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Monumenten en Gnfateenen van MarmAr of
Graniet voorzien en 0p8l'rioht op eenige Begraafplaats in Zuid Afrika.
IJzeren Traliewerk eD
HoeUteenen ook voorzien.
Teekeningen en prijzen franco op applikatie.
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IIoé'lf1Ite K.las-werk en Jaagllt mogelijke prijzen.
't I'll.\Ilf·n, de goede smlla •• n de alwe~lring gewaarb 11"1"<.1.
~
Er moot st ipt contant betaald worden,
Alle orders
m.iet en Y~rgel.flld gaan van een "mille.
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ROldgllDde Onderwijzeres beDoodlgd te DOl
fODtalD, wIJk 1IIrmlJ1er, dlst. B1oe.rODtell.

Eere Onder7tJlïseres Benco i il[d r \\

P eene Boeren-plaats
3i uur
'Van Murraysburg, Voor eene
Gouvernements
"Farm
School."
Bekwaamheid om da kinderen voor
het EJementltir Examen voor te
bereiden wordt verwacht,
Muziek
en kennis van de Hollandsche taal
vereisehts.
Salaris £60 per jaar en
alles t'rij. Ve plaats js 4 uren van
bet D888testaHon·· gêlegen. Werk.
zaamheden te hf.gitlDen begin van
aanst kwartaal.
Doe aanzoek bij den ondergeteekende voor den IOden Juli.

O

PPLICA TIES voor bovengenoem~~ betrckkin~
verge.
eeld van de bIJ de wet vereischte ~
tuigschriften
van
bekwaamheid
eoed gedrag, en lidmaatecbap eener
ProtR.stantsche
Kei k, zullen door
den Ondergeteekende
ingewacht
worden tot c p den Bsten Juli, 1899.
Werkzaaml:.t.(.t.u te beginnen, zoo
spoedig mogelijk.
Salaris £120 per jaar en de
schoolgelden. .
Billijke reiskosten, gestaafd door
k witanties, zullen vergoed worden.
N.B. - De geslaagde
appliO&Dt
moet
zich voorzien van Onderwijzers 2de klas spoorweg certificaat om tegen halfprijs te reizen.
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Opene
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~
( )F ~es verla.ngend le k~'p, 10, 'Deze 111 de ~t."e
~ltstt'hDdti
plaatsen ~lIg(). 1.11. -.;t. Lady
G .... ~ s ...u., ........
t..
1
zocht ID de Afdeehngen va~Htlr'~.
;'.
__ ._
'.' __
...<
,
bert, Hay en Harkly West. ~
i
On~rgG~okende begunstigd doqr den jongen heer ROCCO DE
\'AN ZEEH KOSTBARE
Gehouwen, Landerijen,
Fon~ei.l1en L
VILLl~US, 1141publiek verkoopen, op
.
'
Btlit<>ngebollwen, Steenen ~ralen
011
Kampen op de (1ronde~ vijf
~:l
JJ
,
minuten ri jden van het PoU en
"
oDl 11 ure precies: '
Telegraafkantoor,
. en 't t~itio
Station.
Goede
scholen
lP de . ~ste.-Zeker Erf langs de Lady drey Brugstraat tegenover de be.
-----'t J': OCIJt>[·getel·kenJ.ebegunstigd door Mej. de WeJ. GIDEO:-lF.Ii:l.:-lco]Snabijheid.
Overvloed
van ~wild. Zlgheld van de hesren Do Villiers, Blignaut en Co., met een zeer net,
,
i,1
T, 'I r, iu hare betrekking
als Executrice Testeuwntair
zal Vogelstruizen
in 't veld.\i dat klein, nieuw; welingeriobt Woonhuis naar den nieuwsten smaak er op
1"1 '~I't'k Vcrkoepon
geschikt is voor Paarden, StrJIileD, staande, thans bewoond door dun heer Jan BQOysen.
S. J. PEROLD, V.D.M.,
Vee, Merino Schapen, en ~iteD.
2d.-4 G-oote Prachtige Elven er aan grenzende, zijnde de laatste
Murraysburg.
De eenige reden van den vt\'ftcoop Open Erven in deze Straat; het grootste gedeelte der koopschat kan op
DEN
:2iSTE DEZ I~H,
H. J. VENTER,
+_
renten blijven.
is dat de eigenaar door sl~hten
Voon Sch. Com.
gezondheidstoestand
zich Grug.
om 10.30 ure precies.
A. B. DE VILJ.JIEJl8
& CO" Vendu Adms, [j' EN Onderwijzeres op de Reddersburl(, O. V.S., ,..._
wenscht te trekken, en het.renPaarl, 1 Juni, 1890.
0\1 r hat.~ genaamd" KNOLLE
VLEI"
en gedeelte Van "Goede
~ l Mei, 189\).
bedrijf wil opgeven,
~
I~ plaats .Andover, gecertificeerd
\'t'machtlOg," gelegen te Klein Drakenstein,
Afdeeling do Paarl,
en bekwaam om de kinderen voor
Hicht u tot:
':
HET BEROEMDE OOCWATER.
or!ltrl'nt ~I) min\lt?u rijdens van Lady Grey Station, .met 't daaropstaand
~.
EleUlentary op te wer~en, en beEN botrel be ....... kt .. or dce-n end".emttl die dU
II oenhuis onder Stroo Dak, Kelder en andere BUltengebouwon onder
H. R. CAWOO~
hoorende tot eene Protestantsche
Ir'"bruilr~n .alleD er!renDeu d.t bet <le 11"'0.. 1.
l.Izerr-n Daken; beplant met circa 1300 keurige Vruchtboomen, waarvan
....heid i•.M~t J>O'Ilgeld 3.. ""Dd .... pootgeld Ia.Postkantoor Pap~~il,
Kerk. Werkzaamheden
te aan- "· V~rltrijllt.a'
b'i
l'lre:! bdO GI!<iVeS,:300 .A.bricoos en de rest
Limoen, Perzik, Peer en
via. Cei~beJl.
varen na de Juni vacantie. Salaris HEYNES, MATHEW &
1'1'Ilim noom~'n benevens Eiken-, Dennen- en PopuliElrbosschen.
Er is
". £.)O. . .en alleS vrij.
Hollandach en
Telegraphisch Adres:
.
Cbemlsten. Kaapstad.
ilUTst gesellIkte grond voor
100,000 stokken Wijngaard, op de oude
Muziek een vereiscbte.
Cawood, Papkuil.
\\"IJngaard gronden die door ?e Philoxera vernield is, en nu beplant is
VOOR
.r
ObOFF A. GREYLING,
iu.-t 1 ),1)1)') g-ewortelde Amerikaanscho
Stokken en nog duizenden zijn er
P.O. Andover,
(jm dt' overige gronden nog allen dit jaar vol to planten, aan Loopend en
-+-Fl,nt.-io \rater onbreekt het de Plaats niet, er zijn ook kampen voor het
Wodebouse -rENDERS
z len worden inge&N Assistent Onderwijze~~ voor gemaakt op de best mogelijke maniereu en gewaarborgd volgens Analyse
[lOlldt'Il
van
koeien; met een weinig uitlegging van kapitaal kan deze
wacht bij en Controleur en
A3 Klas Publieke SOh{pl te
rijker in percenten to zijlil dan, eenige andere Meststof.
1'::1<1[-; in een Lusthof
veranderd worden.
'
Auditeur
gene al voor den onder.
igd.
Belmont, dis.t. Herbert. Ge*rti~Door een bijzondere behandeling met Zwavelzuur net zoo snel
vermelden
di st tot
12 uur
ceerde
afschriften
van
bekw~l'DheHl
Lo.se Goederen:
werkende als eenige Guano maar zonder het Land daarbij uitteputton.
op den emel
:
( ) P een Boerenplaats School bij middag
en behoorende tot eene Prot. fjrerk.
V
.
Te verkrijgen bij
de stad Malmesbury.
SalaKf-:LOElt /; LeggerIJ Stn.(
Vaten, 7 Kajatshout en Blauwduig
~n herstellin~n
Applicaties te. worde~. ingt_racht
ris £4-0 per jaar; bij het aannemen
Kilipen, Le!:gers, Pijpen,
Helfaanren, Ankers,
Trap en onder tot den 30 J urn 1899, biJ den ~der_'
de Tulbagh evangenis 16 Juni,
VOlGT & Co., La.cIy G...ey S ...ldJte Station.
van meer kinderen kan het Salaris 1899.
Balle:>, Frn mers, Trechters,
2 lllandewijn ketels met toebehooren
geteekende.
Beide
talen
E~{'lsch
enz.
UF BIJ
verhoogd worden. .Lozies en kost
Volledige ibij aderbeden kunnen
en Hollaudsoh
worden ve~)ischt..
Het
Kaap.ahe
Che".Bahe
Syncliaaat
vrij. Applikanten met een Onder- verkregen wo
L!l::;:..;r; (;L)~DEREX.
1 Wagen, lOpen en Schotscbe Kar,:l .Afslaan Alleen Candidaten
aan het kantoor'
die On~rwijs
wijzerd Certificaat en met kennis van openbare w ken, Kaapstad en
Karren nieuw, Ploegen, Eggen, Cultivators,
Graven, Pikken, kunnen geven in vrouwelijke rhandEQUITABLE KAMERS ST.iGEQ.RGE'd STRAAT.
van Hollandsch, Engelsch en MuSchoffel3, Manden, Zwingels, ~Kettings, Jukken, Touven, 2 Paar werken zullen in aanmerking ~men
den
Civielen
Commissaris
van
e
" THO MASTERTON
8
ta.ri
.siek hebben de voorkeur.
Werk- Tulbagh en Wo
Ac'hter Tuigen, enz.
ster.
te begiontP met
Het is niet
v r: -; :2 Paar Kar Paarden, 15 Varkens, o Koeien in melk en die op hetWerk:zaamheden
'ereischt
dat de
Juli, 18~9 kwartaal.
:~,dvt'n gaan.
laagste
of een er Tenders wordt
Salaris £60 per jaar.
;;!
eare
aangenomen.
ill' I:-i]{A._:\. LJ. Eenige stukken Huisraad, 200 Mudden Patatas, 1000
J. J. DE KOGl),
applikaties in te zenden bij de onI\'at€rmeloenen en wat nog verder zal worden aangeboden.
HNEWEY,
Voorz. der ~hool.
.......
':
dergeteekende, met AFSCHRIFTE
fdinspekteur
van
P.K. B~ont.
BL~CHTS
van QertificateD, enz.
.Openbare Werken
Belmont, [) Juni 1809.
\t
-;
- - - -- -' op of vo6r den 25sten JUDi, 1899
'h
------------------~--=r-~r=
DEN TE KOOP AAN:
FRED. WKRDMULLER,
ENDERS
len worden geinMalmesbnry
Doornd.raad,_ _
wacht b' den Controhror-&n - ~--~
;j
30 Mei, 1B99.
Auditeur-Gen
"voor den Onder.
~~,
EVRAAGD een Hoofd Mnder- .- Gla.cldraad,
gereelden
dien
tot 12 uur 's
wijzer voor de gesubsiMeerde
middags op den
noemden datum :
V,N
school onder de PolitielritJleren,
Herstellingen
n de Openbare
Hospitaal
Heuvel. Jobannijburg,
EN Hoofdonderwijzer
voor de Kan toren te Wo ester;
16 Juni,
Salari.s ~300 per ,~aar, ~et ~oedig
'..J Tweede Klas Publieke School 189g.
NET OMHEININGSDRAAD,
- TEvooruitzicht op YrlJe wonmg';1
te Steynsburg.
Salaris £260 per
Volledige bij zon rbeden kunnen
Omheiningspalen, • - Vereischte bskwaamhedenti
Jaar. Werkzaamheden te beginnen worden verkregeq_ 'j het Bureau
1. ?-de klas Onderwijzers ~famen
na de September Vacantie. Kennis van Openbare Werk
te Kaapstad
Varkensdraad,
van
de Z.A.H. of daarmede~elijkvan Hollandsch
eene aanbeveling. en bij den Civielen
isearis te
r: Ondergeteekende wegens ziekelijke omskndigheid daartoe genood- staande
certificaten beneveus een
.Applicaties gericht aan den onder- Worcester.
zaak t , heeft besloten
Publiek te doen verkoepen op
- - 2 tet 4 v _,et.
later
af te leggen
aan~llings
geteekende, moeten in sijn vóór den
Het is niet noodsa
examen.
!¥
29sten dezer (Juni) Maand.
laagste of een ige tender
2. Bewijs
van
lidm~schap
W. H. BOSHOFF. V. D.M. genomen.
eener
Christelijke
Prot.
K(,tk, en
te 1 11 ure precies,
------------~
Y,
van goed zedelijk gedl'1lg IQHpende .
Jn IYI i hekende Plaats genaamd "KruishofF' nabij Wellington te over de laatste twee jaren.
~00fd Inspecteu va.n
r; rof'nher..:: Beplant met circa .')1),000 stokken wijngaard, waarin de
Openbare Werken.
Alsmedo wordt
gevra al!
apGalvanisch IJzer,
OOFD
onderwijzer
aan de
Phrln\'>r;1 nil is, die ecLter met nog twre maal zoo veel kan beplant plicatit's voor eene AssIsnl'lllÉ voor
gesubsidieerde dorpschJOl "De
Galvanische
wrmlpn,
\"pg-ens de voortreffelijk heid \'an den grond. Een moeder bovengemolde school, Lt\la(~is £ 12
eendracht Plein School" te PotchefI"~lnra!:;'., \':1n Amerikaansche
Stokken is reeds aangelegd tot de vol- per maand verei"chten deze.t1de als
Z.AR(
Dh:ltln~
t)przelvf', ook zijn er reeds eeni~e honderden Amerikaallsr,!ie bovenstaande behalve dat 'slechts
.P de Plaats Tweefontein nabij
V.EREISCnTEN
:
Tweede Klasse ( )
t tot 3t.
~" ,k b>n w>,'nt. Er zijn ~ stal,dholldende fonteinon op de plaats, die het eene
Camphell, 11 erbert, 1 Bruin
3d"
klasso
Onder~jzers
onderwijzers Certificaat van de Z.A.
~,'h"l';e ::t"r doorloopen.
Het Zaailand is uitstekend, Vee weide uit- examen ia plants van
Merrie
Paard, omtrent 16 jaar oud
2de
en alle soorten IJzer Republiek of een daarmelde gelijk!!llln! l'W! vllor alle soorten
Voo. De gebouwen op de werf bestaan uit klasse gevorderd wordt.
onduidelijk C gebrand op ue rechter
¥~
Goederen
staande (applicanf;en met Buiten,,:1
z",'r
nrt welingericht, bijkaus nieuw woonbuis, mede, Kelder
zijde van den nek.
Applicatien
te worden il'fgezonlandsche Certificaten beloven binnen
:'t;d
Bediendenvertrekken
allen ondf'r ijzeren daken, als ook oen den aan den- ondergeteeke~e
1 Bruin Merrie Veulen met kleine
Bus
redelijken tijd .Aanvullings-Exameo
.é"ho'l w '{('rder af onder stroodak,
dat goed kan verhuurd worden heb- 382 Johannesburg VÓtJr20 Jt'ni, e.k .
kol en witten linker achter voet,
af te le~gen).
h.,::, iL' [Jl'achtige
Tuingronden;
de plaats is bezaaid met ~5 mud Haver
omtrent 8 maanden oud.
Werkzaamheden
te aan\#larden
BewiJS van Lid.maatsrhap cener
'il .l ltlud Koorn.
1 Donker bruin Ruinpa.a.rd, ombij opening 'der school na i)e aanprotestantsche
Kerk alsook van
trent
3 jaar oud rechteroor zwa.luW'.
staande
Vacantie.
~'1
LOSSE GOEDEREN.
goed gedrag. Salaris £240 ~r Jaar staart.
H. J. LOUWf{
1l)et beste VO')ruitzichten. Werk.
K E L [) E R :-:3 zes leggers Stukvaten, 7 zes leggerR Kajatenhout en
1 Vos Rumpaard met kol, slaan.
.
Sec. der S<t~ Com.
zaamhed.en te beginnen met 17 Juli,
Blauwduig Kuipen, Leggers, Pijpen, Hal£aumen, Trechters, Emmerl'l, Johannesburg,
merken
lp rechter zij, omtrent 6
...1
189g: Ingeval ech:.er geen g~chikt
Kajatenhouten Trap en Onder Balies, Brandewijns
Ketels en Koeljaar oud.
23 Juni, 1899.
i'
.Applicant zich voordoet die met 7
vat bijkaDó4nieuw, enz. enz.
~...I '
1ndien bovengemelde
Paarden
Juli, a.s. kan
beginnen zal de
niet gelost worden met vergoeding
BOEl.{OERIJGEREEDSHAP
:-1 Paarden Wagen, 2 Open Karren -W-l-'j-k-o-o-p-en-'-'S-id-e-"-e-n"""f\~ill)tSchool Commissie den tijd va.n
van Advertentie binnen Zes weken
waarvan cen nieuw, 3 Paar Tuig.en, 1 Span Voortuigen, 1 Lot sche Zaadhaver, also0lt B oede
indiensttreding 'terlengen. Derhalve
Toegerurst met Rawbone's SpeQiale Sporting versieren en gesteld op
van af datum zullen dezelve als mijD
ZwmgeJ,.;, Kettings, 1 Snijmachine nieuw, Ploegen, Eggen, waaron- monsters
worden ·Applicanten verzocht op te
Zaad KoO!in en
1200 yards. Uitstekende w&IJ.rde. Prijs £7 10s. net.
Eigendom beschouwd worden.
dl'j' een nieuwe Ho-ward, Manden,
Graven, Pikken, Schoffel,.;, Cultigeven wanner zij instaalt zullen zijn,
Patronen van alie 800rten en geha]te~ aW;d in voorráad.
Voederhaver. ~
vator", enz., enz.
J. H. LOOTS,
Hagelgeweere!l, R~es en RevolverM, van eenige 8oort. ten spoedigste met de werkzaamheden te beginnen.
TweefonteiD,
VEE :-~) Extra Ezel..,;, 1 do. Rij en Trek Paard, 2 jonge gedresbeerde Stuurt monsters en kwotatier:..ionder
Krult, Dynamiet, Detonators, Lont en,Lont Ontstekers. aïtljd in voorraad
De geslaagde Applicant zal tele.1 jar1ge Roadsters, 4- Melk Koeien en Kalven, 7 Ossen, enz.
P.K. Campbell.
vrafisch van zijn benoeming worden
lIet iewone a.-.;sortilllent Huisraad, en wat nog meer ;{;alworden
Colts
met
nrgrootglas
Itgazijn
Rj~es,
~/85
tegeD
zeer
nrmfDderde
prfJl80.
gerwittigd op 3 Juli. e.k.
:ta: !!,'hoden,
Appplicatien ingewacht te VrijDAVID JACOBUS
LOUW, J. 1'. H.z.
dag SO Juni, 189fl, bij den ondergeteekende.
.
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Cape . Chemical· Syndicate Limited.
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ce.,

BEENDER MESTSWFFEN--
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t

Departement y Openbard Werken.

1

E

GRANEN, WIJNGA4RDEN, VRUGHTEBOOMEN ~ TUINEN

BENOODIGD;;r
.
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Onderwijzeres Benood
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10 .& 12 Darling- Str~

A.B. DE VILLIERS, & Co., Vendu Adms.

Hoo'i Onderwi;#er

1f!£..

KLEINE

GO DD J)!IIJN
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BENOODIGD

E

D

DINSDAG,

den 4den

JULI aanst,

DAl SCHRAPERS,

i.

I

BENOODIGD
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H

AANGELOOPEN

eetie

['Il

Speciaal I Spec,iaal_!_ Speciaal I

RAWBONE'S NIEUWE SPORTING MAUSER CARBINE

H. RIES,aFt

A. B. de VILLIERS & Co., Vendu Adms.

J. C. SMITH & CO.,
Hont,Koolen TimmerhontMagazijnen
KOLONIAAL -

E~ AMERIKAANSeH WAGENHOUT,

STOOM

ZAAGMOLENS,

J. D. CARTWRIGHT

"''ttf";

I

& Co,,·

~

E

KENNISGEVING.

D

~.;f

genee6middelfID T&n Dr. O.
00., ~erJr.re~D worden bij de eenige

"VlaroRlA.N

e$t=:naa.ra,

WATER-WHITE OIL,"

160" VUURPROEF.

IN

PATENtE

'KAAP8TAD.

..

TANDHEELKUNDE.

F. D. MUNNICH,
P.S.-.A.lle
boeren
die ....
;..belang GLASEN PO RCE,LEINMAGAZIJN
Secretaris der School Com.
hebben in Engelsche ~aFpelADDERLEY EN DUUNG
STRATEN.
Bns 105, Potchefstroom.
moereD, zullen weldoen aazfl<Jn'l te
ET-, Ontbijt-, en Theeservies~ Toil.'etartikelen en aJle soorte:q .Aarde.'
schrijveo, om onzen laats(jm brief
werk in groote keuze.
;
over dezo zaak aan hen te~nden.
Hang- en Tafellam~n,
Vloerl$lpen
voor de Y oork&1Jl8r, Tafel.
Post Vrij.me&:Jenen fanta8ie- artikelen en alle B:uishoud-BenoOOigdheden.
E Ondergeteekende wenscht aan
Verzilverde en Fantasie Goederep, geschikt voor Trouw-, of Verjaar.
het geëerd Publiek bekend te
H.
da.gspresenten een Specialiteit.
Jwst ontvangen een lading VaD hun maken dat hij nog steeds bereid is
speciale Port.
Voor Klanten van
"Boarders" in te nemen (Jongens
Winkeliers.
loowel als Meisjea), ook "Dagboarders," tegen billijke prijzen.
'C~NE~ de oorspronkelijk.

' K
em
PI
en Riebeeks
,I

88, Breestraat

80.,

DE

"FAUCET '!NOZZLE" ~N KANNEN,
BESTE OLIE i IN DB HARKT.

van
kundige

lddeJen ontvangen, en,is iD, d.
gesteld om ~ijTle patienten de Toordeelen van al die moderne
verbeteringen
in de tt.DdheelJulDde te doen genieten.
CODBultt.tie uren 8 v.m., tot 5 n.m;
op Zaterdagen 9 v.m., tot 1 n.m.
Pr.tienten buitenaf woonachtig, k:Unnen
bunue vi8itee per bri.,,{ aankondI.geIl.
po!l!tie

De Heer A. FIELD,
Tandheelkundig

Oh1rurg1jn,

OastIe Ohamber~,

P. J. J. LOUBSCHER.

Wellington,
1 Mei, 1899.

Adderley Str8.8t, Kaapstad
P.K. BUB 800
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".Arrow Frand-;;bak
'

NeG

ON
leu ~.te
DE HURlIB

STEEDS

DE OVBRWIlflfAA.B.

'

Over"'A.nnm.,:
MALCOUES8

Karrafontei.D, P.O. Vea&entad.
ot Co • 000IIt LoD4~n.

28c!e .....

'<'.

MijDe HeefeD,

1899.

'

Zoo als gij natuurlijk weel ben Ik een harde ..............
de Braad •
•i. kt. Wet., en in dit opzicht zal ik nooit ,~
tot 4.. .. at- dOOCII. D06Il
dit niettegen8taande beschouw ik: het de pUc~ ftD ledenla boer ca.oo ... mopltk
all..n middelen te gebruiken om IlJoe ICbapeu te ODUIDe&&eD.IIUOnd .. ~.
lil. h40b bijna lederen dip onder de zon I'8bnfkt en ik k.SJl .et, 'V-J'ij ..
mocd1ghdid ze;.rgen dat uwe ol Arrow B2'and Tobaooo bUaOt II mij 1l0l'

de beste resultaten

a-egeven heeft.
I beechou w uwe ti Arrow Bl'aud Extract" de DmIte .. clip ID de ltoIoDie.
I(

Ik hOOD en vertrouw dat OllY MIniater Tan LandbouW' 1O"PIl al CIai lecllr
ID d.. Kolonie no de~ dip vfllZOrld lal wordeD. ,Ik -.1altoo. ut POO6IfIe .....
hl!bb.n om uwe dip aan mijDe oude...chaap-boeren .. ~
Ik noem mij, Uw D. W. DleDaar,

VUl Lour'8iloo lIarqUee

Pn .... ~..a..

DUI'

S94mt1en
-dePM Yan Durban uar Pretoria 6t 1 miJ1n.
Vali

X:~

DUI'

Pretoria 1041

-__ ~~
.Jo1wmeaburs 488 mt1ell.

1HIl1lll'''_'JIMI'

-'ohum,,'.~boiw 1011

D. P. van den BJ:l!WD, LoW.IL
KarrufontAllD, P.O. VeDtenW, 16. lI&y,I899.
Co., East Londee.
I san, Ba you will undoubtedly kuow, a......
anlllODilt of the &oab
Act, r.nd lo thill opinion I shall remsm to the day of my deaCh.
In spite of thia, however, Iooneider it the duty of e1'V1 farmer to 1188 all po&Jlble
blftlUl to lake care oï hi•• heep, and keep them ID sood h-.lth.
I baft ued a1mod
every bnnd ol dip under the IIUD, aud can _y ooD8OieDtiouly tba& JOU lo A.r7OfI
Brand Tobaooo Extract" haa l(1VPt1 me ib. heR neul .....
I oonaider yoor .. A:now Bnmd Extraot .... heR 41p iD.e Ool~.
I
hope, and trut, that our Milliliter for Agrioultar. we ha.... e"'1 clep6& ID the OOIoDJ
lInpplied wtth this dip, I shall rJwaya eeteem lt a great PleMUn to reoollllD8lld your
dip to bly old lIheep-lanrerl.
I ha .... the hODOur to be. Sir, Y01U' ObedieDi
)lplll1'. MA.LCOIfES8
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KOSTBARE PLAATS.
E Ondergeteekende, behoorlijk geDlaChtigd door den heer E. Mo
WHIn, sal bij Openbare Auctie Op de Plaata:'Verlr:oopen

D
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DB E igenaa r trekt zioh
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won
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22

d, b,zighsid tBrug.
OPGSRUIMD.

V.M.,

Een Zeldzame .Kans.
OPENBARE

VERKOOPING
VAN

"

Een Kostbare Plaats en
Goederen.
In den Boedel van wijlen

GROOT

PAUL ALB!BTU8

,

Ondergeteekende,

BYL, van

DRAKENSTEIN,

in de Afdeeling

DIt

VAR IlEB

I

PAARL.

behoorlijk j{umaohtigd door de Exeoutrice Tea.

tamentair zal op de plaats bij Publieke Auctie 'ferkoop<'n op

29 JUNI, 1899.

DONDERDA.G,
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,THE

:Montagu,
12 Tuni, 1899.
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Kan dit waar zijD '1

;J,
h,:,

Uist"l'cJ:J. ontvingen

wij uit Londen een
/;"lil.,,·.kaoelgram
meldende,
dat_een
lHiiawbook
over ZuiJ·.AJrikaanlCh.
aa·
ktlll Oil de taiel
van het huia der geUleenLen WlUJ gel.,gd.
O.a. bevllt Uit
Hlau ...boek het antwoord
vau den heer
('hdmbl"rlain op de petitie uil Juliana ...
bnri', en een dépêehe
van air Alfred
~lilu"r.
gedate.rd i Mei. De Inhoud van
JJ[ antwoord wordt niet sege"en_
W dt de dépécae betreft,
moeten ""
el~totO" ~gen
dat wij het niet kunnen
~..Ioo,en dat trir Alfred
Milner
heeft
• ...cbreven
wat hem in het bbel8n 3
in den
mond wordt plege).
Het.UI
t~ (lnzinnl~ en kwaadwllli~.
WV lulleD
met on.
oordeel
lnehtell
totdat
het
Blanwboek
met de dépêehe r.elf iD onae
bandeD is, doch IDtu~hen
kunllea
~rl.:gen, dat wij b.tgeeo
plesd
wOrd'
in- den mond Tan air Alfred, ,...l .. r.
lkr ~oueltln yerwacllten
uit den mond
van een verblinden partljpopr-ln
dl.
r an sir Gordon SpMcl In .. Il alJn ..
wilde tllektie.t08lprake~
uit dl.
nu harer majeeteitl
Yerlecenwoordlcv
In Zai,{·Afrika.
Wij honea het echter
nid gt'Joo,.n,
dat iiir Alfred MilDer iD
~"'\ dépéche naar Engeland heeft ge.
8l'hrevt·n: .. Het acbouwapel
dat de nttLlnd~!"8 te vergtoefa MD beroep 6p Grecri
BrltWiJe
om bulp doa, ~ade
J~I\ inyloed
en de reputatie ftIl G~
brittanje,
en maakte de HollandlChe
ko:olliett'n afkeerig.
Nleta &Odei'll dan
~el\ onmiskenbaar
bewtJa, Jat harer
Ul~]~8teita
regeerins:
~
be.loten
wae
nipt mt bare poeiue ID Zuid Afrika te
...·l'rdtln gedreven,
kon dell!l IOhaclelUke
bp'l PgiDg (propagaooia) etlliten."
In r1 e ,elfde maand waarin deaedépêch.
..'~~dHPy{'n werd (wat er ook in mage
II.'D) hield
minister
Goechen ee'Cl wel·
~Fre"tlilde rede voering In Londen over de
IJJlrage
der Kaapkolonie op l'OOl1ltel der
Afrd[aaueler
rp~riDg
tot de Brit80he
,l",)t en maakten de Afrikaand'l1Ilich
ID
Bli~ deelen d68 lands op om den "erjaarUd'; ouscr
~liefJe
koningin
ftltWtelijk te
TI-reD.
terwijl in vele N. G. kerken bU
die g~18~enheid epedale diensten werden
rboadeD.
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Misleidende kabelgrammeD.

n.

tUd tot tijd hebben wij gewaarschu w.i d" kabelberichten
nn speciale
cnrre~pondenteD nit Enaeland
toch oiet
ou,oo-waardEllijk
aan te nemen, daar men
dlk\\QI:l
door de halve waarheid of een
pel.qJlge
voo!"8telling een geheel mislei-rlsnden
indruk
weet teweeg te brengen.
Uooige weken geleden bv. weN he~ volgend bericht in de Cap' Timu iepubU.
ceerI: "De DaIly Chronici« 181ft dat het
~del is te spreken allO! de Boeren kunnen
w"rJpn toegelaten voor altijd een b1llijke
mate nu hervorming te weipren."
Komende on Ier oorlogzncbtlp
~l'1tOplniee.,
IUU men tot geen andere
ge'\'olrtrekking
kotnee dan dat d.. DailV ChronicU, dle
tOI cog toe een geJOnde politiek aangaande
de TraaeuaJeche
.. an had S""olgd, \"aD
li~newQL, wa! 'T'eranderd 80 met de jlo·
gN'~ was 1{1lan oehr .. uwen: "Down with
Kruger'"
. )l~t- ...e jonpte
mailboot la de
D ''J C~r.uucle aangeko.uen,
wa\ruit
b(l'en"erwl,le
Ilanhaling was genomen en
Wl'
\ i u.I: ID-n?
Het bedoelde artilnl ill
t~-~~l!DB
tecen de Transvaal,
doch in.
te:":: :~pl eeu ernstig
proteet tegen het
jl :' ..:~~chrpPQw.
Het artikel bt-gint:'I'
,';1':0'
'" gevaatlijk.
Het Is iE.'kbeld
:e . '''!>Pll alsof dIJ Boeren geen argnmen,~:
.1,111
hun kant hebben; en het ise'\'en
li I I :e "I're;'en alsof zij toegelaten
kunn"11 worten
voor altijd een billijlce mate
T:l!i hor vorrniug te weigeren."
Dan volgt
-e n dal,jel'jke en onpartijliige niteeIUtlt·
tl ~II van de pesttie en het artikel eiodilt:
"0" llloemfonteiDlChe
conferentie
zal
h: nne n veertien dagen gehouden worden.
D,' ;eschilpunten
zijn bekend eLaijn, bij
sl»: van releniI1i,
beperkt,
mits de bolIr:'" van den heer G08Cheo ungaaode
':J~I iwhOQJ van de onafhankelijkheid
nn
r\q Tranavaal in 't oog wordt gehouden.
Wordt dit uiet gedaan en tracM men een
eor log Oil de TI'1LlIIVI'lI te toroeeren, dan
!D~il de Idat!te prije het ""rJen
nn Zuid
Atnln
lijn. Dil eerste zal.ijo
de ondergallii .80 Lien heer Chamberlain."
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wen<oebe!1
wil
d. h','rr" t., Il IlIk (oecret.&rl8), en J. ~.
Bo!hoff (Voor'lllCr), gelnk met bon fllak ..
dl'li h" ,l~," blle·n~orn5I, 110 ook ouaea '-!rea·
'ItOOnll;;en undefl.u.er
til I) d. Iadere vrleDcJa
III YflU<1lnneo
di. werll
Ilebba ,"r

due I, '''~"k,: n'l, ,Met
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0
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cl d",'r,te brell!{en op (l('n tbee·
d" lr dd ohri!teluke
werk!'!'!!
.e,c. ';,.,,,~, met het grootst.e .ucces is afge·
h~;",:: Reed! vroeg in dpT> ","ODd kwamen de
r"tu,,"n "n m~nllCben te v~t no alle !ranteD,
()<)k '[1~ndpn van ,nd~re plaat-M'll, en vuldeo de
i''Xlte ,,'h, .. oIlramer die fr~..i yenrierd wu met
bloem_n, ter ...ul de 1af,,1. ~1..deD
waren met
allerlei g.b~k en 16kkernijeDdie dan ook la_
lI':'li .maail: genuttig<!
werden. Het doel der
"~..,n,l)m\t WIL! om de iokomst.en te pbraikea
·ovr m"fr boeken, eDI, £6 werd gemaakt bij
\"
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T'E Onl'lS~KRAAL,
(MOI,el
):\l,l: ~.I..Hl.' leden
Zaterd,'!!3VOnd
h ..d ik but
t:.,·· ., :;"fl ![J 'rl)nr",f'nnemrl.~ plaat" eeu ..oer aan
TH,"

0
0
0
•
0
0
0
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.Jnr.'" umllaoU.

psp leren In Y8rband met dese
k'lrNtlA zij n In Lf)ndlln gepnbliceerd.
De
q.~' , '''rile
et.>lt "OOf arbitrage op een
, "\) i t ~a 'l'en, doch wl'lgert bet andere
. ,I'
le
htlUllen en cie iJt.lll6(ligiDg der
r·~:J\,\i"k <I;l'1il'lUaanIn aanmerking
te
l"etn-lll,
lId b':!boeft nanwellj'.u geleid
~. ,,"r,len ddt de he':!r Chamberlain
de
r;~h,rtede ook hierin ond"rst"unt.

le

0 0

o-al BMte ad Opbaa'
Cbaablrr...
... ua 0 0 111& •
80atb A.frICaa"""""
800 0 0 110 0
laud of ~ron
(BpUt) "-100 0 0 'lO 0
0Jtergat oual
0 11 0
0 l'
..
~
11"
8 0
Sqaitable Fire
...
17 0 0
III 0
SqaitabJa FInI and lbrIDe
tOO
I t
CJólnaIal ~
... ' 0 18 OOit
pan JlJlabedl"'_'_
G It
0
• lt
a-buk JI.at.abeI
1 1. II
1"
8AJl!il:III-.
1110
IJ"
-..ne'-_
I 7 0
I'
GIMI-1IeiDe&
Board .If
Suca"
100
1100
IPGurdlu
'''0
'00
l'Md WiDI • BnIDdY 00
10 0 0
10 I

De

I'D

VerIIoDper

00I0aJaI Orpbalr(lbaablrr &110 0 0 &110

SCha.devergoeding voor Jaml)son,
inval.

in

r
r

_nnant_

"oor, eo men

E!,l,·~ in ile:r;e nitgave publiceeren
wij
ppoil!" rf'lIOlntiel! die te Montreal, Canada,
In 't I.'e~lu van Mei Jl. door de Canadiau
ln,ieppndence
(onafhankelijlLheid)
club
adlll::<dr:d"
el.. pf)l'Iitie der Transvaal met
al:,:p[!lpeun
8temmen werd aangenomen.
ll"l~ elul} IJt'staat openlijk binnen
het
Bnll!ehe
rijk - doch niet III Zuid-Afrika.
~!en l"ttH er auk op dat de leden van die
ein 'I Hri t~c he' ondprolln"n ..n I{een" stam't'[wantl'o eier Tranllvaalsche bUl'g6ralljn.
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Uit Oanada.

B·
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ti
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()pl!tel oran Mrs. Olive Schreioer
(,'I'P[
eie Zaid·AfrikallD8Che
kweeti.,
W:t;H'au wij In ana Inl!!idlogaartikel
van
,\ lp1A'r Ul"t
.ngeoomenbeid
"waagden,
li '!l.II'" in pv.mfiet-"orm ultgege"eo
door
rip ,'" ,"lh, Afncan
News, Kaapstad, en
'~rlHlJ~ha1r bij de heeren J. C. Juta & 00.
l'riJH 1',,1. per exemplaar.
Wij behoeven
i1'!'t'n ""nb<Jn,llng te voegen bij wat wij
H",p~~r
!)ver dit mee8tentuk
gezegd
hpl" ~O.
Een leder behoort het te besitten toU te lezen.

'ch' .

t·

I

Op eeD .poedftreilOuDde verpdtlriDg Tall d.
Oanadia4 lndepnd_t club, ,ehoad.n t. HODtreal, Oanada, op den SOItea lIei, l899, werd de
voJrende reIOlatie alpm_
UD,enOIlMD, ... ,
opd.racbi du.be oYer " lIDdeD naar de Kaapkolonie :II Wij, de led..
van d. II Canadian Iadepen.
d_
I) ~'1b.. ft11l0lD_
hebbend. door de pen
da' een beroep gedua ja door d. II South Afri·
cu lAIIUe .. op eea orpniati.
ia' Canw eli.
aioh _....
de .. Bri&ithEmpir' Leap e " paeg.
d. leep. T1'IPIIde MD petiti. "oDderUeaaea
die beweerd word, PteekeDCl " .jja door
21,000 nUlaDden,
Brilaobe ond........
D'II iD d. Z. A. npabliek, en der IIoniasiD yan
Eqelud
_,.bodea,
•• beade politieke _r·
oaw
welke de,....na,
van de Z. A. republiell oaw_heltik
acb. toe
te lItaan ;
,
Eo ,.Iooyeacle, lOOala wHdoea, da' he' doel
un de .. sesd. petitie i. beh.lfde oogmerk te
bereiken ala ~
werd door den bel'1lCh"a
en roofauch~n
Ja_n
Ilni,PkIobt, aam.ljjk
de omHnrerpUlf Tall de repenn, van 4e Z. A.
repo bliek, e.i..ae TU hare onafbao.i:elijkheid "
beroovea ;.
Wenachen wti proieli un te t~keJIen te~a
het beweerde yoomemen van de 8rihcbe reg.. riag om een vrii yolk te berooven nn honne
_rUheid, gewoDDea aa een .waren Itrjjd teaea
ED(8lacbe tyrannie ea vervolgiq, zicb nitlinlk·
kead. oyer meer dan eene h.l" een .. ;
En w~ betuigen biermede ouae harieljjke
.ympaUUe ua rresident Kmger ea het yolk
der Z.·A, repubhelr in de moeilijkbedea waarin
Ijj leplutlt
.gn door de, onrecbt ..... rdig. handelwjjae der Bri_h.
1'98na" baadeleade
door den ad. b.... J. ObamberlaiD;
Verder apreken wjj de emm,. hoop ait, da,
indi.a ajj pchroapD wordea tet' aelfyerdedi·
iina Maea
beoOtIdea uaval op haa vrjjbeid
êII oaatbaablijkheW,
Ijj d. oHrw,lnQina ~Nl
behl Il oy...... oDreohtvaudip.a n ,."._.
IooIClll vjjaDd."
•
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clal~ bericht ..o van 1IP"ciale correepond"r, t...o in Gil Gecharterdo
persorgaDen
'lpede
aan met een "oorbeboud.
Mage
!b~tl da iD Londen ook leeren.
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Transvaal.

V~r.,Bte olt-t dat delpeclale
correepondenton ,1er Gecharterd!! p-'r! nn hier hetEPlfde do"n.
Daarom zeggen
wij nog
I!>'OS:
weelt ifew18racbuwd, neemt de ape-
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