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(;HOENBERG, nabij 'Velling-ton.r OFh~:;~;:::b~e~J,~J:sh~~de rT', ""-

~ gelast om op .

DL Onde,r,£:,pteekcndA zijne plaats verhoord en 1iijno nOOrdtrO,' 0'opgo-
.:':"\"'il hebbende, heeft besloten zich van al zijne, }05:10 gbedercn Donderdae, d,en

.e O:JtJ",'n en Publiek te doen verkoepen " I op hovengemelde plaats Kelegen als bo : , i ,
Woensdag, den 28sten dezer; Id'ubhliekt:fvlekrk,??~n~ tlo d G' ::LE:'v()nd°te~:}:c, Boerderij

geree se 80[', lJ e eMJ rmisrae en ranen, Z" euz , ~v~..en.
1~ EZl'15 van 3 tot 6 jaren oud; 2 paal" kar Paarden 4 jal"en~ 2 Ezel ' 'I ".

1 ~I' u __L h I I LEVENDEHA-Vi ,e i,
\0> ! laarden :3 jaren, .t err re F Ag PliéJ!T'd, 1 goedgeteelde vul, 10
~Ot,dc;ptt'ei,je Vaarsen. 10 goed geteelde Koeien, 3 goedgeteelde koeien met Span Amer ikaaneebe Ezels, 3
l\,t!I', r, 1..; <lacht Ossen, luO Jriejarigc Hamels, 30u -aanteel Schapen, de Paarden (ruins), 4 Gedresseerde
1, y, rtt' Bukken, 40 Varke[J8 van 18 maanden, 60 Yarkens : van 7 seerde Kar paarden, 1 •Extra Rij Pasrd,
ma.llldt'rl, ~I) zelIgen, 25 vau 2 jaren, li goedgeteelde Beoren, Jonge aanteel Eze)s, 16, Jonge Vaarseq, 2

VOOR1S. Jonge Yaerscn, 1 jaar oud goed ras ... g
gedekt door Hollandsehen Bul, 1 JongE"
Gird, 320 Merinól aan~ Ooien, 3 ~!" _ '
Varkens kleinsen groot, llot. Hans SChapen'~" ,la" IIrtv."

II nOERD~RIJ G"',..... u.~\JJlIIlt-r

1 \' aste kap kar, 1 losse kap kar, lopen kar; 1 bokwa.gen, l mol-
\\3E(l'U up Veere n, 2 water karren, 2 kruiwagens alles bijna nieuw, 12
lellsen, :2 ladders, 1 slijpsteen, ,~ tw~eha.lfaams Vaten, Kuipbalie, 1
span \\'agentlllgen (nieuw), 2 span Kattuigen, 6 Zwingels met Touwen,
2 Zad"!,, en Toornen, 3 span nieuwe Halters, 1 Ponev Zelfbinder,- 3 2 Bokwagens bijna nieuw, 1
l'onLlndntle reapers, [> braak l loegen. il Howards, 4, dubbele voor Ploegen, Veeren, 10penkar op Veeren, 1 Mol
~ dlll,ilel·yoor Handsome, 2 drie-veer Handsome Eggen, 3 Landkrjbben, (Massey) selfbinders. rLand Roller, 4 'lOClIJlPItliD_;'ne,v04or
: Ze.ls rilicen. ;)00 zakken, G doz. scharen, 2 Wagen zeilen, 50 mudden Dnbbelevoor Howard, (j Ploegen I'
LlaN, :2 rnudd- n Koren en wat DOgmeer zal worden aangeboden. : Zaailands Eggen, 3 Bra,a~lands £.jIlIorUIII.

(30 sporten), 1 lot Achter en Voor 1 ~"l ICUIU

J. M. KIRS'fE~, Wa.gen t?ige.n, 6 SpaR Plotleg tuigen, 2

1 IL" ,. I L LI EI'>S & C Af: I ' gels en Kettings, 1 Bol Steek Draad, 1 D.aIILtWlI",UUIJA • t )r...." , ,\, , 0.) s agers, Deel, 18 voet lang, 1 Kaia~nhout Deel,: 15~
reedschap, I &haafban~, ~ lot Touwen en ..-, .."',
Zensen, 1 lot Hooi eu Rodere V~rken. 1ilot ,...,...." ..

UI MELXEW
1Karn (tip over tip), 3 Kajatenh~ut ,.l!IIILPD:!I.

Boter wasscher, 2 Kajatenhout boter vafien,
'_ lY HUISRAADAt..s

4'Houten en IJzeren Ledikanten. 3 ~leel.r:Ds
Marmeren Wa8~h en K,leed 'rafels,2
Aanzit Tafels, 8Q{a, 1Ronde Tafel,
andere Lampen. ,$ Dozijn Stoelen,
kist, I Llzeren Bad, I) voet lang, Glas e~ lanmwHrlli
gereedschap, enz. enz. enz. '

I LEVENDE HAt..: Al:$
, 1 Paar Roodachimm~l Kar-paardell (ruins), lRij &ani Lichtbruin
1.) handen, hoog 1 Roodschimmel Ponyj, ~ ~brqiIte lleme Bzel8~1(-
Band, 2 bekend voor de beste in het distfict" o"don~brnine Merrie Eze!S'
4 (\oeien van; goed ras, 20. Vette SI"dht Olllen, 1QO Sas~d Mame OM n te vtt.,~:en!~q
Schapen \Ha.mels), 100 ~erlDo 8chaJ?6~ fUels, 400 ¥enno, Schapen lvOOIl ui
Ooien allen getrokken UIt de stoeterv tan d~ heeren St,phllIl Brothers, abOut Dun'fopl P' .....lt.1In·11Op DINSDAG, 20 MAART, 1900. 20VetteAfrikanerHans-8chap6D'i14V!e~ 1,:'iKapaterB~kk~n, 20 Borg, i"

Varken83 jaar oud, 30 Borg Varkens 2: J ,~~ud,,1 MODster Varken, 60 De"c.ounlopi ,•.
-------- -- onge aanteel varkens eDl' : ! ..-DE her J \ \ DRY.\ 1-:1. heeft genoemde plaats verkocht. en zal gevolge- ,II LosSE GO.EDJRE~~LS

, l~ op I./ezegden datum doen aanbieden zijn prachtige Levende k' ' :, Z f
II ''''', 'litgezucht Ras, waaronder 12 A.l gedresseerde Ezels en 1 2 Bokwagens bijkans (nieuw), I.Waiter ar in ce i~rder, I el-
[)on~t' , :2 uaren Hink» Kar-paarden, Schimmel en Bruin, 4 Ezel Voor- binder Snijmaehine, 2SE_~n Wage~tu:ft~~, 3 RpankP ;ïgT~;, ~ ~l!Qm
r 1.1' ':t'!1, ',\lerne", 1 DApper Schiet-paard, I Oprecht. geteelde Hol. Bul Ejlgen, 2 Dubbel-voor 1: oegen, nier raa oeg; n, rJ.e·,:oor
In,gt'YOt r,1 door ~lr .• \Iellish) 50 Melk en Aanteel Beesten, waar'Vs.p~ Ploegen.

It"l':1 0l' kalren gaan, 10 Slacht Ossen. 2 paren Waterkar Ossen,3oo III GRANEN ALS '. __

J?!ll!:' UO;t'!1, jil andere do., 75 Vette Lammers, 10 Kapaters, enz., 60 1,000 Mudden Zaad Ha.,er,.250 .Mqddtin'Baard Koreu, 150 Mudden
\ ,lrkl':"l )!r, 'ot vn klein. .. WIK ren 100 Mudden Garst :JO Mudpen Rog; ',~ .
_ BI Il':HD.EI:LJ BE~OODIGDHEDEN.-3 Bok en l ,Mol-wage,n, blJ~a 0 N~. 'De Levende Have i; in uit~UDtetlde conditie. eri liefheb~ ,
,~,t'"II, 1 ,Kal', 1 twee-plaat sv I Open en 1 Water-kar, Howard s Drie- zullen niet. worden teleurgesteld. Gée~ aangebrachte goederen zullen
\0" ':1 l,clllSOlilS Dubbele-voor Ploegen, Land en Braaklands Eggen, d toe Itn '
I uarlqJIUll :-lt-If Binders, Cultivator, Landroller, Llzeren Water-krib, wer en ge ac.
1~1I ten Kr:bben, Bakjes-pomp, Watei'.! a:1I.. Tuigen, in Soorten, Zwingels
~~t:'llc!", Lt'lh'D, Ladders, Heimogdraad Hoom Separsteur, Schalen,
\ ,t:"n. lJl,t\'éO, Pikken, Klei-molen, Hooi"~""",, cnz., ens,:
, : i L'!:-; lL~AD.-HHt gewone assortiDJ~'L:, inclusief' oen prachtige
1 ,100, I:WllIJIc en bijna nieuw. . - ~

r:ln,[,.lljk 311mud Haard Korea, 10) Il r.ird, goed voor zaad, 100
~.d ':,tr-I, een kwantiteit Geperst lluoi. ' J W

Gel'lJ verkQOpuit de band. .' •

1
I .

DEEL No. 72.-6,874 :

~ ._ 1(£
ZELD~AME VERKOOPING

-VAN- ";Yo

Eerste-klas Losse Goederen, Vee, &C.,t &c.
TE

BELANGRIJKE VERKOOPING
VAN

Kostbare Losse Goederen, LevendIHave,l&c.
te Achter Paarl, ter plaatse E;STHEHDAL,

D
E Ondergeteekende zich ee~ andere plaats te Hexrivier gehuurd

hebbende heeft besloten Publiek te doen verkoepen zonder de
minste reserve

op Dinsda.g, 27 dezer, 0D11.0 ure preo;t-e.
~ I lpen K~rren, :! Kap karren Krui wagen, .:;Zeisen, 1 Ladder. 3 'Azijn
Vaten, ~ Babes, 1 Span Wagen Tuigen nieuw, ~ Paar 'Achter Tuigen
mpUII, ~ Span Tlligen,,~ Paar Achter en Ploeg' tuigen, 7 Zwingels en
Kttt mzs, 1 Zadel en Toom, 1 Buggy Tuig, 10 Halters, 1 Span J ....kken
en Trek, ~ Dubbelvoor Ransome Ploegen, 1 Howard Braak Pleeg, I
Schoflt-I Ploeg, 1 Voer Machine. 1 Zeil Kri.b, ] 30 Zakken, 1 lot Gua~o,
,~ Zak ken Haver kaf, 1 ~ Mudden Voer, ~ Zweepen met Stokken, 1 K.ISt
cierE,t>dschap, Graven, Pikken, Bijl.eo, Vorke~,Zagen, Sikkels.

\'erclel' het gewone aasortrment Huisraad, Keukengereedschap,
waarouder t'l'n Zweedscho Bolir.der &tOV3 No. 18 bijna nieuw, Glas, Aarde
en jl"'T ..lein II erk en wa t DOD'meer zal worden .aangeboden.

" 0 •

,.1.1..;;001\

F.• J. ~OSSOUW.
A. B. !JE VILLIERS & Co., .Afslgger:;.

ilL
VERKOOPINGGROO'I'E
-VAN-

Uitmuntende Paarden, luilen, Melk~beesten
Schapen, Boerderijaere8~Schapj Huis-
raad, enzi,

-TE-

:J3C>"r~~""':E::~G.
Nabij Philadelphia, Koeberg,

J. J. Hofmeyr & IOON Afslagers.

1900, :1

V.
Een hoeveelheid tweede klasse Koorn

verkooping, zal worden voortgebracht.
R 'OX": OREJJDI:J:J'r. ,

J. A. L.ILOUW,

Af~lagers.
!

.01..+ ten dage dor

J. 'V. Moorrees. jr .• &
Vendu Kantoor,

Malmesbury.
27 Januari, 1900.

L'
PUBLIEKE

NABIJ B
,-( -

Op DIN~DAG, den

.0E Ondergeteekenden hebben lDR't,l'!Dctlf.' ontvangen van ~ r heer
WILL)!:l! CORNELIS HOFFHAN voor zijpe rekening ~p

bovengemelden datum publiek oe "oo~plaats *lu:ap-
plaats gelegen nls bovengemeld, de: Eerste :Klasse..Mev8nde
Have, Boerderjjgereedeobap en graDen. :

, _'..

RulDl. Crectte't. l1Dll8l'8l1q '&c., &0.
.&;1."wv'& At8lager.

; I

Ververschingen volop.
" W. C. llOFFMAN.

Moorrees dr., &iGO. 4fSlagers:
Vendu Kantodr,

Malmesbury. I
27 Jimuari, 1600.

, ~
, ,



'DR. J. L. K, D.D.S., (U.8.A.).
geregistreerde Tanddokt er IS

verhuisd naar het Marktplein, Paarl,
de eerste deur naast 'MOLL & Co,
waar hij kan worden geraadpleegd
over alle .onderdeelen van de Tand·
heelkund'

TANDEN):-De allerbeste Enzelschê
en Amerik~cht' Jlebitten, op goud
en op vulca~ platen. .
Pijn/ooze 'rB'Rkingen.

Op iedere bekende wijle.
I.O.-lU I.dl.. '"rilt ".n....u•••.
Gouden, Zilveren en Witte Stopsels.

Adres :
Dr. J. L.COOK, D.D.S.,

Marktplein, Paarl
N.B. Dr. Cook bezoekt zijn tak-

PMlktijk, Malherbe - straat, W ~l-
lington. iederen eersten WOBNSDAGID
elke maand ; uren van 9 v.m. tot
12 uur v.m,

PIJDI~ozeTIDdhetlkllde.
RA.AOPLEEG voor de Beste

Goedkoopste Kunstanden het
ZUID- AFRlK.A il SGHE

Tu_heelkundig IBSUtuut,
STRAND STRAAT,
(naast Amoll Boarding- Huis).

Verrotte Tanden gestopt, ge~leurde
Tanden schoongemaakt, en tot hun
vroeaer natuurlijk gebruik en kleur
hersteld. Gouden, Zilvereu en
Witte Stope-Is. Tanden. zo~~er
Pijn onder G!lS of met inspmtmg

, van Cocaine. uitgetrokken. Kunst-
tanden, passeend gemaakt door
lucht-zuiging, alsook zonder platen.

Patiemen die hun tanden den-
zelfden dag willen hebben moeten
ons zoo spoedig zij kunnen na 1) uur
bezoeken.

Gemak~elijke maandelijksche be-.
talingen voor arme menschen.

Gebitten van £.j 5s. en trekken
van 28. 6d.
Alle 'Tanden Gewaarborgd

N.B. Hollandach gesproken en be-
kwamo darnes hel psters altijd
gereed.

-- -------------

·Itlmesbury ExecnteDrskamer en Voogdij eD
Brand AssoTutle lutschlPplj.

J1ARLfJKSCHK VERlOOPlIG.
Middelpost.-Middelpost.

. 1

VERMOEID
·1 '

DE ondergeteekende behoorlijk lennisgeYiog aao Cred;teoren '
daartoe gelast door den heer I d B ed I "1 S·~ h. . B k be al n en 0 tl van WIJ en L«"panus

Nlco~aa8 Andnes lane en rg, z ' Petrus Lategsn, van Plumstead,
publiek doen verkoopen ter plaatse Constantia, Kaapsche afde~ling

MIDDELPOST, (114/4()5).
AFDEELING MALMESBURY,

, OP

··~-"->'._WOEN8D.A.G,28 Feb", 1900
bëglftDnd~ te 1~ ure 's ,oormtdd~,

HET ~OLGI!:NDE: .

LHL'\DE ,H4\'E.

10 Geleerde;Ezel~ (3 jaren oud)
6 Sterke paarden

10 Jonge paarden (ongeleerd)
1 Paar eersteklas kar paarden

16 Trek ossen
1 GoedgetooIde hul
iJ Vette slacht 088en

;jO Vette \ arkens.
BOEklJERIJCa:IH:EDStïIAP ENZ.

Donk cy, mot tuig, en nieuwe
vier plaats Donkey kar,
COID f,le.·t, gedestineerd voor
school kinders

1 Donkey kar (oud)
2 Nieuwe (~ plaats) buggies
:.! Nieuwe Bok ~agpn , _
I Nieuwe Landwagen "~,;;:;~,,,,_.
1 Nieu Wd 'Bak· ka.r
1 Half slijt water.kar
i Cha'Tlpion ZeI' binder (zoo

goed ab nieuw)
2 Duhhele-voor ploegen ·(Ran.

somes)
1 Drie-voor Ploeg

300 Graan zakken
1 Lot wijn v~ en haliet:
1 Bicycle lo.

500 Mud haver
50 " Korc'n (gedorscht )

100 " Rog
77·) " Gedo~cht garst
25 ., Gt'trapt zaad garst
1 Hl' ,i Mijt oosta:mde uit 14

vrachten
1 Hooi Mijt bestaande uit 4()

vrachten.
En ";Vatnog verdt'r zal aangebo-

den w()rdl'n~
\:I M.~!.ND~~N CREDIET.

G. W. KOTZE,
,Recretal"is.

MalmttSbllry ,
·20 Jan uarl. 1900,

J W. Muorrees Jr. & Co,
!fsI8.lo!er"

WEGGELOOPEN
UIT mijn dienst op den 16den

de~er twee Bechuana Kaffers,
Petrus en April, beidon licbt van
kleur, Petrus wat kleiner dan
A priJ, naaI" ik denk omtrent twintig
'jaren oud. Gelieve kennis te geven
van hun verblijf aan den onderge-
teeltende I

L. P. VAN DER SPUY.
Klipheu vel Statie,

19 Feb., l-900.

Is dit uwe MilderviDdlng? ZijL gij even
vermOeid 's nlcl~. ab d"s aVllnd!i?
Vindt gij h"t b ..nl um te mu"t.<m ... or,
ken;' :t.ijt J:lj zwak én IAlr ne» r j,'C>lla
gen '! Dan L~uw bloed lll'1f! en dun, ~1l .

vol vali ollzlIiverhedcn. l\ aarom DIet
d..ze onreiuhedcn kwijt geraakt ea uw
b loed IIterk till, rood gemallltt ~

A1Jer3
Sarsaparilla

ui dit alles VVM II doen. Het za1 uw
bloed reinig"'l en het 1~\"e0 en .k:raeht·,

. gaven.
Een vIJorn:la!:! inwoner van Cape

T"wl) zegl: .. Ik heb uwe ~al'1!apar~l~
gebruikt , ..dt>rt jarer. ID mijne ,~amlhe
eli zoude er u ie t zonder willen 7.IJn. Ik
)<,<'11aan z.. eren en hlliduib;lag, gepaard
m<lt gruou. loomheid en z,,·akoo. Ik

.as 1;00 ziek dat
. --.. -- ik mijn zaken niet

kon ...aaniemen.
Doch Ayor'~ Sar-
S3porilla herstelde
mij volkomen oot

p)~~~ v o l ru a a k te ge-
sondheld, Ik hob
hetsedert d fen tijd

\ . voor mijne kin-
deren gehruih fn vflnchillcnde zi"kte~
eli het "'!L~s~ mot ~oeJ.,n lIltSlag.
(; ij kurt ~Iet de ~('$ltl ,"'('rking van

de Sar,a parUla . kriJgen wlilllHler tie
inl(l,waaJL'1I vllrst()I't l\ijD. \' erh~ nl
zulke lH·i~ingt:'n door l.wt n"lD~ van
a!V<••' ...·n' I•• doses van .~y~ r ·s 'PlUeQ
.lktlu avoucl. .T _

Dr. J. " Al" j;e.. to.dl • .IIW.Oa.. U.S. "-

De Beroemde
Im8l'ikuIscbe

, Baking
Powder

Voor het bskken van het fljD8te broo.d
koek, poffertje&, puddings. ens

Maakt hf't voedillel zeer Jicht, smakelijk
en gel.ODd.

Beste in rljzings-kracht. en de eenigE'
poeder voor 't ~kken. die onaa.ng.taatdoor
lochtevl'randering blijft. Blij(t; v.l'IICh en
behoudt volle ~ht totdat net gebruikt
ViOrdt. i '
De Royal B4king Powder van wereld·

wijden ro-m ,,"ordt enkel door de Ror.al
Baking Pow je~ MaatlChappij van Amertka
gemaakt. Let i zorJrVUldig op '. maken
naam op den jomalag. om de substitutit-
van nagemaa~ goederen te vE'rhoeden

Royal Rtkl$g POlder laatscb.,
Ney York. t~eenigde St., iIf,er1ka.

ALLE personen die aanspraak
maken crediteur tt> zijn

in don bovengenoemden boedel
wordf-n verzocht hun vorderingen
in te dienen bij de procureurs I. C.
BERRANGE & Zn., Burgstraat 49,
Kaapstad, binnen zes weken van
den datum deses, en alle personon
die verschuldigd zijn aan. den ge-
noemden boerlel worden verzocht
hun schulden te betalen binnen
dezelfde periode.

A. P. LATEG.A,N,
W. H. LAT.I£GAN,

Executeurs Testamentair
Kaapstad,

heden den 17den Febr, 1900 .

Aan ProduktenhandellWS 'en Boeren.

OK ond~r!(e~lLenden maken cr hnn bij
werk van om, ter pl.atJoel'jkc te gelde

of ooor fel1lChe['i ng naar de marken in
ont ... noreD Wol, Btru1lJ9'eeren. Vellen.
lumhaar, enz. Ve'l"t:rouW'bare Kabel, Inlich·
tingen VCMlChaft en L1berale.J(&8 .. ADy ...<Cg"
gemaakt bij consilCnemente'l' .
Spoed1ge Verkoop1ngen en prompte rege-

lingen gewaarborgd.
Engelse"c en AmerilaaDsche Cont~acten

zorgvnJ.lig uitgevoerd.

Corre&pqntlentic in Hollandoeh- en B.ngel1lch.

Blikten: De Studurd Bur'yan Zlid-Itrtka
P.K. Bu 646. Tel~h A4ree :

ORooKS, Kaapstad.

Robert Crooks & Co.
HoeI. .... W.wont. en L&DgBtr&at.

, KAAPSTAD

Leest Hier. Leest Hier.
De alombekende P.tTE!''T-MEl>ICIJNZN

nn ..ijlen T. R. PROUDFOOT, kunnen !lOg
'00 &18 ge .. oonlijk 1'eFkregen worden bij E. J.
PROUDFOOT, PRIF.lSKA, of LENNON,
"BEPERKT," KAAPSTAD, "prijs 2/6 per
bo., post vrij. .

De Hoofdpijn pillen gen_n: .Aam~,
Benau .. dheid, Galachtigheid, enz. De '1.-
sterk_de Pillen zijn goed voor alle vrouwen
kwalen, ontetua door een zwakke maag, g.
~ ..tte Koude, ZinkiDgs, Koorts, eaz. De
2alf is _ onveiIbaar middel, geDé88t met
den meNtaa spoed, alle wODclea. bráad wou-
den, enz. Indin op de bont aoed, ingewra.
nm, g_t het OIUIliddellijk de' .w&abte
oo-t, en Inflammaue; het geae.t ook buik-
loop, en _mt II1ialijkheid weg iDdiea aoed
op de ~ ing-ro. Het is een ODW..,..
~~ IIUddel Toor mderen bij ~ t..Dde

~etten met gatuipehrifteJa eD ·...OUe g.
bruiks.aall wijDngeu eIUI., ...enoaden op appii.
catie.

VISCHVERKOOP
Groothandel ill 1IermaJl~taill, eD
Groot1wldel en IleilIh&ndel illWciroealer.,

lOl/le Vise" altijd in Voorrood.
Vlek Geelbek, Geelbek Biltong, M~

Moot jee, e~lbek Moot~ ~il ...~h .
. Moot) ... Zoutre ~e"'_,

Eigenaar: D. ALLE1UfÉNSKY.
Bestuurder: J. J.WiiliiR ••.

, j~W~IiIIter.
/"' ..

.,.,'",~.

'U~"I.~!,j".:IOD"IJ ...erlb()IJ~~.j~:e~lC:~~~~edg,
EIG1ill'l,+Ei

! ; ~ .

Hout enZIJ
BZU'T .
GZEN

Gm.IJ ••
VOOR
Ba.u.K
den:

.Gemakke7
lJJk werk
voor vier
llUILmN -.

--

S~<?~RW~~M~H~~PIJ.

De korste en doe4kpop&te. Bo~te voor Reizigers 6D
Goederen van de Zee· !laar ~toria,: Johannesburg, en
udere plaatsen ill de Tr~aa118 v'1& I

LOUREl-PO' ~_A.RQUBS.
Van Loure,eo Marquel. naar ]:Pretoria 149 mijlen. 'Daar Johannesburg

Van O:t!.:!: Pretoria I>Fl mijlen. naar, Jo~~burg 4S8 mijlen. .
Van Kaapst.ad naar Pretoria 104;1.. mijl,fI" paar Johann", hnrg t012

D1ijle~ I

VRACHTPRIJZEN REIZ-tG~.
.- ." "'1 '"

VIIJl LourenoO Marques naar Pretoria £4i 71. M.len £8. 9.-
" " "JOb&DD~burk .£4 l's. en £3 18s.
tt Durban " Pratori,. £8i 88., an 1£4 12s.
ti _ ti " Joh&mi.burg ,£8 lOa, en £4 8a. &Ij.
." Ka.&pstaa ti Pretoria £1-;1 18a. 9d~ !Pl" *·68. -.eLr-
tl tl~' tt. Job&DD8sburg£11 111. 9(1.en £7 191t 6d.
Inlichtingen verkrijgbaar aan he\ Hoofdbureau, Postbas 888 ~ Pre-

toria (Z ..A. Republiek) ea ~ij de Directie Heereogn.oht. 270 te ~ter-
dtun (Holland). 'j

, DB DTRRO'l'JB .. i

,1
i

Di
t ~

• i

J. D. CÁRTW~IGHT'& Co.,
GLAS- EN, PORiCELEIN-. :MAGAZIJ~

ADDr'RLEY EN' :DARLING STRATE~. . i

[
1'ET., Qntbijt-, en Tbeeaervies, Toiletartikelen en aU. S90.'rte~
.J Aardewerk in groote keuze. . , I

Hang- en Tafellampen, Vloerlampen voor de ~oor~-
amer, Tafelmessen en fantaiM· artikelen en alle Huishoud-Be-
noodigdheden. >.. .'. '

Versil verde en Fantas¥' Goederen, geschikt. voor Trouw·, ot
Verjitardag'l\presenten een Specialiteit. Juist ontvan~ ~
lading van hun speciale Port. .

.•-v le1'uRIA.~ WATr~R-\\'HITg Ol L"
160v VUURPROEF,

11' PATENT~~ "FAUCE~ .NOZZLE,. ~N KAN/NEN,
DE BESTE (jLIE IN OE MARKT .:

,I ~ ACCOUNT !CU,RRiEN
> : ~ , , ; - ,1

i , i ! t . . t OF THB, j

Df~aip.inalIonneil of.. S~vnsburg
"1" j i \i For the Balt-Year ended 31st ~ember, 1$~.-
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8a.m,., 'l'~ ' ..

,tt : OQ JbUa ud otlt

" lit~~"7l
ID m.t , 3 t

"_.____._ , i i .....__
GEB;EEI .tul plfUiMerd Da cle vohoóiiqe, 'rI'btaJ '_186 16 2' l!86 6 \\.~ 473 1 , J' TotoIJ ~186 Ui 2 286

abeolaai be80bermd tepa roe.i, IJ .oft, lOyoet,: :. ~T
12 \'OIl eD 16 voe, wieleD, IIIfhtWD gebamerd baJaDa. --.-. --I....,.,-. -""'.....---~-,---"""'--. - .....--_ ...---- ....:-+------;.---------.-. ,
.
torenl of nat.pm .. kte toren., 't'&D 20 ._ to. lO') We bei-fo..• ~.' ilortif1 >(i)Uw we ba .. eum..,.. ibe.,.e aoooUi of. the Beoai~ " ..~ ~J1QeIIt. of I>iviiaioDá1 Couocil.of Steytllblll.
:w'OIt.hoog. '. tbeltalf;y#rendec!~be& 81,1899; (, lthat.~,1a .a.1JIIC!'rl~.". ...... YO.~; (Hi) &bat,~. ',lu -eau _nam. ,tbereoepl
• . ! .ntt~ -. tile ·o.ly lulna which ba reCePed .....,., tIM ...-w .... 'jO.,) . &bat tIM ~ il lawful IDd iD ~
De ~n1ge Windmolens gemaakt m,t; . Vote.~ ~uiio ... aid Coot ..... ol. u.. ~aiJ i ("l.t!;!!'tioabaluée eOaaiIte of U áL 7d. ill .baDCW of t~ Treuurer (..hid! ...

-~.'."..•.'.8.eham.. er d.. Stalen Torens. en V'()O meD' actual. ly. Pl'4d.' .•+ceel.. ItO •.. OD the 2nd .J_ury. 1,.,. ua. 6\1 ." .. atated. Ga"';1I\. 0fID C. lo. " A~''''' of-. credit baian of .£1b31L .--_.'''--.-. ". i IDib. 8tAcW,d ~k tt BleYD_IJ. áNI,(,,') ••. futber ~""t ft .. ft ~_' ,be 'SWeaaeat of -'-- _d Liabilitillll of tbc ...
.' ',_;~:_~'it~~EN. . . -. OQGueiI for ~ lalt ba!f'l:U-' tllahhl' ... ...wa ~ w,.~ Ja, 10 tg .. ft .. ~ OOIT_ iD.... .1'eIJIIOL

. "'" ZaJlDeer ... ter oppompen clan ~ aDd.. Wind· f ! I . . / I L. P • .J. V DD POEL, I Audl(O".
. _, molen ill • markt, Ioopeade bij de ~ ~ , ! : ). y . .J. P.KaU D. \_ J .

WaDueëi-aDa'6re Wind. moleDa.ill .tau. .. . E!~:c.~~.h J!d~tb!~~ OD the 13&11J_ ,'1900. .: I -:. .
~ooptePrtisen verk,..~ door due Jrlotort op ct . f ~ "' • '.' . 11&11, 'II' IU.BE CIIainaan. !

:-~blf'lO W8re1dteD~DIteI1iDg, 1893. i ! '. . J '. . I \

.~.LLOYD8'.Aermotoft beb. ook oDb&DI80 iD Z ' : ' . (. : _. '

~d~D Medaille 'TU! d~ PortlBIilabet;h Lud- . ~LOOP iN DER EkE N I

..

/J.

','. , .' ..... bouwlentoooatelhng ••• ••• p ... 1894 i \' .,GoadeD Medaille en s.n~ PrO-, .JobaaDeabUII ! •
teDtooDltellÏllg ... ••• ,'" ... 1896 ~

~:;,~:"~?ke.P.~~~TIID.~~ A f I ': 'I lId - . 8:¥.~"~~z.~ . e~,.Ine:sra.a· v.alii! i,; ,te nsbure:,
~t.e prjja, do. 1897 rr
('Alllte. P-'iil, do. 1898.' '1 Voor het11Jal(Jaat geeindigd 81 iDecember, .
t>en&e l'riie, do. .. '" 1899 ! i . I..

. I.LOYDS' Stake" AEJUlOTOa" neellil lDel de
;1''''18 lO YaO de' laStigIe eD dure Noria f.tibI of
.··lJ..ilkies pompen. eD illiea IIOedkOoplWJ beweectoe·
1Ik.J. da, beátaat., dav he, DUIit en die 1ooJ>'. aoncler
nllpveD.

Zij di. 't'&D plaD !lijD zioll eeu WiDcbDolen UIl te
~ba1f8U IIlOeteD voorsiebti2 SOD om d. LLOYDS'
<nlTalliaeerde staJ_ lO A~fU(OTOB8 .. te onder-
lC~iden vaD lOIIlIDip ilaiDderwalrdip 'ea mia of
m.... waardeloo .. um,ki ...

De. Il Aermolor" beeft ~ .proef d. *ijdI 4oontun.
lP Yel"IOheidea. la ~ lijD er DU iD Zuid Afrib
~pbnik. i ' i

'.zij die 't'&D plan sijn 018 pomp&oeltel te k.oop8D D
i moeten om eea PrijUUtil _rij... of \rij.toGclérbedeD.*IIND omtnai diepte ~ ae!:i, eDL, Waat1IH MD
,.bIIIrOollill '"ii ~e poet ial 1rGrdeD, toep-i~'" t· !

'....... word' ai.. ~.. ...oar·4- tijd 't'&D ~,
.·fi~ .•t.g bel ~..,_ de ...,ton. .~
~- .nD ~* .~ .ek JI'OOI'W'.'iytaob .... "li': . --: ~_
• ~FAO rroote. \'OCIftUd pompen ea ~liader.: <-.
'.pUpeDea.•altijd bIJ .eie baad 100'" " Aarmokm" ,
: .. ' o/iifte"iIllJ"D .oor ~peA eD Yoor,~ drjjftD 11...--...;..4..!.=~-~=.~~..::::..,.:...:....:!:...~:.....J,.-_:_~ .....--.;..--..!.:=f~=.::....:.;-=~;....;---=
I ~ 1ici','DI'Cbi .... op .,...... \. " .

! Gelieve 18I.., Gpons nieuw
! . en ea lG adres' :

D~E~~o;,. :,:N-J . "1 ,. '"i .!' ..
BU&".,~ •. K..... cI~---:~i--.__'
. . ';"i" ,'~;{, ';,. '~:"

i' Main other
Boecla. B.oada, &C.
t •. cI, t .. d.

ToGeaerali:a.te- •Arrea.. 0 3 0 0 9 1
" "i: i.ClUTel$ 185 11 2 ( 185 11 1
" O~ ~ of ~veDur.

TlS. :i-'i ' i

PoaDd~ ... .., 0 0,.0 216 0
In~ OP ()~e"'. Bat4!l 1 1 0 I 1 1
BmaU·po~Retmld froJP I'
Go......... ,.. ., 0 () 'IIli 96 9 Jl, I: ' ~-,'

I ~,.
\,

~"

I ~ ./'

1biD O~ To"" ,BOeCU. _ ,~, .le.

;, :r, li. .£ I. d. £ L ..
9 0 0 8 .5 0 i

SS 6 0- 38 6 0 76 1% 0
14 Ui o 14 15 0 2Il 10 0

'7 I~ 0 0 0 0 4i lO 0

0 ~ 0 63 6 0 63 6 ê

() () ij " 13 II 14 13 U
3 1~ 0 3 15 IJ 7 10 u
e 1. 0 o lO 0 1 o 0
o -4 0 0 4 I (lo. 8 I

6 1$ 6 160 15 6 o 'I 0 '

() 0 0 0 'I 'J liJi 10 II

Total.

.£ .. d.
e 11 1

371 2 3

, 16' 0
lJ 2 1

LLOYDS' .Kogelassen·
'~, -

,AERMOTOR' ·Windmolens.. . , , ' .

,
96 9 11
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6 2 Ha 11,1
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Hoofd- i.
W'epn. \ W .... , ~

~ ..Wllf-£ .. d. j I.. !I. li.
, ••• 03u Oi9.1
. ... 186 11 2 lBt-'tl1 1I -':. __

,I '
o (}._.o~__i ~6 0

Andere
Wegen, 8Ul

.£ •. d.
o 0 ~

38 6 (I

14 15 IJ

Toteal.
.£ I. d.

Towl

1: L iL
7j IJ :
7 .. 12 f
tJ II) ('

() 12 1
371 2 3

2 16 0 o 0 "

1 1 0 1 11 1
I

Il IJ II
7 11-1 {t

I li 0
IJ ~ I

o 0 () 63 6 1/

00096'911
! :

o () Il
315 0
"'0 10 0
o 4 0

!1!6 9 11 3 1:, (,
o 10 II

4 I IJ

6 15 6 150 15 6

U ij lj 1'-'; I'.' 11() 0 0
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toC DIUfap••Yoild:~'~~~_~f&:~~~r!t~~"-f.~~=r~:~:.~hmp dtr Ml
rand i. 46 mtl' ten' ooeten van, Mod-
derrtYlerbrllt en 30 II)IJI tell z;áidOOiten
Tall Klmberl ..y. De Bft)Ote traa.pol"lWieg
tu.ehen Bloemfontein eD Klmber)fy' gUl
ten oosten ftn Koetloeatand voorbijL J).,
drift door de Kodderrivit"l' le 18llaa1~
I'..rdeo bt-rgJrift.
noorden ftn de ri..ier gelegeo, en

~uhlw_~ ~ de ~ft ~D een ~k. ~'~rl~~~~~~~~~~~~~~~~9~rrr~t~~~;!~~=~~~~~jo,tl. He& tPl'reia tea lui.!en nn de 'rin", dat hIJ. bevonden had tdat tie V
is leer f'jf"D eo de' groód bestaat uit t!6Q R~PQbllkeiDeD ni~t aIldeN dan lQe~zw... r
harde kalkacbtige klip. De b.dJio~ YerIi'!'lf-..IiIIln WONen innnomoo.,en dlarom
van de ri ..ier ill tllep - de wal teu zuiden bf'paalm-Jj lic4 tbana: tot bet bevclChteo
is hond"rJ eu meer voe' boog maar ten nu R"publikdQMbo "eraterklngen.
noorden iiJer 'JeD lichte helling our Koe- Nog é6u pa~t verJlent opheUerlolr.
J()('srand. Van P... rJenbergJrift oo.t, Het worJt in ,.n \'an de tel.gr ..aUt~en
wiWU laop de Moddell'iYler heelt meo g•• esd, :Jat d~ R !PQbllkeineD pogla-
een reeks randjes en kbpj te, vooral teu gen dedeo Gm de rJoot.booDneD fe
noorden van de rivier. Koed~.UD,J, of vern.1-'O, en' . da~ die bOODIl8"
Moddeni ..ierpoort, ij omtrdDt een m.UI tot op 1,000 yard. nn de Rltpll-
lang., Uit deu korte beechrijvinr ... n he' ~liblnllCbe .telllDgen waren p'bftGht.
terrein zal fleD i~er IleD~tliltIroedoee"ad at i.d" beteekeDÏe bi,rnn? Heeft men
een door de natoar ,norm.! fQrt UI, voor hiér een herhaling noo de C\)l~~ ,..
al voor een zich 1'erJeodigendó maabt. ecbtedenifl, ebt cle k~oonen o~d" ,

lIet krijgeplao. der Rep1lbllkeluen blijkt Jlalller vuur kw~en,:dat de paarden eD
nataurlijk olet Ilit de tel..- ..mmen, eD bnonnien ,eJOt)d t~ pwood wmlo,
daarom is het moeIlijlt teoor Melen, wat de- lOodat de lrataolill8D op het opeo. wld
bedoEoliDg n.n,.....w Csonl wa. foen allee werdu PlateD. en dat ooch Brit
hij KoedoeIrmd heae&w. BomIDigeu Doch Republikein or bij :ton komep?
meenen dat bij nl~t verder ltoD kornea, na- De eerste iadrGlt d~ .de beachrtvill8
dat hij Dondenta,nacbt, 15 dezer, ~.... nn &uuJ. maakte WoI8 geenala. il M"'_
(vO&eiD had "ertaten, en toen daar eeutemmin, met ~~Igram!DeD uU
eerst door gaoer.l&l KILLy·KsNty werl L')uJen. DeOa~ Tim~p.a,nceeNegi8ter.,
uDgevalleu, die latt'r "8I'IIterlriDgen nn morgen het "oléuw," ~t generaal osox.
-'loddert!vi .. en Jaoobédal kl'deI· A'll~· J8 sich om é';o uar deu ntqht,"oa
ren del)keo dat'hV dl~ pO'illi., Wad opgeoo, gtoote,gn~ch~'; ha 1 o ... rtreg..,.eo. Ii:>e d1&
wen, verwachtende dat b~ daar lOU ua. bWich~ w .. ~1r0.D8D wer 1niet gr-
geY'alleo worden. op _n plaatJ door bem~ .erd, en WH ooit niet verklaaJ'~, W!'Dt
lel "eD ui~weht, en dat hiJ dauJoor te het u.tate U"tlcr.M~1J1 Wdi'J DltláJag~
gelijk 401grootd m~cll' ....0 I ,rJ R')8I111T~ na.;llt gMOhre1'en, toen belde bm~ in
toa teg.tnbou'len. rua~ wu ~'Jdkeo, tlD het woerd waar-
WeiD ftD dle Yel'1dari"QBltod•. ¥te tlCblJDlVlr eent W~or.ren.",",

ie kunnen wij onlDOJeliJk Z~dO. doch den, TdrwiJl wv ditrllCbJij"n la ell'~hter
wij moeten erkdon.n dat het OilS08\'8r- Dog geen of8cleele of aD~ere·be~r.g
klaarbaat is, waarom geDer.ll1t ea.OSJI van de oVdlp'f'8.' IDtegenileel la geen
niet verder ooJtwaart. _is getr"kkeo, lo- enkel WOON' omtreot de positie te IC!)8-
dien het lijoe b~oeling wa. een slag te' JoetdnJ na DioadagaWIld doerte"lea.
ontwijken. HV kwam reed .. Vrij lag, ltj 0.; m lcht doddr lorJ I{OBBRTiI: W1)rdt
deser, ti KQ8d08lJl'iA!ld un, en hoewel beNkeod óp nD 25 tot 3á dai&tlna malJ.
hij, vvlgeDS het R1ltt~,.,telegNm, Zater- De o...u-Dncht liJda. l>4r groot. ;W.t ie
dag werl aangevallen, w,"" Jit peD reden ,er eédert Diolfïlaga ..ond te K~oJeraIlc1
waarom hij Diet ZaterJagat"n J verjer .lOU gebeurd? .
ziju getrokken. Iu Nllt.l wor1t DOl zwaar gevOchten.,
I O"k ?lij~t uit da lJ:-cbrij 17iog Jat de Vaa, RipabUkeiOliche zijde i. ee. tel ..
Republlseiuen te K.,..j".,..m,~ sl&chlt 1 irram tloot'.J81aten, dAt geller.aal BULLBaS
drie,sto~keQ grofgeschut g.~~nllk.ten. eD !Dsch~ op 21 dez~ wer~ tt'raggeelapD.
dau er l~ een afJtand· •• 0 een mijt n~ De PlgtLlg tot o~"et ~u L'ldyeQlith il
bMCbottlDg kao IIJU VÓG, vdl~ dalaen IdO eebtw DOg gaande. Gleneraal WHITS
III \D1I1Uppen. nl het one m..t ve,r~~I1' heeft met avne IraIioDDë~ een poél~ie ten
deren te vetneOMD, dAt de R!'pabl.lk.!la- .zuideil "án Beaterik,->p otgenomeo,: w....r-
IClu macht dlllr .ll!Chti eao de Jf hl van 8Chiji~)ijltmet het doel de ontset· kolonne
de Mllg8J'1fontein mlchl. ~t .worlt o)k; te b'!lp.m, door do RepubHkeiuen tu ••
10 eeu der telegrammen dUlJelijk g"z~g.J·llCh~D twee vuren. te plUbl!D.
~har wa.~ 11 dail nO'de'reaI Yali dié man, ., .
schappen gewordeo ? Zijn lij mWchiea
l'erJei' oostwaub laóg8 dé'ri .. ier géplas&et
om Je eommunicatie m~t K )6(l_rad'd
open té h"lldiWl el;l dé~ Brl~che tróêpén
vun het water te hollJen? ID de Dail!! .
W~·,'k,)mtu nu- to* de geYeolit.9n _tf. men een laoge v"~Jig!tqr

Milner doorZllterJaJ. 11· J~I8t'i "er'oaarln wJ·vOor'·'t tear vall de
eerst ,".lt g,tl1er.u "&LLy~KBYY'yd.'It.. Eogeland il
pubhuinen ac...... YO~1 eo-wgeltlret- voorDaamste
11I dat dit' Hfghf'.. ler brig .. la v rU laJ· argument dat
Hond va 1 llu4:1elrl ..ier bru I '!las ..er· tllr .tlYin,(
lrokkeruti! eea Yctrsterkiq "~r gen.,...1 .. afllteerigheld"
kE~N'T. Dieá Zjtetug w',r]' ai'lt"' dIS :-O:~~lOOaIncl·.. $"IJ.

acllterh()ele nu -de' R~PQbllkelQ~h, .IUIt ....nrneDt i!VlIIlQf'ID

waoh~ gev.xJl16en, Ilooh dd elg 'Dl ijlt ~aartl van' anderen eD _UVilil

V<I.! op' K"""r.lll'f V.J1l ( '~t Z)omlt' imoeite waarJ
i' laata nl lat li,j '"ard4~ "ëtifêrk.iogéo· a1e~ ,beer GarnU
lorJ RoBII&T,,' Volll Jllox)J.JaI,w.~ saDi. " De" drukt.
gekomee. R~uter geeft etd'&av!houri. ,Iiedu, ~~.~~~~~:::
lljlc!! ~b.rayflll not d~J~'n .Lag, die "Ó :r.~ltk:..êe .DeI8CLllI.WlI'II
VJIl d., kOAbaante nD d~o oorlog \,.,0" .Idrde
,I., Brltecbe trofiplln wêrái' g1~riH.! lijkbelie ~
D... lIighlaoder briga td trole'. leD d:O:~ed ":.IUUIWIIIN.,
noordtln van' KóedO~ráoJ, terwtl !,booaeQ
(len lIterke IIUlCht die positie tea ...... eatN!"lI.
zuilen. Voln de rh'ier na lede. Zooal6 •wt dkeeritbeW .. ;lire11thll.'
men verwacbt kon heb'lao, m) >ttdO du J Dd depêche
I;ri~he tro"p3a ten Io.iddn v.n dd ri,ier van +'_p'V.tlleu,;
op hdt op3n velJ a'.Vur lij leu ond"r de
-'bailer kogeu, de brand.Di heete 1011-
neetralen ell het gebrek "0 watw. Rt-u-
h ~ C)l1'8IpOQdent legt d ..t dit' gevecht
~n h9rhaliog was na dat nn MoJJ.r.
rivier. Del Rep.bUkeioen w.&tén.ne,. ...
te .!.ien, en de BritllClle ttO~pe.Il mOeat.en
£on Id, eenige be8ehatdoJ en IOnd.....
l!:lr I.6gen een onllch&beNII viJ•• 'J opb'ek.
iLea. Zij VerkLaarJeD .uu ook I.t-lr dalae
"onnoo-li~ zoo bard w JrJeo g.bruiki~' en
lllrJ l\esBRTs eprak ¥-Iidar eeDite r.-
gi '.llent6u per.tOOullJk·,:.op el'fJlti.:e wijze
lntl.

LIillt.eren ..ernamoo wij da. de verlHlaeD
iiiin de Britache ,ijJ. dien Zondag waren
lU88l.:p;en 1000 en 110". Ooit ae &WlIar
moeteo aijo blijkt uU een special kabel.
t;i4m uit Loodea aan de Gape A ril 1111,

de aandeelenmarlet dadelijlt 'adnt; toen
lijst van ollgevaUeu gepnUCeerJ werd. In
b:di*ad is elie l!,jIJtbog ofehaogdkol1-
digdl ,

~laalldagál!>rgen weN niet vJet ge-, ~=:::;r:~:;[iiii~!!~~:lIuD daar belde,partiJen uitruat"'o na, Il
de nrtDOsienis van den, "orta.n '
Ll&er in deo tbs b41cOD lord 'aonlft'8
stelUqen der R~pllbUkeiDeD te' bOl::I::~J.II.::":-r~~I~~:-~r:?~I~~:~~:~:;deeren, eo tegen ~en middag V~
r.uil CRONJE eea WapeQ~Dd
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DE JAMESON RAIO IN

HUIS.

E~ P~:R~OO~I.I KI': AA~:;
KO~I~GIS.
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II !.ta por be n Brit ••h Pr; eA' e
ebben HuwnHr BD artillerie bat~r" .Ii
ose b .tlelb~l t alD'Du.i·d • loge·DIE~STPLWHT Vr: WORPES.

Londen, 2t F~br-( ute )-11 t hui•. Ier
lord, beeft met 69 ~geIl4:.! lte ID 0 C"" seh a
un dill tpl hl 'O,JC "erd~di, I" d"" t",.d. '"c,
worp In.

SPECIAL!:: OFFIClJo:RI!:N.

Londen, il'"' br-(Reo r.)- en Te DOO t
dill • rll~" •..Je u eierea our Zuid ..urll",
tulle 'JCd., gcsonden op Tenod, no lord
Boberts.

Dr: OPINIE V N SIR WILLIAM H.AR·
COURT.

E~N BEDA~KING AA~ D~
Z x.

di ~ Bm"
o "..nc lidO.
uo m'llk
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VIJFTIO "PO P 8,"

en, 23 Febr, - (Reoter.) -
k.n, R. A.. b ft bewei 0 aD n DIIar
fnlta le "0 meL 5'1 .. po ·pom•. "

I
LL BLF.I VER ....RE OORLOGSMAAlT·

R 'O.l!.:LEN.

E N R
\VI

o

E

,
_____ ~ .... __ ... ...' IL"· ,'_._~._, "



o

BUL

ee

tal zijD t n "Yu()r
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worden.

DE ' 'lG .L~ IHiN DE 1'UG

EI-:NIGE HIJZONDE EDEN.

Durban, 'Cl

KOOF.IAN V

V Di "enl "eg •• " •
.£25, geleelld geld.

WILIY IS co. Cl•• PRlDEU.If.
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.0 i, ger.. de er r.£16
1 Gd.

werken.

I ·vlt:u~o.
werd ~em
Hlan ....alll.

,
ilt::R~rt::L DER'

EEN BOli
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kenden, behoorlijk
-door den Heer D.

Bre,der, :VOOI'.zij~ I;"ekening.
op hoven dl" pTáattHdi ·datl.lDl,
p'1bllt·kILtl'~o0J>en;de. ondervolgett .. t •.,,,...---------- _
de kr.-; Levende HaveoBoerde-
r~,lit re, .ischap. Wijn en Gra:nen;'~

f l.. \ L\lJf: HAl E ;-

~ (;oed L_"l'd reseeerde Karpaar-
't .j, :1, ~ en Cj jaar
t,~~.;r..j{ ijpaard

, I;e,hre.,;*~rdtl Ezels 3 tot [)
p;~r,-z~)~rgeschikt

il ~[trTIl'~, I~'lrvan een men
\-"ulen

'.) .\antt'el Hl'e:-iten
1,1 I;l t', rd ... trek Ossen

'.'1'1 \:l:~k,: ~<:hapen (M~inos)
j...1 \'ark, Il.'.

II \\'1:\' il.i''''I:LJ-G~RJ;;ED,L'H.\P;-

) Br~n d,' IV lj il Iretër "'-;:-1
I -"'LIJK v.iten van (Ii lil ï leg-

g"r, I /
-t Tj\, t',lt'£!!!('r Vaten .
. I. ::!::t'!'-
1 T~,'l' i,a:lt· e n onjeI'ba.Iies.

III K·)' r,\' B, ,tf>IIUil.l-Óua.I::

~ 1';{Jkw;I":"o" op Veeren
I I~ra, Jl: tg" Spidor. gebeel 'nieuw
I Kajl'Kar (zeer gerietlgk inge-

r» l:! )
I;.~~_.~Ir

l -"';J .: nn-n tlitgen, kompleet
P:iA'~f'11

E;:::. :1
,I .

- '.:lrjru.li'L:IW";, geh~l nieuw
\r)I'!!I!,t,:iJII;l' "

) lOr;,: "rt voor Zolder. - 20 Slacht Ossetf eD -KoeleD.
': a,ll .],kkt'n, met Stroppen,

1\ [',d "1 :lg'l'U:l, PIkken, G-ra- i

\di, t'i wat verder tot een Op .W~nsdag..,--=281?b:,-::;
II· ~ lIJ 'il'1',ic Ir te boerderij be. I . , 'Ji
r:l'vrt, '7ULLS!] opgemelde Ossen tn SCHUT VERKOOPINGEN.

',2 l"::z.lt~)~\·;)'~' rr.x : den ~e~ ~~;:~.:\~; .. VBNNIS ~~ra~ gegeven
a dat de verkoopingen vancdieren[}) B['and(,w~11 KI' uts Statl hlle] d h

\I"'::"n Z;wd Haver .\ .pm ( B, geschutindeversc 1 en e so utten
,,' I IJ,) K')oru Z ' . in de afdeeling Steynsburg. ge ..

ij z~lleIi zeker present zijn.' durend het half tiaar eindigende den
~:~ H1l.~\~~~~~rutlngd VO'3der J. iS. MAJUIS '.ti Co., A.falagers. 30sten Juni 1900. zullen gehonden
1 dl [jl) !!a;~ '···";'"·'·'\'l'.'~·!i-!.!l'[",j·""'!'J'~~ï\--;;-':'·.~--:i"--'-·---.---1-"-----worden op het. Markt plein flit

.3 '1'11 'I Il" '~t~::~~~~~~;;~~iii~~te=~telOrdag .•.ureden
)' h. "Ol, en wat verder

wordt'o ,léilJ!.!'eboben.
In Dr CREDIET.

I>, BRESLER

...#/
.~.

T~

SE PTt'M B; :,f/SVl EI,
. n.ablJ Moo ..... ba•••

Afdeeling MUM..I81n:aT. ~ .. .
OP

DINSDAG, 27 Iaart.19QO.
Il K Heer J. N. KOTZI die zijnei, boerderij ~t opp-ten, heeft
oe ,ondergeteekHI?!i..,Ó· gelast op
llo\"t'ngemelde plaats en datum
pllbllek te v~oopen. de ondérvol-
geode eerste k:lass~
LI n ~Jlg HArE, KN BOBBDEBU61_

l\UDSCIiAP :-

Lt-.:VE,SDE HAVE,

',; Eerste Klas goedgedresseerde
Ezel!'!, groot sterk en ID

1'1 achtige conditie.
~ Paard-u, Merries, (geleerd)
l KaI' paarden (Ruins)

11 Aanteel Beesten
·t.jl) V ette Merino &chapen
.. '"l \"arken:l, in goede conditie

H, ·EHr,I::RIJla:RE.EDSCBAP :-

~ Bok IIágen~, bijkans nieuw
I Kap-kar '
1 t Ipen kar op Veeren
1 Hak-kar
:, Paar :tch ter Tuigen
:3 ::)]);10 Vaal' Tuigen
" Span Ploeg Tuigen
-, Trek l,\ ingels en Kettings
-t ln..k Touwen
" Dubhe! \'001'· Ploegen
I Eokel·\·ooI' Ploeg
~ Zelf Hinders
I ~OIJ Machine (Reaper)
~ KrUI wagl'n:r--~----
1 Hov.ard's Egge
1 Zaailarids do
1 Gr;.:m :-:l'Imalmet gewichten
1 \"oermachine
: Blaa-halg.
Graven, Pikken, Vorksn.. Vaten

e'n II at verder tot een wel iogericb-
te b,_)erdt>rij behoort.

HU~{ KREDIET ~
J. N. KOTZE,

I III I ,. '/",:; 11/Ii/l!'lm'l/l ~ Co .•
Aji!la'JcYs.

n:

EESOHBANK,
ctillJ Ilerrnon Station,

o r

AG. ~OMaart 1900.

I i'!
.\;.,,/ /l)llilel,lian (~ Co••

\' .. 4._.fs1a:gers ..,';\·l ',f\ ,tll t (Jo r ',

~ Gouyernements Landmeter.
4. 4. D.MALsERBB,

PASTORIE LAAN ,
'P4A.a.L.

.. ... _a".Jl1I1,
. IN, O~ZE-; AFD - ,

ZULLEN de .
. (Jubliek laten . . .

de wonmg van den oterleden~ !."
- 1 Eerste klas open Buggy:'-
] Boeren Open g~ .
2 Paar.Kar Tuigen' .
Boerd8fijgerëedsohappen, J,OO .~

Graven, Pikken. Manden. 8tellag~, " \V EG:GE'L('() .....".."'...-...-
Kruiwagen. ,. 1. Sch~ ,J. 1· S~p~ ..' . ,,' ,,' ~;', ; .
8~n •. 1 ZlJ8-Trdkz~g. Ladd~~ O~18 d8l8~s;nu d~,p~e..
TIIDm~rman'8 geree~schap, . ,30. dell OD~teektlJide,~. I'
Nieuwe Zinken Platen, .' I' •• 1 &Wart .~e PQlod, ddt! ~an
'H ' .r . I Kl--.2 lijf, OJDtrent 8 J&r811, ongedJl~rd,

Ul8BUD. - r;OO.. a 8 """,er 1 .zweetvoi me&ie PIIal'd, even
Kasten. Ledikanten, Ta.fela, BeddeD,. echi'aal, 1 pna, ook~reQeérd.,
Stoelen. Glas en. Aarde.erk, I lood vale Blt1rne RMl. met "'tte
Keukengereedschap, en_z.• enz. heir. maaelrtftl8ta .... kort gekJdpt,

4 VARKENS. 2~._;;.JIt"e"'· 8chq.tmf88te.Q
Let Wel te Half 3 ure·.· an~"~:._.~W.e!Wren

; . . mogen aan plm' WQl'UeQ tel'lOeht
J. J. Rossouw, } E ~., er daJ~é knnia, Taa' ~ 'lellen,
G. b. Rossouw, ~ec~ uren .. aan ondetgeteeuade door 'wien alle

billijke kDetea sullen betaald worden
Ta:~U.NI8 H~OARSTENS.

Uileukraal, diMt MalmesbUry. "
P.O. VogelatrUiaf~teit:.

De heel'~n nn PUI.IU8 8u Boaoes
bealótea hébbeOde _. afdeeliag

te verlaten, 9,D' meh nn; e1d81'8 ter
woon te gaan, bege'veo, heb~ de
heeren J. W. :Moorre8S Jr.t. &; Ca..
geIa,t 0111 op '. '

Donderdag, 16 Maart, 1000
OP BO\TUGEMlILDE fLAAT8

Publiek te Verkoopeo ~e onder-
volgende Levende Have. Losae
Goederen, Winkel 'Goederen,
Huisraad en GrtDen~ te weten:
I. LEVENDE HA VB .u.s

1 Pr. Eerste Klas Karpaarden
4 en D jaren oud :

2 Bij Paarden [Ponies}'
2 Gedresseerde Ezau

50- Vett" Merino Hamels.
5 Melk Koelen van goed ras
3 Vaarzen., ., tt

5 Jon 2:e Beesten
6 Gemeste Ossen
5 ,. K;oeien
5 Varkens
II LOSSE GOEDEREN ALS

1 Afsláan Kapkar (zoo goed ala
nieuw)

lOpenkarop Veeren (nieuw)
2 Paar achter tuigen
2 Zadels en toomen
1Groote Schaal
llot-Vaten~-'Graven Pikken &0.

&c. 0rl:
III. WINKEL <lOEDEREN ALS

Het .geheela assortiment
goederen, zooals Kleeding lt
Smeerwaren, IJzerwaren &C. te
<Gm te melden.

IV. HUISRAAD
Het assortiment Huisraad van

tWee huisgezinnen bestaande uit
Kféederkasten, Tafels,. Stoelen.
Buffetten, Ledikanten. Kachels,
Naaimachinp'. Worstmachine. Karos
en alles bijna nieuw. "

G las en Aardewerk in soorten en
Keukengereedschap. enz.

V. GRANEN HS
12 Mudden Zaad Haven _~_.""",,-,,:c,~_. __
1 Hoeveelheid Boeuen,

Erwten en te
te

J FR&D PENTZ & C~J Afslagers.

TE KOOP.
BIJ den onder~~kelJde

omtrent 4000 za en kaf
tegen 9d. per zak of 48._ per
baal en geleved bij naaste siding,
of .4j

1d. per ,i zak" op plaat,
gehaa d. _, .'

Doe aanzoek bij ondergeteekende

JAN G. MALAN.'
Kooldrift, Wellington.

WEGGELOOPEN

JOBIIIr, H0118r., SC_III,
PA.A.RL.

"E NE Publieke .Vergadering
van allen die belang hebben

Inrichting, z~
worden 'op M.Ulo"'D~G
26skln dezer. te tien

ure in de tadaraad Kamer. ten
einde verslag te ontvangen en eene
nieuwe Commissie, te kiezen.

Op Ja&v,
JNO. J. MOLL,

Ag. Secretaris. (ol~njaJe I eeUamer en Trust.
MATSCHAPPIJ.

25 Aandeelen
Mutual Bran4.,"
schappij ,

rw LET WEL:-De verkooping
~l\J precies te 9 Ure bf"gillDen.

Du PLESSIS & SCHOCR.

J. W. ,ooRlEES' Jr .• II CO., ltsl~ers.
Vendu Kantoor

Malmesbury •
22 Februari. 1900.

tfAUL .:
DIDXTJ:UUR :

P roou,. ur,
VOOUITT&B.

liA"Y BoLUS. F. W. I MILLI. ,
H. J.' ~JlPERI. H. .Irl• .I\RDERlIE
C. M. BERN.UlD. E. J. ~4BP.

DE MAA.T8CllA.PPU ueelJlt ele Ad-
lJIiDi.trati. op doh YaD &eder. eD Eig.n-
domen .Ia Executean, A.dlDiDiatrateun '
Voogden, Canton, Truteea, "an In-
.ol"ente BoedeJa fill ouder Buwelijke
Voorwaarden, In.peoteura, Ge"olmach-
£igdeli,' a-i".,., 4pIrieD, "oor lop. .
.. tenen en Nie~iDgeMteoen, Likwateura,
YaD Haatechappijen op aandeeJen en
Firma'L
GEEFT Geld op Een&e Verbanden

YaD Grood Eitl-dOIll eD ODjierpaad op
Hypotheken, beletP Kapitul, koop' en
yerkoop* Grond 811 &Ddrr EipDdoID.

VORDERT Verbandeu, WiIIeJa, en
ilDdere 8cbnJden iD, i
ZA.HELT HUISHUUR in,: Ioter_t

op Verbanden- ea uelere Secorneiten ea
doei ieder lIOOri YaD 1'naQ of .Á(8II* be-
dcheid.

WA4aBOIWTUl
De Mu..,h.W_ peft .yeoeeoa Po-

l_u uU all ECUBITElT 'YOOr de
. EerJijklaeid, ea Trouw YaD 'l'ruet-,
Lilnridateura, ExecuteDn ~e
Uii"oereocle Caraton, ~ _
tea, LuciIDe-., .Bebeaer .. 1

t.an.en, GIrbD ea aadere BemDbtea iD
deo ~ YaD' ~ Credie~ V.r-
&ebriDp- OD ~re Ilut.cbapp(jen;
Gemeeot.e OD ~ Corpo.
raa. fa Firma'. op y~ Yoor-
WaardeD. '.
De.ePo ...... "orden ~.... i

00_ door eie Imperiale, K~,
T~ ... Vrijatu&acl,ae Re-
perinpn, ... dool' aU., eonwDDDdenten
door heel Zuid A.frib. ~T---
: V-ea yoor .....mG ea i lUIdere
. $lichiiDpa,,~, te' y~ bjj

.)jl W.' s .

lijnberg Hooge

Verkooping
TE Volledige Curaus, Matl-iculatie ingesloten.

Ligging bij uitnemendheid goed.
De gronden sluiten vierdehalf morgen in.
Groot gcasveld VOOt spelen.
Laboratorium, W erkplsats, Cadetten; Corps

UITKIJK
(Nabij PORTERVILLE)

OP

Woensdag. 7 Maart 1900 :'r-
Voor Onderwij8 per kwartaal : £1 ~" tot

£3.
Volle k08tgang, £10; Toelating, £3.
Weke!ijksche k08tgaog, £7 lCs. ; Toelatinlf

£2 lOs.
Aanzoe~ te doen hij den PRI.CIP ....L.

{; Ezels, 1 Paard. 3 Melk-koeien,
30 Varkens. klein en groot, 100
&hapen en Bokken. allen in uit-
muntende conditie,

:3 span Tuigen; Zwingels en
Kettings. 1 Kar.

50 mudden Haver •
Zeisen. Graven, Pikken,

pen. Azijn-vat. enz~~enz.
Eigenaar JOMS. H. DU TOIT.

'\~~~v; IIUI , .. '"1, lfalq,,..
Venda...kantOOr;

Port'rville.--1'"

KENNISGEVING.
Schop- Porterville, .A fd. Piket berg.

(ENNIS wordt bij dezen gegeven i
dat het deelgenootschap tot

hiertoe bestaande tusschen ons als
algemeene kooplieden en
handelaars onder de firma of
la Du and DU TOIT" wërd
den op den 27sten Januari. 190Q.

P. E. pIX,' " .
D. J. T. DU TOIT. i-\-~ - -+__ ._

HUlSTE
Doe aanZOék bij 8. Murray,

somenet StrucL



vonnë~n~~;~~~~~~:~~;~~~;~~-~~~~~~len (b.) Inspecté
V1m- de af'deeli en moeten ge- £51) per jaar.: ,
adresseerd wo aan het plaatse. De wege~ die
li,j'ke uitdeelinga ur van het be- moeten worden ,..ij die
trokken district. van BainskJoof lJaar Kuilsrivit'r

:!. Applicat" moeten worden Brug (inbegrepen) en van Liohteu-
inge7.0ndenaan aatselijk bestuur burg Hrllg tot Oude PODt. inspectie
(geadr~~s~rd den Civicl-u te worden gezlnnakt ~teD1n,nsto CtlUS
CommlS8arls) n later dan den pHr maand en een schri~telijk r ..p·
15dcn :Maart, n welken datum pUl'G moet aan den a~deeliogst1U\d
geen applicatie worden oot- worden verschaft. --
vangen. De oandidaten moeten in staát

3. DEl plaatselij bestuur tullen zijn de Hollandsche taal te k'lULCU
daarop do stekken oswjjzen over- spre ken, lezen eo schrijven.
eenkomstig met aantal dat :
geschat worclt, uden te zijn, W. R1l!MBOLD PIER::!,
de aanvragers CJ behoorlijk Y OOl·L; • Afdeelingsraud.

nisgevend. Oot gers moeten AfLlt'elio~ril1iu-Kantoor, c

\"001' de h to~gekonde I'aurl, 15 Feb, 1900.
ken ni-t lilter uell lGdt'n
lia wr-l kr n d mIllIle niet
de stekken lien' wordeu

besc uwd Hls niet
zullen \worden ver
en gehÓuden worde
king van\pcn an_der

4. De lJ\l_dot'llDg v
heginnen 7.\0 spoed i

, den 1sten J l{h~.' P

lNGEVOÊRDE rOOTF,RS OP DB: I'LF!K
geleed voor oLmiddellijke pootinll :-'
, per kist, Ot'8I"~e1lkomJJtifl kwaliteit.

F'nDlIObe Elirly Rose, ill prach-
tige eondit ie, g '6() nitgezocht,
,,1It'D in klllitID van ong"v~r
66 tot 711 JLs, .,. 811. tot !lil. 6d.

Koloniale E. Rose, Duitscha Blauwen,
FOllrballA, overeen komst ig de markt

_- --prijun:-- ,
- Deze cijf"fR zijn AFGESLAGEN

PRIJZto:N ono den voorraad op te ruimp"
1'1'\ mimi" te rnaken 'foor IiUTTON'~
ZUIVKHE r(JOl'AARDAPPl!:L~, tE!
wetoD: E. noss, Yo. RKGIUITR, FLOUR-
BALL.~. M.\GNl:lr, DGIT~Cllli BLAUWB!i,
8UPRIiMJI:!I, K!!'(; OP' EAnL!E8, 1'07. (Zie
deePnlt:rulgtmde uitgave ran de noteeringen
voor G r8Dt1D. M eel, CM.)

nET FEIT ALLEF.N dat een aard-
appel wordt IDgevoert! IS N1KT8. Wat
noodig ÏtI, is de iIlvoerio! v~ ven<~be.
pooh!NVIoU r.l'Jivere hoop' klaI'M hl'liliteit.,
.." bf't it! l~ DF.Zi lUCHTING riat de
f\U1ï'ON'S HUN NAAM HKI:H~ENGE-
VRSTIOO over de gf'b..ele wenold~

u...thondt dat, SDIWn. Aard appe III
met V'.k.kt'Ul,ill lijn uitgezocbt m'" de
haDd, tD dat btlt dl' BuivBMlte pooters zija
die men ~f't mog.~ijkb.kl bn ~~~r:UI~n.:
A.-I. 'geTal ~"..,.""" ~tA' y"Á!l.
MI ELI E.f;;a, d-' •

··-"H~·RIES & CO'J
GCln~a;n~(D~p~oo:ta~ard~a~p~~U~H~an;de~lW:S~~~~~~~~~";~~'_~da~t~d~d~~~~
_J 1I(JnJe1",cltl8tÏl~1Jvoor het jaar 190U .Applicaties met getuigschriften:van

betaalbaar is bij het Municipaliteit's goed zedelijk gedrag en, li~t-
Kantoor toll 28 Februari 1900, en chap cener Protestantsche Kerk,
. dien datum zullen alle personen i;Jg~e~ ingewacht tot 15 Maart,
in' -bezit van Honden die niet
geregistreerd zijn vbIgend Artikels Salaris £150 per jaar.
No. 28 & 100. van de Mun'cipale Werkzaamheden te beginnen imet
Regulaties vervolgd worden; aanvang van nanstaande kwariaa1.

Op last, der Commissarissen. J. P. BURGER, I

'd"" Bee. School dow.der Mtmicipaliteit
D. P. MOSTERT,

Secretaris.

_ro ...nr konnisgegeven
ah!'lmeeI:IC ioform:o.tie nat

ingel' zijn getroffen
ng van AJnt:ri kaan-
van de Gouvt'rne-

gedurende het

licaties moeten
op ged~k.te

is to"gewezen'
direct van de
en zullen kennis
van de verzending

5. Dc siekken
verdeeld in twee kl
komstig de dikte,
minder dan 3 J ti van
doorsnede. ell 12
zullen worden berek
prijs van 158. per. 1,
minder dan :3;'lG van
doorsnede zull..n word

i> CHARLES CtJRREY,
Onder Secretaris van Landbouw.

Departement van,
. Landbouw,

Kaaps rad,
Januari, 1900.

Aardappels!

doorn.!
L1kdoo~...

- , ,
Wl.eotleno Likti".-,", z"lr .,",<lt bet dood elk ... 1I0Il'

)1....... JlO'ld I. !lld ...... pontje.

nTJJ'~ II'FUk. ~ "" _ l!A~· 'n

__ GUANO.
Wijnsto~_ en Boom Mengfcl. Zuiver
B..enderrneel, tegen verminderde
prijzen, kwaliteit gewaarborgd.

EYAIS , DICI,
PAARL.

Eenige Agenten in Paarl en District
\"OOIl.

Wh,te, Ryan & CO.
-Gelieve Kennis te lIemen.

- :HET-

NIEnWE LOGIES HUIS
(Ntlas! Amos' LogiesJtuis) ~.

STRUD aTRAA_T~

IS IEIPEID KDEIT I FElIUHt, l.l.

L. ENGELS, Biltenaar

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

Paarl DiYisionalCoullcil.
Sa,ratarl lid! lISPIcterollall leids,

Purl 0"'111••

APPLlCATION~ will bo received
by the: undersigned up to 4

O'clock p.m,. 00 t.he 13th d"y of
March, J gOOt for the Iol'owing
appointment.', vi". :-

(a) Secretary and Treasurer to'
the Di visional Council, Paarl. at a
Salary of £1;'0 per annum ; appli-
cants to furnish St-curity to the
sat.isfactiou óf tho said Council. .

~h) luspeetor of Roads. Salary
£50 p: r anmuu.

The roads lo be inspe ctod from
top of Baiu's Kloof to Kuils Uiver
Bridge (ir clusi ve) aud-Irom Lichten-
'burg Ihi'ige to Oude Pom ; ~1I81-'( c·
tion I 0 b~ m~JtI at' least once a
month, an~vritton report ofeach
inspeetjen to bo furnished to the
Couucil.

The candidates must bo able to
speak, read, and write the Dutch
langung!'. I

w. RDMBOLD PIERS,
Chairu an D.C., Paarl.

1. Council Office,
rl, February Iêth, 1900.

STELLENRO,SOH.

Stellenbosch.
8. Feb. 1900,

i1'~N on... m'" e·" kw "'" ",..,,, "'_, ......
.DJ dOnC- de "_Id. Daar 4. IIOIJ boop.OOI' belli

bij Wheel.,.. Caplllartne ~kt., het
boo_ Haar-aid .. ! iD dn. lAad I .... , PO')
- P!I.-A,.o* D-I:ntKiI, )(.Ar.'IIIJ,W

S~UTDEiucHT.

IN het Schut alllier b,;vlndt zich hov ..n
IlfOn vtll1OO~£d,. .. tijt! :-1i bruin

M"rrie P,,,,rd.-téfuerk' op Iiat.erbout V.W
HobrOOr wiolll.thaak 'Jó .chr.r. '
lndien Illet' ~Iost voor' den 24,teD

Fëbruari. 1900. ~l het18he op dieD ~
uit dit 8chQt~K.raal 'Jec-k04lbi w~n 'I
morgena om 1u uur. : -

i J. ):0'. 8,URNARD.
Sebat Meecter_

.YuorTet!IiUorll, Diet. MaJmetbary.
Hi Februari. 19()().

i,

BENOODIGD
WOOQHEAD,

sT. GEORGE EN
I '

DEN Gee rtiflce ..~t1d G01.lvt>J·nante
n \'00" de Pnvl\le xchool te
'l'rellr(uotoill. Sal,., iii £iO met in-
woning. lIol und sch, Muziek en:
Han-Iwerk wordt. ook v ..reischt
Werk le l,c:{inrIlHl:_ .Ïl" de April
vacam ie. Doe ltanWdk ,bij den
oo,'t:Jrg('~elcend , .

A. P. LIEB~NBERG.

DE EN
DElB PERS·SCB£.lIJT
, DE STELEN VAH
OK DRUIV~Ken MIIKT

BETERE WI,tH.
'l'r-nrfontein.

Dist. Victor&. W. st,
17 F eb. 1!)OO.

_ :ti ~_

Ook de gewone
petsen zooais die
nu gebruikt worden.
Pri Is: .ss Os.oe, en
£7 Os.Od. contant.

BENOODlrGD
ti E~ Gecertificeerd O~dftwijzerefJ
[J van getuigschrifteu ~ni ..D, om
onderwijs to geven op mijn p~at~.

Hollaudsch, Engelsch en -Muzl~k
zal vc,'oillchr. worden, tegen een
::ia la' is van £60 por jaar, met kost
pn inwoning, 'Verkzaamh.,den te
bogiunell ill April, aa-ist,

Aanz oeken tt' worden inzezonden
niet later dan dell .25-ttln Maart a.s

W. J. BURGER.

Defiphtste en Beate Ploeg die
I

inge,oerd word ~.,Geacl\tk.t 1rOQJ'
• J lj .' \.;

4 *uilf3n. Prijs .e6.Os. Od. .Bultfoutéin,
Vist. Richmond K. K.

10 Feb )~OP. ~
-i
J

BENOODIGD

VOOR de Industeic-le Inrichting
N 0_ 8 Tuiuplein, een Schoen-

maker die bekwaam is om eenige
Joogens in het vak op t~ leiden, De
.Applikanwn moeten {-an goede
getuigJMlhriften voorzien zijn, en
behooren tJt- de N. G. Kerk. Voor
bijzonderheden vervoege men zich
tot den ondergeteekende tot Za-
terdag den 3den Maart.

J. EBERLEIN,
;No. 8 TninpleiI1. Gehoekte -IJareD

en>leldJlekken.~------~~~------van ·bov~.
Vn4!l1"Aln._ ze ziJn. :v~::41e-'

.welke wij het vorige

moeten . q~gelijke
van beide, Hol
soh,

Ons il verzocht
noemde artikelen iD' te,- '4 - ;-

zelfde hoedaDigh~ als
iaar aanboden.

Eveneens Zwart
Doorndraad. en

- '"
Draad, ~en $le:,.AMPIII'. -, _.-~""",""",!......,.."*,"---_"

CASTLE, lapittlia 1
f

ADli'Uf'---'-Jlw" ."iUoJ.AI~' CAS~LE, Kspitá :;,

N
4' .

t . eenparig
geneesmiddel ~gen .

Doeren die het" THISTLE"
slist dat het de beste tabaks dip op
genezen, daar ieder blikj~ vaD.gelijke ..~... '...._..

De cc THISTLK" TABAK~ DIP
bladen aan' 0tlze fabri~ken, in Vir~ia
. . ' proeetl om het ~hikt

In , val). de. wol M"I'bAII:Mi";,p__n
.ajf_t_ïn,hA-i..-l en de lengte

voe_.o.e de waarde van
.lde,,~e

Jansenville,
6 Feb. 1900.

, ".

der Maal3cbap~L_J~
_ _,.._ VUl Kaapstad naat ~

-1IfIIIla. _ dell aaderon Woensdag III
..... ende.

l"AoAA ' DfG.ELA.ND.
1'''',-lIm'1~N,-(Dubbel Schroef), iIf&O

-1I\Ii ..~.JIJI: (Dubbel Schroef>, IUpiIIi!

:li~~r"i(~DubbelSCbrU4

OKlIERIIJIKR(ES) B~I
APPLICAT{ES voor dé bet~k.

king voor een Onder1Vijz~les
om ondertrijs te geven in ~4et
Engelseh en :lloUandsch, op "een
private.( boereésehool, oDgev~ 5
!Iren v,an,het uorp Ca.lviJ;Jjia,-~~I~D
loge"acht worden tot den 15deD
.Maart, 1900. ,

Salaris £'36 per jaar, logies vrij.
Werk te worden aan'taard met

het .April kwartaal.. i i
Men doe aanzoek bij de ODderge.

teekende ..

P. J. Wt;NTERBACH-MUL~l,B,
Calvinia, ~ I
.30 Januari, 1900. '

/ Wij waarborgen ;~alyse en
k!lOpen en. een fijnheid om door
Vierkante !Doh te gaan.

Kome~ Ban wal met de cf GleD

90.0<»0
Ook llea.yerspteidera die

81,teem. , ., '

~!Wlloclh_,
... ',I . '.,s~ .....,_~

.1
I

[~;; A ,i;,\·:~t;ji·!,;!,!!j,.
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