'laar;. . • mellleaklnderenvaa9 en 13]&ren 9u~,lOden mo~gen tot 4 ure in

aan b.~~Jgheul te ontt~~ken, !Doakt hierbij aan be~. Publiek kantoor, Khpheuvel Station. tuiglobriften ~_van - '. .Plichtea .. beginnen 1I!Jub, 1899;. oud.. . .. .' namiddag, ten einde de namen op
bekend, dat Zijne g~heele versebeidenheid 'fan voorraOO van H~raad .. gOedRedrag, van de laátate<80~OO~ Doe ~k met oo~ van p Ge... on onder""a, Hollandsch te n::en van alle zulke personen
Breekwaren, Huishoudelijke IJzerwaren, Spee)~ed en BENOODIGD OOJDllll88.. le .en ~.' JidmMtêOb.' !'p tui~~ en' OemAbten. T~!1 ·en \BDgelacb 'alsook ltuziek ea ala , . spraak maken ~m te ~orden
i'ancy Goederen, moet UItverkocht worden, ooverscbilllig wat ...• een~ ~an~h~ b~~, Z~~ gesondheid op of voor 15 AleJ, bll,' Handw!r~. . ~ Il~~~ ala kiesers in de
ze kosten. ' EBN gecertificeerd ondenrillllr doorden~ndê~ldt G GJtIFFITHB, Apxlioatien te worden gezonden Ki~deelin~n KaapStad, en die

Yel'lrOOpl.Dg te bewnnen op llaand
4

d, 1 lel1• voor de 3de k~ Publie~e WOrdeD t4t op den 17den ~~ 1" .' . Seer. Sob. oom. aan en onde!'Pteekende TcS6r·bf ..oog D.let heb geteekeod of OVer., '" III ,II{) School te Zuurfontein. 8a1aria Werk.amli.,deQ ,te ~~;en.' ,ol» op Renten Met,. a.a. ' han~gd, de gedrukte vormen VlIl
, £BO per jaar én vrij kOlt en in- den 64en Juni, a.i., XeJlDÏa ft1l BE~O'O'D'IGD TRUTER & HAUMANN hnnpe aall.{»raken, met,betrekkiag

De EIgenaar, vaarwel zeggende aan sijne menigvuldige klaoten, eli woning. Plicbten te worden a&D. muziek (Tm:iio 8olfa) eeue aanbe- ,- ..... P , tot .eze regiStratie. Alte personen
Om zijne erkentelijkheid te toonen VOO" 4~ goede ondenteooing die hij, vaard na de ,Ju.ni vacantie" Appli. Teling~ , .1 .'. , lf BN~ ,dennlse1'e8 gecertifi· l'OODl81lJ'8. ~raai .bij mij makende, moe~
Tan hen he-eft ontvangen, zal Presen. Geven, op het einde kanten moeten bekwaam liJn om ~ari8 £i50.per jaar. .' ~.~J cêerd ~ b_ekWaam om onder- Harriaurith, ~ in persoon doen,of door eeu
der Verkooping. '. .. " onderwijs te geven in het BDgelsch ~~j~ z:eiakoateo, gestaafd door ,n~, ~ P":n. 10 Enr.lach; Hol· 11 April, 189V. age~t daartoe aangesteld in ge.
. ,ls~ . Aan den mdividueelen kooper m het ~]elD,. die de' ~tete en Hollandseh en ~ ~ k-tritaDtiea, .anen yergoed worden. bm. 4só .. .,n ~UZ1. ek. LIdmaat eener, . . ec~. ~ geteekend .door den per.
kWItantte kan vertoonen gedurende de verkooping III bet Huisraad tot welk kerksren~taéhap, .~, ,b_e: N.lJ.~De ~aa,de ~.p~Jfcan.'t. frdteBtAl~ ~., Kerk. W~~.. Yreda1lrg I~es Bltgescll.31. 800'.,., ~le 4e aanspraak ~akt, en
Depart.ement. . . hoeren. AppHkat18D Terifteld moét aeh ~en Vall een OJld$"- ~en .. t ~~eD soa spoedig ten, DUnste door een getUige mede.

Vrij lien Triohord Piano met IJzer beslaa I Vri'l ~. oopijeo van ~briften en wijSm ~ k1li s~~l'ti'fioa&t rn~lijk. "alant £.iS en alles 0VJ:lUIDE .PLZIlf, JtAAPSTAD o~~kend; welke agent in staat
. II oertlijcaten zullen door deo onder. Olll tegen half pnJl te reulen. ;"1. ~ s1J~ om ten volle optegeven

2Dl:~S. Aan den grootsten kooper 1D het Glas. en ~ewerk geteekeod~ worden ontvangen tot D. J. BOTBS, OPGBRIOHT 1886. de toornáam of voornamen van den
Deputement. op 10 JUDl, e.k, AND. (J. DE8SELSS, '. Dama1aa_gf.ei, ~liraak makeaden persoon Em,

Voon.lc1a. 00Jia., -ria Matj_ol!tein Stn. .~~~.--( .... :alonJ) fa I' 'eJ?aam,woonplaats, &mbaoh~
. Vrij I Een Mooi Dinner- Servies I Vrij I D. F. MARAIS, "Dewetadurp, 15 April, 1899. .llUMll"IUwaldllll. f d beech ..• A d ._. k 'h F S . .', '. . Unl·-.em·teJ··u a-hool BJ~r, '.' Pl'OI J881e, 0 an e~ MJving,

uDIN8. an en grootsten ('oper la et ancyen . peelgoed Voorzitter Zuurfontein, , , lJl~1N()ODIGD .. lilt ~ ~C-' en den aard van ZIJne kw~lificatie
Departement. Bcb C . . 'II. " "Elementair, ter registratie. Ook wordt ver-

Vrij I Een paar qroote Platen lIlet lilsten I Vrif I Maraiab~,o;:K. Bente Jn'. Ir bSstelfe --IeIooftg4 te ¥.'ENE, youvenumte 'fOOl" ~. ":Muzie,k RumiDa; eisOht bewija van de bekwaam van
U~~ '14ft.pg 0.T.5. 'J Pri~ Sebool (FarmBohool) ..... d.a.Iu-d.--(JUblo.. den aanspraa\tmakenden ~1'I)()n

Behoorlijke Kennisgeving per advertentie Jlal worden gegeven - ~ d., Plaits Pa1mietioDteill, Dist. d t d .. ad '
wanne9.r, perS\)D~n hunne kw.itant.iën moe,ten inzende,n aan een onaf- BENOODIGD A P?LIKA-T. IRS voor .:1- betrek. eaufort VI, est, Hand~ Tonic i a. eze .~lln res .. en .. occupatie

k
"" W1n'.., Standaards V, IV, In, II, I _-en Kan schrijven, tenrij bIJ speciaal

han elijken rekenmeester, die foal beslissen aan WIen de gescheaken " ,.' kiog VaD Eerste .Aa8i.stent:of . lfa. Ce~fiout 8de klu Onder· Kinde~ Be~1 voor kk-il)e da&;'rVanootbeven is.
moeten w~rden Jezondcll, ,1 ~ENE Hoofd. ODderwij~ Auisttf ...te {lP de Goll~rnemeilts flzers. Orid~rwij. in ,BDge1ach 8n Kindereu tóaacmen "&D 8, jaar oud.

D~ l!:lgen3.ar behoudt zich -bet recht voor de namen der Winners i voor de (3) klu Pu~Jieke 8óbool te Edenbl1l'$f, lIuBen door don 1l011ap~ Salaris £50 per<,jaar . S~e lÓaaSen in de :Knut: V001' Distrikt No. l,-Op Dins-
te pnbliceeren. Schoc;>lte Vlagge!Jer~. Sa.J&ns£80.. onderrt.eeke'ftdé ioleWáCht wordeD )tost ~n iDW'oniog vrij.' :. LetfAtr-eohrift, 8nelacbrilt en nr. ~, 25 April, 1899 .

.per Jáar. A'pplicaban te wOrden tOl den 25tten Kei 1899~ Aanaoek,bij denondergeteekende mak .. Noor ])iatn1cten Nos.2 on 3.-0p
GEEN KREDIET! GEEN BOEKEN! GEEN DISCONTO I eg~lOnden met later dan den lOden Bakrl. £t30 per jUr. .Ó: ~e~d ~_Qerti6~ vOOr 10 erv· WoeDsdag,-26 April, 1899,

_ Met a&Ds~de aan den ~derge. Ap"liêOtie. m~ten Terrzeld Mei, e.k. ~. ", - Mevr. W. B. PERCIV AL, Voor Distrikten Nos, 4 en [).-Op

linkeli&l'S an loopen-in bet groot urien ,LIberaal behandeld lordeD. ;k;~~:i~~::~ vak::!n~ ::d~=ijk'et-~':ti::!'.-:: 1'. W. OD:NkDA.!; Prinniual. voorDon'i!n"t"t-:'76~1~~~
T HE L IT T L E ·0 U~T PAN worden opgele.ld tot !lementair. BObapMDer P. .tIOheX.erk. v' F eob::' Iond~de Onderw.'Ii*.-sr. benoodi-' ,~ April, 1899.

~ ,\) ., ~~eD, Hollandaoh enBogellOh en Kennis. Tall, TóiilO ' .~ ~ ,naal. . ,.1& ruer rg ust. "'" .v:- &~ Eo In de Zeepunt Zaal :
verelschte,){uzie~ eene aanbenlbl,: w8l'k eeDe Yereiachte ~ kennis van ., ,j, te Taaiboachfontein, wk. Onder ,Voor de Municipaliteit van Groene

l(o~lrLllT B Iturs 1\IEUBIL (~"RD I~HS, ~hoh~n te ~nn~ na de. Juni teebD"n en mamek Mne aanbe- ' SE NOODIGD .' Wittebergen, diat. Winberj)'. r:gn,t ;n \~~,P1u809t~,-O,"PanDins.9·.30

46 50 P
. vacaotle; :v:erdere lDformatle' te veliJlc· . 'OBN Oáderwijzer of Ondenrijzeree '

t_o_( ..._',e._' nstraat, Kaaf.sta1. bekomen bIJ deo onderpteekende. ,!,erklaam,' 'heden ~ beginnen bij D geoerti&oeerd, bekwaam om in -- a.m. i.9t 1.30 p.m, ea van 2.30._ ._ . , f' D. H. CARINUS. ; berin Tan bet vol«ende kwartaal. Hollandeclt. Engelach nu Muziek APPLICATIES nrgezeld TaD p.m. rot 4.30 km.
OQ huur der bezigheidsgebouwen en van de GOODWILL Hon. Becret.ari$. liillijke reiskosten gestaafd onder~ ~.Yen. fioeerd:!f~~hrif~;e:~c~rt~::: Gedateerd te upstad, dezen

der Bezigheid is te koop. V1aggebe~g, door mtAmtiea, lullen T8J108d BidW. "6 e~ vrijt' ilnroniDg. van bekwl\amneid, goed gedrag 17ê,lffidag van Ap,ril,. 1899,
P .u. Lijndocb, worden.. ' Bch~l te bégiJmen in April na de en lidmaatscbap eener Proteetant. HOWEL JONES,

f'ritlcipal"11 (1!(J1/.IL-jid.,) ::nl!.en nl/een mede fjehalldelJ tl!ord.ln. Dist. Stel!e.nbocb, N.B. De geaJaagde applioantmoet ftOaDt18. BOhe Kerk zullen door den onder. Registratie Boomb~
18 April., 1899. sich 'fOOI'IÏen van een c:iDdenrijzera J. HITOHOOCK, gcteekende ingewacht worde::l tot

VENSTERGLAS VAN All
' 2de k1aa IPOOrweg certifikaat om Blandsfontein, op 11 Mei, 1899.ERlEI SOORTEN. ALIWAL KOO~GB SGBOOL. tesen haIf.prijs te reizen. . :6rit.to1t'1J: Wel'kuamheden re- aanvaarden'

_____ . P DU TOIT op Maandag, 10 J~i, e.k. ·E.'ENE Scheepslading v ...... nm

BENOODIGD. - Bene geoertifi~ . V Beh 'I C Rondqaande SchooHe Valsoh· Salans 120 per laar henevens de ~ Bonum in halve mud~den
OHUBB & MAXWELL, ~d~' en onderTindiJJgrijke' . oorz. 00 om. fontein. disbikt Fauresmith. Schoolgelden. ' I' 'tst k d di .

ondel'WlJzeres om de plaats in te Bdenburg, q.v.s., ~il1ij~e reiskosten, gestaafd doqr ~lan':,n. Gene con tie om nu te
Vaa Burit.~:ra.at, Kaap8tad.. (n&astStadhUi8). nemen van de Kindergarten On· . 17 Apnl, 1899. APPLIC~TIES voor de betrek,. kwitantIetI, zullen Tergoed worden. A FITTlG .
, , . . .. derwijzeres, die oaar Eageland ftl'. , king ,Tan Onderwijzer aldaar . N.B. ~ geslaagde applicant moet . . '

HEBB''.N. III voorraad ecn groot en verschel~en assortIment van ~kt. S~ar~ £150 per jaar. Rondgaande Onderwijzer be· verger.eJd Tan de bij de ... ét moh voorzIen van een Onderwijzers 47, BurgstJraat,
allerleI soort 1:'.Jat- en Plaatglas van allerleI grootten, en zullen Plichten. mdlen mogeJ~ï:, te begin. noodigd te Vaalbank, wijk verei8chte . getuigschriften van 2de klaa Spoorwl;; cc:tific8at om Kaapel.8d

::~8~o;o.~~:.~ .. uie vrIJ ailevereo aan het Kaapsche I:;tatioo tegen de D'en: ::!~k me. copI'e-n_ft -.. BOVenBI!~~e,;~I~~r diet. hekwa' :nheid, goed ~rag van de tegen balf prijs te r"i7.cn.
Bh" .eau c- laatateSchQOlcommissleenPredikant Ft' ,

16 O
_sez~lil tlgNl~CU!van Jw

32
nVoolTlaad

t
1_~ordPlaatgelv_r_aag,d.i Deze bevat tbigsobriften en Certificaat van ge- APPLIOAmTVS der gemeeftte waar'APfJ1l'C8ot werk. H. GUAATH, •

u .,.. om., IV ons., ons: p a glUe; tgUUl t lD., in. en 1 in.; zondheid op of voor 7 Juni 1899 .u. Toor bovenge- . .. .'
Gekleurd G las, Cathedraal, g~,:,bd, eo met figureD voorzien gerold glas; bij , , noemde betrek1rin~ Terge- zaam was.. en van id1Jla8tMhap ~eo. Sch. Com.
Ruw gorold en ",lke soort geschIkt voor de rameo van huizen eo winkels G. GRIFFiTHS seld TIUl de bij de wetT8rel8Ohte ge- 8eJler Protestantsche kerk, zullen Senekal,
Ternndahs, vallichten, plantenhui2!en, enz., enz. ' ~ tuiglobriften van bekwaamheid en doordenoudergeteekendeingewacht 6 April, 1899.

De aandacht wordt ook gevestigd op bua Gelood Licht Departe- . goed,~, van de laatau-Bohool. worden toto~ den 19den Mei, e.k. .______ I.UIp.. ...VRI~AiNIIOHE

me.t, .dat begonnen ~erd met het doel bot goede werk te helpen om het Rondaande Onderwijzer beROO- com~en van lidmaatlohap eener WerkuAiyLeden te beginnen AFDEDLIHGSRAAD YA'v HAY. KO~I.NKLl.TKE MAIIJ>IDBT
geld m d~re Kolon.le te houdttn. Chubb en Maxwell bebben deze digd te Venterstad -Hk Pl'Oteatant.ohe Kerk, zullen door dadeliJK na' de Juni y~ntie. D ft
Geloode LICht VersIerde VenstRrs geleverd aan de Ned. Oer. Kerk te Kafferrivier Dist. in~~. den Ondergeteek.nde i~wacht SaIaris: .120 per jaar en de o. "CA,rrU; MAIL" M.at8.3happll
Wijnberg, de Engelsche Kerk te Woodstock, de Katholieke Kerk, fontein. ' worden~tot op den J7den dag van 8Chool~lden. OMHEININGSWET VOOR WIJK DB 8tQOulboo., iIm deaer Lijn l'1Ir'tnk.
Weods~ck, liB de St. James Kerk ~ Zeepunt, zoowel als aao andere Mei, J899. Bill~ke reiskQsten gestaafd door III. LANYON. bn ~ JU.pItad naar Londen om
kerken. ID verschillende deele.~.der Kolonie, HEM:;~nhuizen, onz. In elk ~' PPLICATIEN v..... boveo-.. ,Werbaamheden te J...,."'l'nnen,op kwitanties, zullen nrgoed worden. denanderext w.oeD8dag, to" aurn.Ul", DIIf..1 h PU 0- ~ NB D 1........:1 li KENNIS rd h'" Madeira en PI)'lDOattJ. te Bint Helena eD
~eV'4I. IS eb werk gedaAD gelIJk aan bet beste tot D')g toe uit Europa ..... noemde betrek~ing .verxéaeld lstea Juui, LI. . ...,_e ges ~\4e app. caot . wo t .u~rhlJ gegeven AaceDlÏon aanleggende op de bepaalde tu-
mgev.. rd. v.n d. bij d. wet vereisohte g~. Balaris £120 per jAar en d. m~ zich _raien van ....- Onder-. In termen van &cti. 5 _I -]doo.
A.DRJiUB : lIChtif ten van bekwa-·..A.el·d _ IIOboolllelden. . WIJzers 2de ,klaa spoorweg cértificaat Wet 30 van 1883 dat het zal voor. ApdllI-NOBHAlt( OASTLE, Kapt, n.xnUL.

IiWU 'R~ om +AIPAft I lf te <;> teld __;a' . ... April I8-DUN'VKOAN CAbTLK, Kapl, W. Hn
CRUSH & MAXWELL, Dept., ~rag en van lidDaaal.sc'bap BilliJke reiakoeten,gestaafd 'door ~.,- ta PrIJS relzen. \ rs WOnlen op eene ~1 een· lIa11G-TANTALLON OMITLK,I."I DtlI'C"

l P te ta .~-h k k 11 '---!..._.:_ _11 .........J.d rd DR C G MALHERBE B A B D komst van den afdeelinfe.ra -An 'a1 Jj-DUNOTTAB CASTLE, Kapt. HUBI"'"
P.K. :aUB aa9, eener ro s nL>O\.)e er IV en &:WI~_, JllllA'eni '-6VV'A WO en. •.. , ' ., . • • .,....

. I dnn.. don ondergeteekende inga. N.B. - De ~e applicant Voorz. Sch. Com. Hay, te worden gehou en iD de Eltrt Boota loor Eugelud lfa Lu PIlDiU
BURGSTRAAT (naast &adhu18), ltA.$TAD. ~cht worden tot op den 26sten moeten sich TOOrIien ftn Onder. LU9khoff,' O.V.S. Hof~al, Griquastad, op Vrijda~,i 9

JAMES I
Mei ek wijseris 2de klas epoorweg oertifl- JO AprIl, 1899. JUUI, 189~, ten 10 ure v.m., om t~·U~~fLCAS:LE, Aapt, WUIDER, omtrrnt 13

.' W LEY 1£ Co Sal~ris £120 per jaar eo do eaten om tegen haIfprijs te raisen., zijne excellentie den Gouverneur te LlS~f OASTLX, Kapl. LE SU.UR, omtrent U

. schoolgelden. A. C. DEsuELS, Eerste Assistente. Benooc!iqd verzoeken de bepalingen vao de BOSUN CA8n.B, KIpt. D. L4 CJua T!u>il:8,

, , Werkzaamheden te beginnen zoo V.., le Jagersl'.onle 0 V S Omheiningswet No. 30 v~ 1883 omtrent J7 A.prll.

11cbb~1l thans ontvanger. hun seizoens spooo,i~ mog~lijk. '. I'.' ,. ' . oor •. School Com. .. In,··.. . en latere vérbeteringen daarvan u: Voor Vncl..fof pa-.. ~
,~Ilh:lke rruskosteo, gestaafd door Dewetsdo~, API,>~lCAT~oor de betrek. P"?~lameer~n als van kracht en ~n~&Ji.M1A'*BOH'lP~, (Bplá).

voorraad van kW4tantles, zulleo vergoed worden. 16 April" 1899. kmg van eerste Assistente op W1Jk. N'o, III. Lany':m, in de
.N.B..-ne g?Slaagae applioaDt de Gouvernementa BObooIte Jagers. afdeehng Hay. na -,-~~-

moet ZIChvoorZlen van eene Onder. Rondnande .,Onderwijzer be· fontein, zullen door den ondergetee. GEORGE G. GIE, .

;t:i..~.~":~ certifieaat n"::llr~e:om:~.f.'r~lA!ln;=J:r;:;l.~~~".'tl~.op Bee. Afd .. lingsraaJ Hay. ..
H. IT. VENTER. " PPL10ATIBS. TOOr.,boven. trA. 8al~ .t;185 stg. per jaar. Afdeelingsrud Kantoor,

Voorz. Bch. Coin. ~ d k e- Apphoatlea moeten Tergezeld van Hay; 15 April 1899.
Rhddersburg' , O.F.S. .L ,~noem e l*re Icing Terge. gaan van bewijzen van bekwaam-

seld van de- bij de wet 'flftiaohte beid. goed led r'k' Di j19 April, 1:399. '-+-0' \...!h_ bek h 'd ' e lj pIrag, liemaat- 'I. sional. Councl'l of Hay. :a!Ol 81'OOM.BOOTu). 'TSCTTIPP1J
&"''' tgscunueu .van waam el , schap eeuei' ProtestantSChe 'kerk 1ft.A UA

HOOFD ORDKRIUZER &vn Il''''D &h~,1 oo~ ..:-n':'2eli·l=~en ~oeten eigeDhandig door d~ FEN.CING ACr' FOR WARD c&II.~:KT>.DIM V. h - vu Y- .... applicaDte geschreven zijn in lY~Mailbooteu. der Maat.ohap_pij ..w:
.l AN het DorpB80hool te AlDers. se ap eeoer ProtestanttJahe Ker" Hollandscb zoowel als in Engelsoh. " III. LANYON. !.reklr_·'QD KMJMied DUI' MDPIaIId
..._~ poort, Z.A.R. Vateiioht'en. ~en door den On~eude '-..Geene applicaDte zal in aa.nmer. ,. ria ltIACI.nr-, OlD d~" &nd_ W~ ..

1K;
' eed '171__ '. . • Ingewacht worden tA)top 25"- M I' L'! L_ N'" O.T,ICE· in terms' of Sectwn' e.' D..,. D.JD., .u. or.uier..w~w e.D.lW5 OnderwiJ'zel'll Cer. Due" e, II\lng 1W••meu, te.mn~. pm tJ VOOR

t' t d Z A.R 1899 d l' ".of Act 30 of 1883 I'Sbereb urOELAJfD.
1, caa er. • (IJJdie;t Ap. W· k ."' ~n orw\1s te geven ID MU~le OD in given '·bat l't W)'ll be 'd tY A.prU19-MEXICAN, CAptain H'UT!>,

p~cant een ander OndenrijMI'8 er, r.aam~n te beginnen op oe zang~. . •. . ,propose 8. a lIa1 I-HOOn, <Ap~n hw",
Certificaat bezit, móet hij .. iob de~en Jub, e.E. . _ .' Kennis 1án CaJi8th~i~ School- meeting of the DIVl8100al Council 11., 17-SRITON ('l'wln 8cre .. ) Kapt. Gwd"

sdhriftelijk verbiDden het Ilde h 1-Id £120 per laar en de drill en Handwerk, Zal eene o! ~ayto be held in theCourt-róom, IIXTBA (lrlO"~r: á"lGILAND,
Klas, Z.A.R. of een AapvuUirJgs. IC J)O:::;r ed: aaobeveling zijn.' Grlqua Town on Friday the ~ GEULPH (Twin Sae...) l.aJ~ PAau~ owl1COI e
examen it.fteleggen op een door het ,""I. ~ I'elSEOItIm, gestaafd_ door Werksaamheden _ te be 'nnen d~y of J~"e, 1£99, at 1Ó a.m. to oA~~':ln &few) Kapt WILroIiD, omtrenl

D~p. v. Onderw. te bepalen tijd.) kw.;r. ntle&, zn11en Tergoed w:o~en. -{adelijk na ~é Juoi"Tacaotie.gt ,requea~~lsExcellencY,t~e Go;vf>J'Ilor GAIU (rwin ftc,l! ....) ....AjI!. Baus&&, omtJ'tnl

2 llewijs van goed gectrag loopende .B~-De ~ spplicant BiUijke l'fjekOlten, gestaafd door to p~1&lm the proV111ons of the U[el.
o~er de laatste twee jaren; 3.••ne. m~t. zlOh Toonten van een onder· kwitanties iullen vergoed worden. Fe.ncmg Act No. 30 of 1883 and OOO~K~ (Twin Screw) K' 'pi, Moe.tET, omtrenl

Wlis van Lidmaatscbap eener pro. ~fpriJ' 2de ~ SpooTWegom tegen N.B.-D. geslaagde applicante ~~equ~t amendments thereof Beo -ran d. Ma&taaharpij'8 mooie 8I00III
OOK. testantsebe Kerk. a .• te l"elHJl. moet, zich TOOi.~n van een ~n oree ,lD.. Ward No. III. Laoyon bCIOI«I sal80UTHAlf.I'TON verlaten.,OI1l

llijZ\)lldCI' ~terkt~ .\etdraacl VOOI. VéU.]{On8- .Het Salaris £225 met bonns G.DUTOIT, On~el'WijSI!II"IJ2de klas, spoorweg lO the DiV1slonofHay. ~Bl!lW, Iwrt na.St aankolDlli nil

n~rdat de. fondsen dit toelaten ~ Voors. Soh. Com. oe~lficaat, '?ID tegen half prijs te GHO G GIB. UTOUKK.UR JR8~GELAlfiJ
Vl'lJe wODlng. Een -gehuwd per. Bdenborg, reizen., , . _~ ) sec Di . ec; oil JPolIgt-r VOOl' Ilaa.n,!.n\~ordeD w~
soon en instaat om roereerlingeD 17 April, 1899. . W WAGNER, .' :. un ,Hay rwiki..,oen ~u.n lOpero8'1t
intenemen,zal de voorkeur hebben. _ ·Sec. Sch. Com. Office o! DIV. Council of Hay, oPB7T8~R;CJa~n!. ru.VKN8

Poet wer.~ te..~. op 1. Juni, Kal~ te Koop Jag_ersfcntein, 15 April, 1899. lang. ~ ~U8T,warden ui~ voor dl
e.k. Applicaties te worden inga- 15den j.pril, 1899. ~ Wml..., Drie Maand..., p«ca UwOO .

~Dt~etteaand dedDonldOd~~kende IN~' lnrantiteit'.te Somerset V k Z A A D H AV..E 'R' 0:~~O~e;jc!~~....
'
", ear an en . en ..a.ei, e.k. W 8 . 50' Gemeste MD de IU.Dt0r.e4 YUl de' U...U- Stoomboot, . eet Wie. . ar ens·' Te Koop li --

. '1,,·".' W. F. KNOBEL, V.D.lf. Kan naar elk statio de ",,~ppij. A~
:) Amerspoort, . ~ Doe.tJoek bijertlOD n TE KOOP. -- Bij H. B.IUD8, Bij den Oncl~rgetee\ende, \. GednIb 4!Il l1itaa._ dII\r -le Drukk!
l .' '17 April, 1899. . R.:' • Arieakraal, pik Grabouw, na '. R. O. MALHERBE. Maat.ehappij 1" Bul'dt.. de \'ilben.t;

Jl. OWllN,80_~ W. SU'LcnnTI!Ua. Paarl, 22April, 1899. Co., Deperkl W --, boek nilOll"l- _ ~ It.......
:

... '

Aardapptl loeren.

U J!ItIl ION' LXJN
I\II~JNKILI.J KI!: ,.\tAILDl.1i:N~1

IJrui"'l'll '~Iolells, jl) twee ~rootten, Oven
Vc IIreil en Fornu is fIanrdcll, ()In hein in:_c
~tlandcrs lli rail' patl'oon), ~tcQkdrand,
Gjaddl~ GalYallischl' l'1I Zwart l.'raad, Hock·
polen, Opwi nd Bnu teil, N ct Draad, 2 '·Oc&
lot 7 ,"oet, KClllphckkcn.
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__ Schrijf om onze Prijslijsten.

10 en 12 Darlin~traat;
KAAPSTA
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