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DEEL No. 71.-8,806.1

.J _,,;ff/I. GROOTE EN ZEER .BELANGRIJKE
~ .lel'.&. "V'lBl~·~"&S'rIlB2

PUBLIEKE YEJtlOOPIIG
1"",,\\·",h,.~.~.MalmesbUry ERVEN.! ERVEN! ERVEN I

'1

VAN Daar er een nieuw dorp te PHIZANTFONTEIN, afdeeli~g VioOOtia
West, aangelegd wordt (de naam waarvan zal zijn LOXTON) Jleeft de
Kerkeraad van de aldaar gestiohte gemeente laten opmeten ' !
sa30ERVEN

waarvan 100 Water Erven en 130 droge Erven zijn.

~llE,'r,t,,·Klas Ezels
; IIwd.·n van 3 rot 4 jaren oud

F~IVl·tteKapater Bosken
'. 0':,,'n
2 (~I,,'di('et{'eldeVaarzen.
BOl'l'Di't'meldVee zijn allen in

:n.,J" l··)!lIJitie.
- :Ht- l.ct op den naam

1', E. REDELINGHUYS.
Vln der Spoy, lmmelmll a Co., DR Ondergeteekende is begunstigd met instructiea om al deze ERVEN

Vendu-áfslagers, per publieke veiling te verkoopen te

~b;:::t·:,i)l:r\·,
II ::::"11[.'1809. " PHIZANTFONTEIN,"

PUBLIEKE ¥ERIOOPIMG OP
ZATERDAG en MAANDAG, 14 en 16 October, 1899.

lostbaar Land EI.I._'I, Het nieuwe dorp Loxton is prachtig door den Kerkeraad aangelegd
TE en er is niet de .miuste twijfel dat het een modeldorp zal worden. Het iR

goed VOOl'%Ïenvan water en bijzonder geschikt voor tninen en plantatieen.
Het veld is bij uitstek ~ voor groot en klein vee en een groot gedeelte
ervan is reeds omheind. Daar het omringd is door boeren die meest allen

D
E ondergeteekende behoorlijk welgesteld zijn, kan men nergens in de Karroo een meer gewenschte
.iaarto-: gelast door de Koloniale plaats krijgen om bezigheid van eenig soort te drijven.

Wl't'~bl!ll'rzal Hier is dus eene kans voor winkeliers, speculateurs, ~lachters,
8 3 SE I bakkers, boeren tuin iers , en personen die Hotellen of Logies huizen

OP WERDA, 0 PTEIIU, I tt, willen openen, en in 't kort voor iedereen die zijne penningen hewaard
(,\! 11 URE V.M, heeft.

~r l"lblieke veiling verkoopen te 7,00 'n gelegenheid krijgt men maar één maal in zijn leven om goed.
ZIjnerkantore te Calvinia, koop grond te bekomen.

het volgende :_ Komt allen en gij zult niet teleurgesteld worden. Ziet hier, de
l. D, beroemde en welbekende termen zijn, 6, 12 en 18 maanden krediet.

;..lat, \ lakkcfontein, met de daar- Daar er eenige duizenden. van. koopers verwacht worden zorqe ieder
1.10 rh l.oorcude "11 deel van de plaats voor zij" eigen Vervel',chingen .
~ d, l-Iontein, gelegen in distrikt Op last VBnden Kerkeraad
I alrinia, wijk: Voor Hantam on-
:Hl'l'r 1: uur rijden van het dorp,
g:'OOI tezamen omtrent 5,656 mor-
:1':.,
- Deze plaats, die bijna in zijn ge-
:l~!omheind is met draad is uiterst
~",(,!tikt voor veeboerderij zoowel
o.,' \'OOr zaai en tuin doeleinden, heeft
"fn sufficant woonhuis en andere
:o'.ttengebouwen,ook is er een goed
.emaakte dam op en een of meer
't.\DI!holldendefonteinen. SPOORWEGMAATSOHAPPIJ.
II. Zeker stuk grond zijnde een .

:t'{'1 van de plaats Hoogekraal alias De kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
~a,tll,kop,grenzende aan het dorp Qoederen van de Zee naar Pretoria, Johannesburg en
la:nnl<t en beter bekend als De &Adere plaatsen in de Tran8'9'aal is via
Dorp-handen, groot 7:1 morgen' A
Dele landen zijn bekend ala zeer LOURBNCO M_RQUBS.
gr)t.'dl' zaailanden en met weinig Van Lourenco 'Marquee naar Pretoria 349 mijlen, naar Johannesburg
niko-ten kunnen zij besproeid 394 mijlen
worden door de rivier loopende door
~et dorp. .
Ill. Erf No. 31 gelegen in het

e! rp talvinia beter bekend als
I'ella, groot 37& Vierkante Roeden.
Deze erf is uiterst geschikt "toor
tuin doeleinden en kan gerekend
worden een der besten in Calvinia.

VAN

CALVINIA.
Van Bhijnedorp,

Korsetten I
Korsetten I

Meer dan 2,000 paren om
van uit te kiezen.LAMB H. BRINKMAN, Afstager. GEO. VLOTMAN,

Bee, Schoolcommissie.
Ladybrand,

11 Sept., 1899. MORRISON & Co.,AfdullRI IIIPrieska, ____... ....

SLUITING VÁN WEG.

Yictoria West, 9 September, l1J99.

BENOODIGD Bieden een buitengewone narde

EBN gecartificeerde Onderwijzeres aau in Dames' en Kinder.koraetten,
voor een Private School op de met inbegrip van hod's, C.B.,

plaats van de heeren Marais en Thomsoa's, Y. & N.• 8. & 8., en
Bruwer (onlangs gekocht van Dr. andere beste maabeIa. Grootten
Hau{) gelegen twee mlJlen van het. .
dorp van Bobertson salaris £.i8 per van 18 oot S6 inch, met lange en
jaar en Vrij Logies; Muziek een korte lijven.
aanbeveling.

Aanzoeken met getuigschriften
lullen door den ondergeteekende
ingewacht worden tot den Isten
October, 1899.

Werxzaamhedén te beginnen het
volgende kwartaal namelijk Octo-
ber,1899.

D.AAR applicatie gemaakt zijnde
door de heeren W. S, I.

Marais en W. I. T. WesseIs voor
het sluiten van een weg op hunne
plaatsen lO Groot :Modderfontein,"
en lO Prieskas Poort," voor publiek
verkeer.

Kennis wordt gegeven in termen
van Sectie 152 vau Akte 40, van
1889, dat applikatie door den
afdeelingsraad gemaakt zal worden
bij Zijne Exoellentie den Gouver-
neur om genoemden weg voor ge-
sloten te verklaren, viz.:

Den enden weg op de plaatsen
cc Groot. :Modderfontein" (een sub-
divisie van de origineeie Plaats
" Doornfontein") tn lt Prieska's
Poort" gaande tusscben de woningen
van genoemde plaatsen, in Veld- mB • U D
kornetschap cc Prieska" beginnende ~..... u:u.
bij een punt op de plaats c. Prieaka's OF, '-.' ftI'IaD'f.~~ kooP,t io HET GIN AS REN ALI .}~N
Poort," waar hij afdraait van den ~ uitge-
Prieska Daar Vicooria West Af- IOObt q..r de .A.fdeelingtlllvan Her- ~.-Nepn.' lIIUDIIeD. geled8ll ptaic-
deelingaw:eg, Proclamatie No. 87 bert, $1 en Bar. klv Weet. ~ ik la - brill ... 11 'f'UI ~ ~ ait1rer-

van 1891, genoemd punt begint llAMi.iwaft_ T _,;;:-.a_:!' • F~"':- a. na Jl.llBUJUTICURO III m.QD pftL':"_.,:- ..... ~J8D, vu~en DI:" eo.~. -. .. heb D.iBm'"' po
omtrent 1,000 liniaal yards distantie '8ni~, . 8teea,en ~ ~~ 'f'CliChtiDa "ij ....
in een noordelijke directie van eeD en Kampen op le GrOnden. 'fIJf ber \le _ p, - JII'OI*INe .u..
plaats genaamd de "Haak Doorn minutea.1 rijdeQ. van het Post eD W= -- - bM la JaijIa pnl
Rand" op de plaats cc Priesu's T~~~r. en 't Politie dIIIJáWtib bek1rUmJaaiII .. e-._' --. ~ dat ik lUIJIUKATlCUJW probeer-

Poort" vandaar loopende in een 8tatioD. Goede lIOholen in de ~ '! :taT~~
zuidelijke richtiul. OTerde plaataen u..bijbei4. OftrvJoea VaD wild. -. _ tr la ...... 1rijd .........w.
van" Prieska's oort" en "Groot V.......lab+ni- in 't 'f8ld, dat ..... 011 •••• v.. BOaJ UlPII ~ -AA-RD-A-PP-·E-l-MO-E-RE.-"'U'odderf ." t' ~"":-:::-:I-:-- __...a_ 8' __ - na c1ie .....,.".,= 1MdiaijD.," all
JD; ontein oot een pun op. . is 'fOOl' Paanum, Vutte, c1it _ ndIIa&Qk ... genii~ clié W
laatstgenoemde plaats oUwaar bIj et, ~ 8obapeu, eD gei..... , ..... ..,.... lid ....
aansluit aan den weg gaande van de De ~ftIl deu 'f~ De .. .I..... na Zijl...... VlaIIfoaWa (3

woninfl vaD IC Groot¥.odOdddEerfontein"is dat ~ doOr slechten ::u.e':':c:!':$~m::.::
naar "Keikams P~" op welks gesem' d sich terug- _:J ..... ~ ~~~ J(e't'IQIIW

punt de weg die geslóten'lal worden wenach~ te trekken. en het boenm- V,£.!t.r.t.~:.:: -.~ ~~ D!
eindigt. bedri'f wil __ ... iim"UiU:TI~ ct-! dea li'

Eenige objectie tegen genoemde J! ~tot: t:~~.:;;-=.r:~ VROEGE ROSE Hart R
a1ui~ .... bOVe_Drn- wog B. B. OAWOOI) __ ............. oij .... --- ( J-')
moetmgeschriftelnrleverd worden POBtbn P bu. ~'-:: ~;= :Uiori! Ook andere soorten; voor pril eD
bij den ond~kende binnen ~ ~ ...n'-ll ~ qualiteit ODOVertrofleD.
drie maa.ndeii van af beden. . na. vv..-yll'V' ne· ....... Va eier Welt, na BeCIden-

G. W. C. V.AN DER M1!n~WE.,.. Tel~p~hpAdree.~} -:t:r~~~Seeretaris.- ~uvut PAWL K.J[., nad .W.Iijk t'8dlchtiJl&. MijD-.

K
...fd Ba d 811 1-. - sija IIOhoaander. de Mer J. 1. smit,antoor.l!l. a. alii .I _.. ftIl w....a.no-. B~, Werde1I ook

Prieska 23 Augustus, 1899. ,.. Illr- --Ik --' .. a1mt.L-lk 'blijf
I

m-a, 1.c...... zijl.
I '- JONES RHEUMATIOUROPOOTAARDAPPELS. ~ ~ARDEBRlNG8 LIJST. ..lW~D:~~I= En ook TakW~~.Kerk Straat,

KE~I8GEVING ~biedt bier JieIat, Heap liD1at. ~t-"'r _.,
D- _Mlft ........... ~ .........

liEGEN bet einde dezer maand ont- .oor dat de Dieuwe waardee-. .. bOY~--PDeIINL la ftlkrijgt-rI van ik inga lijst van alle belastbare eigen- z:t»~ - W'mbIien door PI-I
g 'dODl~ in dele afdeeJing DU ter 'TOOR de Publie~ School te

Early Rose Pootaardappels en ~ i ligt ten kanoore van den TE-K- OOP--- Villiersdorp een Rente AMiI-
:Magnum Bonum Pootaardappel. Baad ~ de ins~ van eigenaars • tent of Assistente. die bekwaam il

in 75 Ibs manden. be1fOll~ .en huurders ~n. dat de BIJ den ondergeteekende, een leerlingen voor te bereiden 'fOOl' W
King of the Earlies } lD Baad ~n Hof, ter bealisaing van .~ prachtige Ezel-hengst, gewaar- "School Higher" Bxamen. lt__
Red Beauty of Hebron lOOlbs objecti.,. ~ gemelde waardeer- borgd goed te zijn. om zangonderwijs te PftIl·~
Daniels White roed. kisten. mg, '" houdeIl .~ de Hofsaal te J. 8. VAN REENEN, solfa) eene aan'be"feling. lWaria_;'

~~ op Vn)dag 20 October, Couterberg p.a.. terwijl logies te beklOmM il
.All~nkleine rijpe ~grootte;. 1899 ~ 10 ure's 'JOormiddaga.'. . voor ongeveer £27. DieDSteD te
Gelieve uw beste~ spodtig op 1__t, - beginnen in Januari,. 1900. ~

te zenden en zegwanneer lO Tei-Jangcl JaB LI-.C£':_:~.aaI caties met ptui~ ..un.
WOrdeD. B. L. BOTHS, L,kdoo ... I ontvangen WWdeIl door dea ~

P
'_"IG 8ects. LiWDarII zalf -- W dood --...,. geteekende totMSeptember, 1-'

A. ...-....~., .Afd. Baad Kantoor, ,.,.. PW le. lO4. - plije.
Hoek van Wale- en. BurptAten. ~.19 Aug•• 1899. IIJIII. ll!BII I 0.., WPIIID. P. T. RITIBr. V.DJL

I ~~ 'I

Nederlandscbe Zuid - Afrikaanscbe, Monstert ve de provlfies kunaen onderzocht
en tenderv9nnen, vQOrwaarden van 't con-
tDet en all. andere bijlIOnderheden honen
verkregen iworden -!an d. lpoorw.maga-
zijDen, Kat.pttad, ~ Elisabeth en Ooet
Londen. 1 ~

GeaegeldV.tendera~alleen in 't OOl'IIprollke.
lijke) ~rd .. n den oontroleu en
auditeur generaal, KlMpetad, gem.~t 't'an
buiten .. 'tender't'. lpoorwer 't'oorraad,"
rollen in~ht w~en tot op Donderdag
12 Octoberil899, 'I daiddags 12 UDr.
De laagtte of eetiige tender Diet nood-

zakelijk aangenomen;
I s: yv. SINCLAlR,

Hoo(d Spoo~ Kaguijnmeester.
Kantoor ;V&nden ~oofd Spoorweg

M~ijDmeestet·
~8t.ad, 1 Efeptember 1899.

11111' 11IIItII. _
I.....

Van Durban naar Pretoria 511 mijlen, naar Johannesburg 483 mijlen.
V~ ~.peted naar Pretoria l04l mijlen, naar Jobaim(\3burg 1012

nujlen.
VRACHTPRIJZEN REIZlGERS.

EEN SPEOIALITEIT.

J. }<'. BOTHA,
Robertson.

RobertSon, 11 September, 1899.

1,000 Paren Dit>nstboden-K01'8etteD
Lange Lijven, tegen I/Il, 2/6, 2/11
en 3/11 per paar. Dit sijn de batte
Korsetten ooit tegen onze priJ-

geleverd.

Vb Lourenco Harquea na&r Pretoria. £4 7a. 6d. BD £3. 9,
" " "J'ohann88burg £4 19a. BD £3 18s.
" Durb&n " PretoriA £6 8a. en £4 12s.
"" n . Johannesburg £6 108. BD £4 68. 6d•
" Ka&psW1 " Pre\ori& £11 18a. Dd. BD £8 6a. Bd.
"" " Joh&nneaburg £11118. Dc. BD £7 198. 6d.
Inliohtingen verkrijgbaar aan het Hoofdbureau, PostbOl 383 te Pre-

tmia (Z. A.. 'Republiek) eB bij de Direcrue Heerengraoht 270 te Axnster-
dain (Holland).

DE DIRKCTI!.

MORRISONftCO
~, 'I <

PLEIN·STRAAT~
KAA.PSTAD.

.".B. Men verlieze niet uit het
oog de heel waarschijnlijkheid van
de uitbreiding van den spoorweg
nMI' Calvmia, die, indien het ver-
wezenlijk t wordt, de waarde van
r>Qrl ngcmelde eigendommen uiterst
laldoenrijzen. Waarlijk een goede
l.aUiJ voor geldbeleggers en anderen.

D. F. Marais Jr" Afslager.
Vendu-Kantoor,
Calvinia, 29 Aug. 1899.

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

Zie onze WINTER VOORRAAD van Begeujauen, Over
1assen, PakkeD. Jtamaaten, Stevels, WoUu Hem-

den ens. enz.

..
Speciaal Uitgezocht voor ~

AfrikaanlC~ Beeren.

STEL LENBOSCH,
Tendern yoor AandeeleD.

BESTB nrGIVODDB

In den Insolvonten Boedel TaJl

!'I,:TER MARAIS D. ZOON.

TE\DERS zullen worden inge-
wacht door den tweeden

ondorceteekende aan zijn Kantoor
llorp,;tr'Ul.t, Stellenbosch. tot op
Wolnsdflg, den 20sten dezer, voor
11 AandeeIen in de STElr
LENBOSCH district Bank be-
perkr, en 10 Aandeelen in de
Ko!,Inlalc Brandewijn :Maat.eohap-
PiJ ilL'pf'rkt, bovengemelden Boedel
t).l~·Ii()(mmde.
(

J •~ .. ".. ~lED"'r ~ CJO.
LanQemarkt-straat en Kerkplein. Kaapstad,

LIT wn.- wij hebben slechts één besighéidsp.la&t8 die in Langemarkt-
straat en door tot in Kerk-~~ein is. Wij zenden geen Tra'f8llerB
nit om ou ~ ftrtegenwoordigen.

39,WmRKAH STlil1'.
Kaapstad.

BEPERKT BENOODIGDWIENER BG CO.,HARRY GIBSON,
P. J. BOSMAN, P.W.ZN

Gezamenlijke Curatoren
Slekn\'oseh,

11 :-;epwmber, 1899. IJZERWAREN EN ALGEM,EENE KOOPWAREN,
Hoek Vin St. Georges-straat en Dook Road,

KAAPSTAD.

GROOTHANDEL-DIPORTEURS
-'fd-

STEIJNSBURG.
Pleistm ,an een lengeboal.
TE\DERS voor het Pleisteren van

1'1'1\ groot Kerkgebouw, zullen
W3rdl'ningewacht oot 20 October,
bly), door ondergeteekende van
"len hijzonderheden te krijgen sijn.

C. V.AN ROOY.
SteijDsburg.



Daar de heer JOml MARQUARD be8loten heelt voor het ,'~blik
in E~ te blijven, zijn de O1ldergeteekenden beguuat.igd ~ êJe
lastgeving om te verkoopen als bovengenoemd '

OP DONDERDAG a.s, den 21sten deze»
TB 10 'Ova

Het geWODe assortiment Huisraad, 'WaarOnder speciaal genoemd '
worden: uitstekende Piano, Zitkamer-MeubJement, OvenDaDtel8,
Hoeden-Standaard, Sideboard, Diner-wagentje, Betbmer-meublement,PUlilIEKB V1RKOOPIJG lIOdatCdOn, MoboDiebouten ~ _ SP" LaIafeJ, Sloop-

VAN ~er-meublement in geelbont, Kleedta~eJ.s, Naeohtafe1s. ~,
Linoleum, Rustbank-en, Lange 8toelen, eas., enz. j GJu. en AanIewezt, GBTBO. UWDLosse .... ,.. H.,sl'IU Keabugoreecloohap, .... Ook. ~ to

-z., .:!.z. 'Een Singe"'. Damesrljwiel. onlangs ingevoerd !:".."'i':.!f..!'i&.z.
II de. IJsolJutuBOi4ii JU Dr. G!DOI. (Oorspronkelijk Kostend, £30). "UI""~; 'X::~;:--,Jrl

--111'1,sa"'1 U lIaa.l.
DE heer J. H. VISSER van Hope-

field, Bpeculatenr, zal zijn te
HOPEFIELD, op den ISden Oct.,
of later, met 250 Ossen eerstek:1aase.
en 800 Sohapen en 200 Bokken allen
afkomstig van Namakwaland, se
behooren rot de besten die op de
markt zullen komen dit jaar.

Slagers, kunnen dit vee ook uit
de hand koepen te Hopefield.

PAARL.

-op YrijdagJ 22 September,
-DE ondergeteekende in zijne

hoedanigheid als Trustee in
Bovengemelden Boedel zal publiek
doen verkoopen aan de wODIng van
den Insolvent ~enover luider
Paarl Kerk, de ondergemelde
goederen.
I.-HClSIUAD :_

1 Voorkamer set, Eet·, 1fI8BCh-,
kleed- en Fancy tafels, ijzeren Ledi-
kanten, Kleederkasten, Klappt!rhaar
JDatrassen, Hangspiegel, stoelen,
Lampen, Glas- en Porceleinwaren,
Messen, Vorken, Gordijnpalen.

Keukengereedschat> .:
1 Extra st<ove (Bolinder).

n:-
Vier Eerste klas karpaarden, 1

Buggy 2 paar Tuigen.
1 Hoeveelheid medici jnen te Paarl.
I " " Potmasberg
1 J. Geneeskundige In-

strumenten en nog een menigte
andere artikelen te veel om te
oDliChlijven.

J. F. r. PEROLD,
Trustee.

FAr-RE, VAN EYK & Co.
Afslagers.

Mede zullen tenders ontvangen
'\Vorden door den ondergeteekende
tot 21sten dezer voor de medica-
menten aan bovengemelden Boedel
behoorende.

J. F. P. PEROLD,
Trustee.

,.~

_mt .AIr.
WELLINGTON.

PUBLIEKE VERKOOPING-
TE

(DRIEFONTEIN,
VAN

'88, 88erderJj- e8Ie"er-
IlrelflCblJ, HIIII'IU Ill.-opWoensdag, 21 september I

's morgens te 10 uur,

DE Ondergeteekende zijne plaats
Driefontein uit de hand ver.

kocht hebbende, zal op opgemelden
datrun en plaat.'! publiek doen ver-
koopen als volgt:_

15 Aanteel beesten waaronder
eenige goede koeien zijn in volle
melk,-tl Ezels, geleerd, 1 paar
karpaarden (ruins) eenige aanteel
Schapen, 12 Varkens waaronder 2
zeugen met jongen, ;j Stukvaten,
6 Kuipen, 1 Brandewijnketel
compleet, 5 Pijpen, Trap en Onder-
balie, 1 wijnpomp, Emmers. Kranen,
manden, graven, pikken, schoffels
enz. 1 enkele Voor Howard, en
een dubbele Voor Ranl:!ome ploeg,
1 Howard Egge geheel nieuw, 1
'W&gen 2 karl'en 2 paar Tuigen,
Voortuigen, 2 cultivators, 1 Ameri-
banscbe wijnga.ardploeg etc. ete

H nisraad :
Met 't gewone assortiment voor-,

Bet- en Slaapkamer meubelen,
Dinner Sel'vi~ corn pleet, Glas,
porcelein en Aarde werk, Keuken-
gereedschap en wat verder zal
aangeboden worden, te 'l'elom te
oDl8chrijven.

D. B. J. LE ROL' X.
M. II BM/TH & Co., Afslap'~rs.

HhT Pubiek van Calvinia ge-
Iieve hiermede kennis te

nemen Om dadelijk hunne Achter-
.~tallige Weg- en Dorpsbestuurs
Belastingen tot 189R, ingesloten-
bij den ondergeteokende te komen
betalen, ten einde verdere onkosten
te voorkomen.

N. S. LOUW,
&lct. Afd. Raad,

Calvinia.

r.rE HUUR.
MONTAGU COTTAGE te

Maitland. Woning van wij-
len den heer L. D.UE, bevattende
9 kamers, buitengebouwen, water
em. Voor bijzonderheden doe
aanzook bij

DE ALGEMEENE BOEDEL

Piano, '. ~..., ,
AAI IET ._(111';11111,'jQlIESrÏQ'~
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bouwpnooC8cbap, Kaapstad, 1898, 1899;
Marlt.Ehrg, 1899.

zal eea Jakhals Buiten or een
. Ol11knt binneD houdeD.
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GYMNASIUM BAZAAR.
PAARL.

DE JAABLI.TK.SCllE BAZAAB ZAL GEHOUDEN WORDEN

Op Woensdag, aanst, den- 20sten dezer,
De deuren zullen 's morge~ te 10 ure worden geopend, en

gedurende den Avond zal de Bazaar worden voortgezet. '
Het ..A:nateur Muziek Gelelschap zal eenigE1 keurige stukken

a' avonds UItvoeren. Toegang's avomis 6d. j Kinderen half-prijs.
.Met de veiling van Levende Have en Produkten zal te 4 ure's namiddags worden aangevangen.

LOST TBUSFER.

-----"80FT SIT" SOHUT.,

Heling van BelasUID1\1OTlCE is hereby given that I
1.." intend to apply for a certified
copy of the following Deed of
Transfer:

Deed of Tran!f~ -made on the
17th day of February, 18~2J by
Jan Cloete, Andries Son, in favor
of Jacebus Abraham van Aarde and
Albertus Jacobus Loubser van
Aarde, whereby certain remaining
extent of the late loan-plaoe,
ff Kruiwagen's Kraal," ill the
Division 'of Malmesbury, at Zwart-
land, measuring, as per such re-
maining exteat, 1,566 Morgen
30S square Rooda, WM COnTeyed.
All persons claiming to have any

objection to the Ï88ue of such copy
are hereby required to lcxlge tbe
same, ill writing, with the Registrar
of Deeds. at Uape Town, within
fourteen days from the publication
of thiB Notice. Dated at Malmes-
bury, this 16th day of &ptember.
HMI.

KENNISGEVING geschiedt
hiermede in tenuen van

Seetie 265 van Akte 40 van 1889
dat eene vergadering van den Ai-
deelings Raad ran Van Rbyn's dorp
gehouden zal worden in de Hof-
zaal, van Rhyn's dorp op Vrijdag
den lOden November 1899 om 9
uur v.m. ten einde een belasting op
allen vasten eigendom daaraan onder-
hevig in het distrikt, op_ te leggen
voor den dienst van het jaar 1b99.

Op Last,
P. A. VAN ZIJL,

Secretaris.
Afdeelings Raad Kantoor,

Van .Rhyn's Dorp. '
14 September, 1899.

.A.FDEELING PRIESKA..
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G. W. KOTZE,
Attorney for

J. A. and A. J. L. van Aarde.

lel811Ie"81 U8 Cre_'-
telren el Debltearel. Dt! Beroemde

Amerfbusde
In den Boedel van wijlen .JACOB

NELlUS D~ VILLIERS Van VJagge- /
berg, (dist. Stellenbosch.) .

- IILLE personen die vorderingen
jl hebben tegen den genoemden
Boedel, worden verzocht daarvan
opgave te doen aan den onderge-
teekende, binnen de zes weken van
af dezen datum, en zij die daaraan
verschuldigd zijn, worden verzocht
de door ben verschuldigde bedragen
binnen hetzelfde tijdperk W betalen.

P. 1. BOSMAN, P. W.zoon,
Executeur Testamentair.

Stellenbosch,
15 Sept. 1899.

Baking
Powder

KENNISGEVING.
- - -. __._------

Voor het b6kken '9an het I1j!*e brood
kOek, poffertjes, pudCllngl, 8Ila

Maakt het voedsel leer Jioht, amabltJken gezond.
&.te in rijzings-kraoht, en de eenJge

poeder Voor 't bakken, die ~t.utdoor
luchtnerandering blijft. BliJft YeJ'llJOhen
behoudt volle kracht totdat hei gebruib
wordt.

De Royal Baking Po"der ftD wereld.
Wijden roem Wordt enkel door de Royal
&king Po":ier Maat.ohappU 'fIIIl AmerfJra
gemaakt. Let sore'VU1dig op " maken
naam op den OlllBlag, OlD de I1lbnieatie
V&ll Dlgmlaakte goedS1'91l te verhoeden

Royal Bating POlder 1aatJCl.
ley York, Vereen1gd.e8t., .lmerita.

en
WEESKAMER

Adderlev St...,n~ lOG. . Voor Klanten van Buiten en
~ . ......, Winkeliers..EU- .. - !raai kop, ko ... t ..........

... .. Wweld. na. ia DOg hcop 1"o<lr M.
~ Wheel ..... Caplllarine ~ "-
' ..... ~ia -x-d .........

... -~ BUllae, .IU'ITQ1J
illll, e I II .----'
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%U1D-AFRfKMN8OHa
ONDBRLINGB

LlVIJSVJRZIKERIJG
MA ATIIC.H&PPIJ.

o ,.G E ft IC H TIN t 8" ·5.

et/1HH'NrrJ bij Act, I'fII p.rl.mfllt 1811

batoor: Dl.lLIIGST1U.A.T, Ia&patad.

DIUIt'H11&U:

HOD. ALFRED EBDEN, Vooniiter.
BBNRY SOLOMON, S&II.
PRlW. J. CENTLIVRBS.
PAUL DI VILLlEIl8.'
GOD:rUY' SICHEL.
J. G. STEYTLER
HARRY BOLUS.
H. M. ARDERNE.
HOD. J. X. MERRUIAN, M.L.A.

UR8TI OlliU8ICUWDIGI A.DflUU1&.

G. B. C. ANDERSON, M.D., M.O., Lont1eD
M.R.C.S. I<:ngeland.

l.uBJJJKSCn J PREEE - £228,343
INKOJlXH I.N"TEWT 108,890

fONDSE! IN HilDEJ . £2,072,388
G,!.e.i Belegd ill Zuid· .4fri",-1IIIC1f 8«..riUiu

TooIJf 44lln. TooJ.D ...... :

''-I"Ie Zekerheid, Groot. Boli_
G""" Beperkingen,
u..~lin~.n omtnol oie~Yerb.ourd nltlari ..

(Je-n M!rlr.icti. op lWi........ Wooapla"
ti&111:" Ooko.l.<oo.
~,'O.di~ Bet.aii!lg "'D YerderiDgeD.

A11~'·oordtW'leo behoonu Ma d. Ledt'c
(1...·:1 j)r'r~1{)nlijl:' A.&rlapr ••• lijkbtohl.

f);'!lL: 1"':)lj~8 ~'uu~ op VCN"dfrtn_,elL
Hll:'I.~ 1;.·L.'1lillo( '('It" Orer/.""

()n~r"l;-l ;~ ....J O(j·!~rJ0tk.. 1... Lat. in JIllli, IRn6)
'jt· tolbrt.!>!" IC. ':110i, 18:1S.

l\ rtl! LI ,U' Il tril'{ ......L\."in 'OOf hf.talin~ '.t
rrnl.ll1'Jnp, L:'·,ll~reld ... '*..l ; .. J.. Pulu VlLn k-rn'Ch

r.. ....~',;~..cn b.:;rcn r .. rt kr::"ht !""):;.r:1! ,r vn:,! ~!'''f

o"~!'L: ......._r."'·l.,J.;.je i.II 0':'1) N::J .k-r .. r'~j.~(·he I',-~m:"
le J .'1 ~ n. -

LAATSTt UITBETALINGEN, 1095.
Pol_n no 1'efIICbillenden duur .... nl... betaalo

meI de Ye~nd. IOmmeD YOOr iedere 1:1,000 Yan
IIOnpronkelijko Terzekerlllg :_
Duur iu 1896.

60 Jil.R ..,
.7 JUR 'M

"JAAR ...
80 JUli 'M

110 JUlt ...
15 JAAR '"
il JUn
9 JAAR .
6 JAAf! .
8 JUB ..

..• ea.(1.)J
2,930
~,7'lXJ
).81)1
1,W5
1,350
1,2Ull
1,168
1,102
1.060

DeAfrikaaosche Logies Hnis
lN KAAPSTAD.

NABIJ St utio en Voornaami:ite
1 Be"igheids Plaatsen. Netkl

Kamers. VOL·Je lkhandeling en
:Matige Tel"llJf.'nGl!waarbor'gd.

Bij MRS. li. 1'. [JU TOIT,
" CA In.To~ HUl-SE,"

Top van L.\~{;-STIHAT.

Koloniale Wefskamer en Trust
MAATSCHAPPIJ.

rutoren : No 4, Kerkplein, Kaapstad
PK. BL<, IH. Tf.J.u,,~, 11"'.

TELEf;R.\H:;UI Ex K.\I,rr .. \rlJ1fn:.":

" FIDELITY.·'

01"<""'" III - - :lI :'ILIAI". IH56.

Kapitaal
Reserve FOD,js

... £20,000
... £71,600

DIREKTEUREN :

P4l"L I!: \"IJ.I.IU<.', Procureur.

HARRY Bot.r«. 1-'. W. MIJ.I._.

H. J. D!:lIrf.l:S. II.~!. .\RI'EP.\I;

C. ~1. BER~AIW. E. J. EAHI'.

DE ]\[A_\T:->I;rr,\I'pIJ neemt do Ad-
mini.tr~tic op zich 'a" Boedel. en Jo.:igou-
domeu a!8 El.€Cut:!OT"'. Admiui!ltrateurs
Voogden, Curators, Tnletees, van Ln
eolvento Boedels r-n order Huwelijks
Voorwaarden. I ''"["'cteu'"", (;evulmacb-
tigdon, Receiver"" .\ '.,"OltCO

I
voor Ingo-

zetenen on .s let-il1'.{etd.enC'o, Llk:wateurf'.
Yan AIaat.;cb'PP,j(·9 up aandee/un en
Firma 'II.

OEfa,'T (;eld op Een!c Yerbandon
Yan Urond Eigendom en Onderpand up
Hypotheken, btl~gt Kap,taal, knopt en
'Jer.oop! (;rood eu and er Eigendom.

VORDERT Yerb"Dden, W,.set., en
andere Scbuld.n in.

ZA~fI:;LT llCJSIlLTR in, Illterest
op Yerwndeu eu aDderd Socnrit<llten en
doet ieder .. 'ort rau Tr-ust of Agent be.
aigbeid.

~- lIVAARBORqTAK.
De l\faat!'Chal,pij geeff eveneens 1'0.

Ii_n oil al. S~A_TRITffP TOol'-<i<>
Eerlijkheid, en Trou" vaa Tru~tee •.
Likwidateurs, EX,clIteur. en Voogden,
Uitroer6ndd Curat","_ Hecht.. .uppl.an-
ten, Landmeter., il.hoorde .. , Secrc-
tarW.OD, K lerken eo andere Be.mbt,," in
den dieust Yan Jhokcn, Crediet, Vcr-
aekerinp- CD audere ;Ua,.tocbapPljen:
nemoenk! en .\fJeeliog.rawleD, Corpo.
raties en Firma 'I:S ttp yoorueelige "")ljr- _
waardeo. :r-

l).,.., Polissen worden o<eDcen. aange-
Domen door de Imperiale. K"loniak,
Transvaal.cho, on \"rJJ"t""lIIch. Re.
geeriDgen. en door al.h corre~pDn.Jcntcn
door heel ZUId .\frika

Vora;ell Yuor aaugiftell en andero
inlicbtingen op UD<ock te verkr!J;;',n b!!

G. W STEYTLER,

llees:Cll V J sese}).VAN 5d. tot 6d. per lb. per
kwart to yerkrkgen bij

O. J. T. DREYER,
Noorder Panrl

A. T. RUTTER,
'lI".lOR no de beroemde Koloni&l.
JIL "lNNRS" en" CRIGHTON" adela,

OYV de ge}!eel. Kolonie. Zadel. op
TaD £3 enmeer. Oud.ladel.

0Prlll ....kt of I16nur ~
pairoD8D T&D de klanten.

TUIGEN
li. nieuwe Schu1flrtloeng, om het

.... na .. ?OOI'mmen.
Truc Olll Prijalij.tan

DA .J:.Z_U.T&.&.A.T.
WNTAO.

..~ .

DB oude firma. ... '!&Jl. ,a.D. L
JUmnrO ~ia Q.og te nuden te

No. 21, 8imoDsstraat, Johamaee-
bi.lt e&:~ voorheeD. a!' \
M - en CommiIIie
Agenten. Alle goederen qnde
Produoten, Levende Have, of
andenziDl aan hen gezon~ hehbe&
h D 1'IOOnlijk' opzioht; en eeue.

ge afrekening na verkooping.
IB M.mum staan boven iillen

in spoed. orde en vlijt.
Z"endt- al uwe goederen ge-

adreeseerd aan Box 4855, Johan.
nesburg.

Tel. Adr MERINO.

__ Ol/DE Plaaii.

INGEVOERDE
AARDAPPELIOERHH

en in de Kolonie gegroeide Vroege
Rose, Duitsche Blauwen, en Flour-
balls,

Tasmania Duitsohe Blauwen,
Nieu w Zeeland ROBe,
Oceanic Favourites, ens.,

Gedurende Augllstus eD September lulleD
uukomeD :-

Fransche Vroege Rose Aardappel-
moeren

ID October, loyember, Deumber ell later
lAD te komeJ: -

Onze keuze en welbekende En
gelsche Aardappelmoeren.

Speciale brief en noteeringon over
allo Aardappelmoeron worden post-
vrij op aanvraag verzonden. G.eef
uw order vroeg op om teleurstelling
te vermijden.

H. RIES & GO.,
Graan en Aardappelmoerec-

Handelaars,
Oost Londen.

Telegrafisch Adres: "RIES."

Gebroeders HALL
HEBBEN zoo even ontvangen per

SII8'J'lehall/lO, U S. Amerika,
direct van hun Missouri plaatsen
een Scheepsbezending eerste-klas
F.kll.rrl.l, Vl'lCblJUr••• , IIJ.aUdI. ••
Mullezlls, allen zorgvulclig uitge-
kozen om aan de verschillende ver-
eischten van het land to: voldoen.
Zij zijn nu toe be;"ichtigen aan de
Stallen, Lange Marktatraat, 74

Gebroeders HALL.

Poo taaTIfci ppe1s1
Pootaardappels!

ZOOEVE.N aaozekomen een keur.
hoeveelbeid evan beste uitgo-

zochte " Early R03e."

Ta felaarda ppe Is
In hoeveelheden om de koopers

te gerieven.
Speciale noteoringen voor don

handel.

Soutb African Supply & Cold Storage
Co, Ltd, Dokleg. Kaapstarl,

TANDHEELKUNDE.
DE heer A. FIELD, Tandheelkundig

Ctllrorgijn (onlangs in hot London
Dental Institcut) beeft pas een bezendiDg
van J"9.Zijlce niet'Wf1"Wflt8che Tandbeel.
kundige Middelen ontvangeD, en ia in de
positie gesteld om zijne pationten de voor-
dcelen van al die moderne verbetel;ng'eu
in de taDdheelkllDde te doen genieten.

Consultatie uren 8 v.m., tot 5 n.m.
op Zaterdagen 9 v.m., tot 1 n.m,

Perienten buitenaf woooachtig, kunnen
huune visites per brief aankondigen.

De Heer A. FI ELO,
Tandheelkundig O~ir:urgfjn,

Gas/le CJiainber"

.. L.

OPGJUUO~ J ....
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TJGDWOOJ.DIGI aTi u. OPIIOBmG T.l8T8IBT1LD DOOI .lITI '.u
P.lILIDI'l, I~ 17, 188t.

-

ONSKan*oJNaD: Hoek &clCl•• I.V. .JI!l- .
(INGANG WALKSTRA'&'T),

KAAPSTAD. K
M
n.
d,
ti
J.
ne

------------------Aandeelhouders op betaald Kapitul
Rt's'~rveFonds

£27,000 0 0
TI,0I7·10 0...

DIREKTEUREN :
De Ed. heer J. a. HOFMEYR, VOOr-I De Weled. beer W. IUB8R (De

zitter beere1l Kanh eD ZooD).
De W~led heer ADRIAN VAR IDeK.~ecI heer A. H. PlTBBBBN.

DER BIJL (De heereo VaD dN' De Welecl heer O. Ho VAN DolL
Bijl en Co.) , (Deheel'Oll Vu Itl A B~~).

. ..,. P"""On.D ~-;;:; CJ. Executeurabmer tot h~. ho-
cntenren, Med. ExecateUl'eo of U1~D. a&D~Dt hD~:~
stellen eD nomineereD eeoyoodia' OIlder de titel ftl1 JIXeCna. .
ill Ksapstad. . . .... .

~
R,
Á.
PI

-----
Aanzoeken voor Le.nlnl.n, onder Securiteit van V.. tcoed,

tegen de loopende rato van rente, zullen da .. lUk.,~u.rend.
de bezlghelds-uren Jn behandeling worden "DOmen.'

De Kamer Administeort Insolvente BOedels door haren
Secretaris.
J. H. N. ROOS, 8eoretariJ.

~
DBZE ILLUSTJU.TIB·18BIN·BBBLIJJt. AJ'BBBLDDG VAB HIT

. "DEFIANOE" SLA6PUKBR STEL .
.. JD enkut. me' Spiere1 Deur i 8 rt SolidehtMDde uU:-8 rt Solide. EuoheD.bouteJl. :J:: blad. h~ rg8D hanC140ek hanger;

, EllchenhouteJl W~tat~ ~t=m:tPIpt_G1UeB1Jp1epl op spWen. .
8 rt Solide Euclienhou . el n huilraad ft.Il 0lIl eigen ~

Wij bebben besloten het Publiek te O~ploerddat ~el g'7!O::~kt worden Tel'kooht.
! koopen kan, daD de gewone mp" . e OD

Gelll1Uw~rd Catalogu mJ Pnj,Ujn (raMAJ g~ op tI4ftt1I"tI4'"
Goed d _ ..~~~ worden door de Kaapsche GoUl'8l'D.8Dl8Dt. Spoorwegen.Alle eren oor 0D8 Te&Y __ ~U • d ..2 __ ~ .. --....iI huierud.

. Te"oerd tegen 20 per cent mm er ww -eVY,"",U

D: '··SA··A·G·8 & GO =B~;:;a:~~r:;~i,t ... • , ][ A A P 8 T AD.
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BOLI.DER'S B~_O"_D.
ZWEEDSCH E STOVEN~

I..
\<'1

cle~-.~Veranderingin Pr~jzeD.l

Ten Iteyol.,. yan blJ~nd ... Bob.1IEldn_
Iten ID." d. Pab"kaD.ten.

Wij kunnen Di~t ge-
slagen worden in prij-
zen.

ne GoedlEoo.,... hl d•• taCI.
Groot. Yoo ........ .AlI.O.ootten.
.oh·lJ~ OlD P.IJ.l.IJ.t eno..t_lolI"'r

WOODHEA.D, -PtANT & Co~
ST. GEORGE EN STRAND STRAAT.

8IED~N TE KOOP AAN:

J. D. CARTWRIGHT & 00.,
r

GLAS- EN PORCELEIN- MAG~ZIJN
ADDERLEY EN DARLING STRATEN.

(

DO<»~D.cbwaad, •••••

• • • • Glad.d~ .. d, P. J. J. LOUB8CHER.
WoJlington, .
1 Mei, 1899.
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EET-, Ontbijt., en Theeservies, Toiletartikelen en all. soorten
Aardewerk in groote keUJe.
Ha.ng- en Tafellampen, ·Vloerlampen voor de Voork-

amer, Tafelmessen en fanUuie- artikelen en alle Huiahoud-Be.
noodigdheden. .

Verzil verde en Fantasie Goederen, geschikt voor Trouw-, of
Verjaardagspresenten een Specialiteit. Juist ODtvaQpn een
lading van hun speciale Port.

"VIUTORIAN WATER- \VHITE OIL,"
160" VUURPROEF.

IN PA'rENTE "FAUCET NOZZLE" EN KANNEN,
DE BBSTE OLIE IN DE KARKT.

NET 014BEININGSDRAAO,
Omb.w"""'-alen _ _ _ • _ _,.~D!, ,

Varkensdraad,
ZUIIMI'RI~HB

IOfUNnun .'DjDIINhT
. .,. - . - - 2 tot 4 voet.

DIl smrIAPBR~ F
BM.
kpn
vm
h~
Kit
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d..n

Galvanisch IJzer,
Galvanische - -
- ~ WaterpiJpen

t tot st.
D
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bel
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..n."
chin

"llNl
...ind

J. C. SMITH & .CO.,
Hout, Kool en Timmerhout laguJJD8D,

. Koloniaal- en Amerikaansch Wag~nhoD~
STOOM ZAAGMOLENS.

88, Breestraat -en Riebeeks Plain,
s.AA P ."A.D.

en alle IOOrten IJzer
Ooede'ND.. TuleMaMlfM lUl __ • na Lu.....,a.r .. -. ..." GA.&'l1I CAIl'LII; K.p&.·WAD.lI, OD,eVO:-e!";, : ·...0 Pli:~~ Kapt. .uaUUL OD1-. ,- --, ..., ., an-~.

V!>sugen de- aandacht van Koornboeren op het .:~ .. ~ ~ 7.~
; feit dat de lt4tL11OO'r K4U8OII.tPPu, (Bpb).

JlIr ... -e~ &:.. ., ....:1._
1

Breede lOpen-eind Binder, (met Roller Assen) nog steeds
vooraan staal iK.

in d
""hil
en ~
.... rl
stel
Aan
jong
pijp;
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Wort

~
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T&GESOVKn HET NIl!lUW& POSTKANTOOR

Adderley ~Kaapstad_
P,K. Bus 860

KAAPSCHE GOUYERNEMENTS
SPOORWEGEN,

Spoorweg Port Elizabeth-Avontuur.

TENDERS worden govraagd
,oor den bollW van de Sectie

Port Elizabett"i-Hurnansdorp van
do bovengenoemde lijn. Voor bij-
zonderheden zio de GUll ccrnemenls
(:a::f'{t" van ;, September, en
volgende nomm(lrs, en ook het
nommei' van dit, blad gedagteekend
7 Septomber, 1899.

JOHN BROWN,
Hoofdingenieur.

Kantoor va'! deu Ho"f lingeniellr,
Kaap8bJ, ·1Septeru~r, 189!'.

HET BEROEMDE OOGWATER.

EJl.: N Lou .. ) bewurl,~ "olidor.Q eD d."'eD811 die dit
g6bruikeo lallen ..rk""Don dat bet. de Ilehoele

....... heid ia. M.~pootgeld la. IIOnd... ro-tpld z.. _
V....krijttt- b,j

HEYNES, .MATHEW & 00.,

_ ... _._- ._--_._ ---_
GOEDE WEIDE

V OOR Vee, te verkrijgen bij
Somerset West. Doe aan-

wek onder WEIDB, Postbus 2,
·~Qmerset West.

-- -l)1II.
, V.m_ .LZJ_DB po~teit. nn dit werktuig ie te ~en aan zijn groote kracht, &OKDu.tIU KAUJlIDBT

d~otAamheld en 88Dl'Oad. . Het .-1. ID alle soorten van Koma·en nml'~f8OJU.ppu
op alle 800rten land werken. . . . - . ,; ;/7a;i.,.... ,_

ne. ibenJOmde Z_kende Binderhooft zich d.. _t mt.- lV... i.;-;', h~ _
atekenden!DBaID verworven in al de voo~ graanbouwendo landen,.·J,J , _r'nnd
en wordt ~rk8lld als de best werkende Bloder ID het land. , .. Il ,,~ ..
. ... • ... ...a, 'a i.

-AA. D.m.AJm.

"it

Speciaal I

Rawbone's
Speciaal I Speciaal J

Hieuw 1111881 laclJtge.eer
Toegerust met Bawbone's .speciale Jaoht-'riaieren en

gesteld op 1200 yards. Uitaf.ekende waarde. Prijs
£7 10s. net.

Patronen van alle soorten en gehalten altijd in l'OOrraad.
HagelgowereD, Rifles t"D RevolverR, van Jedere soort.

Krlllt, Dynamiet, Detonators, Lont e""Lont Ontstekers,
. altijd In Voorraad.

M.
'.OaB
Groo
dron:
..iokt
k~
""" I
kort
di"".:
biP.t.>f
m..t.j.
I....,
'-i..

. droo,
'~"med,

Coltsmet ,.rgroo~u 1aguJJ. 11111,~/II ", •• IIIr JnJJfIN. prfJul.

Aal
And",
di,,~ (
P •• rl
.....,.Ir
..orclt
maal I



,
[out

•

rt. Bo de
It anger·
len. '
7(';'(1 maa,t,~

n

Straat.
[STH!

••
I

CHER.

He:

DI NhT

~D.
~&"D.LL.
& HAY.
"pt.. D.

, Lu

• 0 ~r

lULL on

'"[ ST

WW

..........
[) Ir"pl.

l["l,t

pt

~D.

)ngc~

on "

r.. Onge-

~D_
l 'RIl

•

...

en

\1 ,I.·

ma n ,

flirt. Panl.

\1
I'
I

I'

\1
"- ,,;

Jl.

Ilr·',

IL , 1.\"

(lSDER\nJS,
h"k a.~mh.d ooral
t, i....ul lue r tot l SS lS-

het ru xium in het

t"
I: hod.·, l"-,,~j voor

" ,I I ,t l.·d,'n Diu ...da;..: li df\ hl'.'f T IL H r-
i,t r ' ",II, d, II' r .lllit<.; Ill··t IOIl~I'). :\1 Br-ryns
\,111 '.I,IL/I llhf'fl-: III rw! hu ·...lijk 0 IVf"!'..ti~d

rloo r rl... I{, YrlJd.\~ , .. dt· h~·f>r Hf'rl-l4·rt
nil" IIJI1 l'JIl:.!" l,rl!!!1 !l,I;,T" d.> 1',1 rl t{'rtt~p-
h.".-rd 'I, )1\ d.l\ .rvon.! ....a .. pr I' ..n ,.:.n Jt u n-
ta l \ Tlj'lId"11 ,'n vrn-n.buu.-u a Il 't'T.I jllj £.h>
-von mz ",11l ,\.' \\pt! H.·r\",rt 0111 hr-t p'HH al
h,'t ._::o ·d.· op l.un 1111'1I",'n lt ipbuun tOf' ti'
"j'Il';('h"11 1'.- .1\.IIHt w;>rli rloorgf' rarht met
(\!I ..('hll!(il..:" vc-r-ma kr-rt -u 111\ .dl,· ...oort eu VUil

lf'kkl'rlIIJI'11 j..:'I'not"ll t .. twt '11 wor-d dt:o~ f,·(1...-
11·I!)khf·ld mr-t ... ·11 kort.'> t~''''pra.Lk d r den
l"n~f'lJilf"'r ,\ 'I "f I t. II ....W'lf· 12:f-'hr:cht .
r),· h,·,or H .. dwT't hp ft f'('11 ~o'f..df~ kt'uz g@-
! Ill. Pil wij zIJn v.-r .f-kl'rri dnt zijn t rpk-
kiu cr-u ru '\("1 v rien e n horn da rID z Il n
;._.. luk wr-u o-hon f.pn lun P r-u c:elu kl~ v T-
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fir'l' I'JI. r d.' \'dllt'f', zoon v n rh-u w nw-
h/I"I"11 "I'l!d1\-m.·,',-t,·r. ( Il h(...-r ,\ H. rit'
\ i 'I' I'. dj'tl~1 ndl "P rlr-n :jd,' (·to r in
J,' l:Il\\"'!jk .. tHHlt J" ti' hl'l!t·'- n nn-t Jon~,...I.
I, •• \ ,J" \" ,1I,.·r· ,";,'rk-pl"ln I !lw pi f'<' h-
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'lJ dat
~arni~.

oep Brot! ; "Va eer en van talent!
80 'n kombi i jot nt
:r .n ek---<!n jnl n ni st. 'ï-
L. ewakkelik te krij!"

'T

k' !l~·"II\. ZOlld;\j.!'ITIoT}.!f'1l l' ver-

Il., )1I1lI!" II If ..~~J UI cl., ,.. lende
, Il a . r.l dpor zrj n v.id onucr htot n
liI'l !l.l,ir ker t.·;.! Hl, gf' 01(>'. ach e-r
"I' ,~, w r.r-f lf 11"'nd.· Tt')( hij m
I",. 111,1 fill'. r z.Ji.!;. ri.,p hij oen be-

I" \ ,I )It ru t.· r.: all 7. r-u ua r na 1('

\!. Il \ I\IFI Ill·m III r-s-n klei n
,'. r \.( cr r-ru Illj voornver wa .. t!~val-
... I 1,t hl11p w a-, ('p!!~d was hij
r I"'",r,! I).. '({)f.rTl' .... h r ht het

"'Ill 11"_ dh~nzf'lfd(' 1 ml(ida~ f"f'n
\\ I ],·.1"11 d.· olid,'r .. (If! ... Iw,rtpllJk

.i. ~'pr')""ll1"::

\, c ' /,,·;d {[':--:~'I'I",!Ltr 2(u.l dB.
" ". \1 I' 1\ '1:\. ""'} VrI',."'f' tlA riog J n-

·'1 .. - .. ;1,' ,h n!" dt ... 11) .1"1[' Il" n (h~
'I" ~ " ,I. l' 'lO I.. aan de ~"'llrder 'Paarl
" '\"/ ' nit n I L'T! Tol :end yl Zon-iaif

• I, ~,l., .,L'fTl· , .. ,/.'11 :u't bpdli~ l\t'ond .
. Il

Va".,80 'n rrel bij
.. _.,1 0 III JnR Innes knj; •
HIJ draag 'n re tasi. ,,"t
So goed is .... OIl

As die v n Schreiner self : •en d n-
Hij's stellig'n talentvol man.
Hij 's i eli land gebore en
Daar 's nie an wat dit boter ken,~
::\I..n .... r , tje Il! ek.t voor.
Dat I .. rd v rk r!"

"Hoor, hoor!" skr., O"t. en .·uIlN.-
"hoor ~"-

En daarop ,,"olJ; I ~ SP koor.
ouds .taat we "p Pil 'f'~. hij "s blij

Om di posisi r t krij.
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Klein In 'pnn'
En r""p: J'J """tIl' n.....stl
(Jns he t uog
Wi' di op
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:\Ipt 'IIS . arop word Ronds sijn st oet
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!lul k II vir
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d ," ~t'~ hij. "vn Oil"

I lan d""rcli.. 111<1 II,

aat. in di huis,
nr-t.nou all"" drui- :

ir hom ~.. -
u dan ~ kom ~"

Hocklj' het too di ding
Elk gnjp iju boed en stap t
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