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PUB LIE ~ EVE BItO..OP,IN~ti~"1DC~tee~ude
V.AN" ,",. I , ,

lostb.re Plutsenrl8nnllllll~"I~~
schap, Vaatwerk, ·.larrea.'.8, .Ell~

oh- ' ,

OE oTIll.'r~otcekende b~h~rlijk gelast door den h~~ Tp?MAS HAYLIl'l"(,
diL'tengevolge van ZIJll vergevorderden Teeftlld:. ~Ch terugtl'ékt

V;1D Jl' boerderij, zal verkoepen op de plek bij het StéUen~h StatiOn 'op

VRIJDAG. SO MAART, 1900,
~rEllo.30 UUR y.M.

Htt volgende L A~DE~G::FiNDO!l.:in dicht~ nabijheid van de, plaats
~ L)t) LTGE DAC Hr en lt..i,~o+de t~en de plaatsen van de heeren 'J,'
X. jh'rrJrnan en I. Vlgne langs den hoofdweg naar Klapmuts, 15
rmnuten ran het spoorweg station te Stellenbosch: .

J. De kostbare plaats fAT RIJS VALLEI, groot ~75 acres; op
dez« plaats is een zeer ge~ev~ijk ~t en ~ieuw .woonhuis onder gego~~
Ijzer, waranda rond om het gef~l,.·~ltgebrelde buitengebouwen, melkerij,
kralen, euz. '.

:2. Percepl A, groot 7p ae~, hierop ii een voorman's cottage op-
~eri('iILI!ehéel nieuw wet atal en +z<?lde~achter.
. :i. De plaats ONRqST EN JIARMONIE" groot ,25 morgen,
vro-c-r beroemd om de ~ijn die p~op geteeld werd; hierop is ook een
(Terlevt'! Ijk n ieliW huis en uitgebreide buitengebouwen. .
o Deze plaats heeft een pitsteken'df jacht voor reebokken en faáanten
lil overvloed. > ~ •

Deze dri: eigendomman zijn goed beplant met dennen en eiken en
met een grCjt aantal vruchtboomen. . . . I

Zij bevatten uitgestrekte besproeiinga- en \VeJdelanden eh W.ATER
IS Ef, OVERVLOEDIG. ~De dichte nabijheid van 't Stellenboseh spoor-
weg ~:at ion maak t ze bij?j)cder geschikt voor bezigheid$J!nenschen van
Kaapsrad. Er zal. !SeJ('g:en~1eidgege\1en :~orden aa~ d. kyopers om !tet
eil!'endomte verkrijgen ril f5t>nblok als Z}l dat V6f"kJezen..~ c

De voleende LOSSE GOEDEREN (ZONDER RES RV)E-:
LEVE~IIE HAVE :~.5 Muilen, 3 longe Bull~n~ 1. V:aanen,

Koeien ([> in melk), 4 Tre( ..paarden, 2 joVge Paarden, 32. Kapater en
andere Bokken, Purtij UOtioders:, Eenden~ Kalkoenen;! Makou wen,
Ganzeu, enz. en Vette Varkens. Eeq pedigree Hengst. '. J.

VllTW ERK ;-12 Stukvaten. 6 Gistkuipen, Leggers~.\ enz., enz.
ALGEMEEN ;-3 W~gens op veeren. Schotsche-kar, Bedekte-kar,

Kaf-nijder, Cultivator, Ploegen, Eggen, Boerderijgereedsehap, enz., enz.,
en een groot aantal tweede hands gegolfd ijzer, 4l zakken (la.rst, groote
heeveelbeden Kaf en Voer.'

De verkooping za! beginnen precies te lO.30~. !

, ;,
J !LSVENDE iHAls

ti G~seerde ' Ezels
i .

6 i ,.
I Paarl Kar

1I.'S~1tla8 Kar-esele,Oler de 1"~.

arll::8bAqnde~ldon,waar.
Uitmuntend groot. . <

&J_lJU melk·koëieu.
, j I

Go.D.iD:
:wIA:i~ geheelnieulr, (met

PAUL D. OLO·VER, Afsla$er.
Stellenbosch, 27 Februari, 1900. i

\

],500 morgen.
Well-DeDOtlt.C1 UlHt. een zeer

wOiOnbnia, be·.·
pboUW80, ala

ageDhuiJ, .u.
opB.tal op een

GBANIN .\LS .

40 J.uu.uuc,u Zaad Kooro
20 " Rog JI,1/

20 " 0...st . I'
bO " : Gemengi Voer I .
En wat. . zal WOrdeD I .

geboden.

PUBLIEKE VERKOOPIl&G
I

~VAN HET-

-----

Karpaar-

Aangenaamst .Gelegen Eigen~m
TE i

DURBANVILI..JE,
',' ~: EN _ i

~ 1 !

~'U.is- .... e~ 'beI_Jr1.

JJ tot s
IDet

TE 9
Op genoemde I.IU1oi~&P.

lAvende Haye,! GraDeD, !

en '.L9SS . 'Goad~~n:.'I-!,
I. LBVBNDE}lA Soha~n i.

2 Beésten, IS eni 4 '
Pearden. ~--~~~ __ ~ ._~ __ ~~~+- __~ __~~ __~ __

TI. GBABRN-20 atuldden, KOreD,
30 mudden Rogge.
III.

Legger, 1 ........u-."'~ili~'
vaten, 4
Kuipen, enz ,
Brandewijn
I V~ "OI~D:g~'G~IB ~1~~~1&r_

Dubbelë-Toor
ICó1cele.voor
Bak-kar, 1 W
tuigen, t a~ , ... ·l.ntJ'AIR
Graven, Pikkelt; wq.eP-iSliO.IUt~,n
ens.,eu.

V. ·HUISRAAD.
ment Huisraad,
kan~n, 1
_~, ens., en wat ....A ... rI... '

dea voorgebracht.
vtos &; LIEB

DE U(W ~.\:-; Dl'}IlNY, Sr. wordt door falende gezondheid !genoopt te
doen.\ erkoopen, ter Plaatse, . : 1

Op DONDERDAG, 22 Maart, 191)0,1,
: I '

ZIJn gu'C,tiE; hekend Ejge~om S"W'8ét HOD1_, ~traal
;;eiegenIII het beste gedeelte rin dat gesonde Dorp, tegenover de N.G.
Kl'rk en hl,t Te Huis. ' !

Dl Gebouwen, ruim en gerieflijk, bestaan uit het Woon~uis van 8
luchtige kamers, enz., benevens een. Binnenplests met prOM, en buiten-
vertrf'kk!·n. (lok zijn er Stallen, Wagenhuis, enz. t : '.

Ilt}I ;ronJ, ruim 2; mdrgen, is voor hot groetste deel: uitnemend
'l"rllchtbaal', rn b~'g:roeld nfét boom en struikgewas on bezft geschikte
)!o&;- en r rtllt·tlllncn., '_. i.

13l'Q('\'1 o~ de publieke ~ntein aan de scheiding ~élege~ is er;, een
andl',rl' ,'Hn sterke, III elgrrdolD, op den grocd zelve" zoolYat 25 :voet.
• <10 liet woonhuis. .' I \

IlT rb.mvillo maak geen overhaaste maar soliede voo~llitgang, is
gezond en ,cho,~ gelegen en wordt van alle kanten gemakkelijk: bereikt-

Hét HUISraad bevat bet gewone assortiment voor E~t én Slaap-
kamer Benoodighcden Dispens en Keuken-gereedschap, enz. ! '

i i

J ..J. HOF;.'l EYH. & ZOON, Atslagdrs.'
I

~~Jte~!l. tui~. kompr.
~11.Cb11rles, gehoel tP~uwCJedrea-

, .1 .

4:L.:.:ISR.':r'!!i i

TH03IAS' PHOSPHAIAT ~POEDER.. ,

----,.... " ... . \

\ '

.1 \



; ,nr. '11 YU de SaDd\
'. .!;. = yillitn , Btperit.
. , __,,_..,__
.llge!neene J&&l'lilksche Vergadering
. ,; vau .!&n4eelhouders.

t -J...---
Jn termen van 1 St'ctie U van de
.. Aide van overeenkomst van deze
. Maatschappij bl op DONDERDAG,

22' Maart a.4., des namiddags
te half drie.' i"

DE Achtste i~!lrlgksebo Vel'ga-
<lering worpen gehouden aan

het kantoor d ..r . Maatschappij,
hoek : van Bu~- en Waalstraat,
Kaapstad, teu einde Rapport. te
ontvangen "an dr-n staat d~.r Bezig-
heid yan de ~~aat8chap;:tlJ, opge- 1 E onr' rgeteekende d~ue met
maakt tot 31 December, u., cn ter ) in-. rueties b~unstl~ do~r
kiezing ~an Dlrektpuren en een den 11, l' J. J. SAUlE, -die UIt

Audit~Qr m plaats van de af treden- hoofde VlkU 't'rschil~ende aanzoeken
den <U6 allen hhkieshaar zijn. en daartoe besloten heeft, zal publiek"
ter !verricbting· van zoodanige doen verkooopen, op
andere bezi:heit£ als de Dir- kteureu
mochten voorbrepgen. \Voensdag,,21 Maar4 1900.

. c. ~. ~CHULTZ, 1. Zeker gedeelte van de plaats
~"'l"retar;s. " UITKI.JK" gele~en als, boven,

Kantoor oel" ilalltscbappij, aan de W -stelyke zijde en u~.tstrek-
Kaup-rad, : kende naar dl" Berg Biver, b97,onder
; ~7 Ft.·bnilllri 1(JuO. geschikt voor eeue Melkerij, Wijn en

. ; Vruchten Boerderij. er staat een netPIj_IOOle Tandheelkunde. gtlbouw verdeeld in huurvertr"kk9D .
...;....- De Veeweide is uitmun tend. .

;RÁ.ADPLEEG voor de "este
: Goedkoopste ~;1l:1 ;" ,:" h.,.t

, ZUID-1.FRIKAAN :lG tiJ,;

TaDlNleelkuqdlg Instituut,
STRAND STRaAT,

i_

Public ce" \'erkof1ping
, , VA.~

IDS~r IlltI.'d, I.rkIIS
. PUl1ea II! 11111a; Ic.,

TE

UITKIJK, DAlJ0S.'. PH,~T.

,.

~ Bek, , _.
.•~ u.r-

I A.~ .
I ,t Loo..... .

n\ Auden BIODOee ID-
koiatdea ;-ID__

Ceni8eaa~ to 0 i.. 'y. D
Xutoor .._

_\ ..... --

, ...

[na.ist Am'H~B"anlir,~ .Hu i- )

Kunst Tanoffi. pa,.:-;t'nd g't'ma" k t
door licht ~\lilJ'lng alg ook Zn:-;pJ.:R"',Pu TF:S- Tr» k ken va Tl stom f\ '14 on-
n()l~iig. Ir, lid.'n,: Z il ver. 'r, e ' I) \\. i [ft'
Stopsels. Pijnlóos trek k, n j)[\,:''''
Gs." of m-t ir'~l'llitilig va n ('uni['e

Patiellfl->I} :(;it~ hun t aurien dell-
selfden dag wilkn hejJlwlJ mod. u
ons ZOO sp~£'dig tij kunnen pa 0 uur
bezoeken.

Gemakkelijke Jnaandvlijksche be-
talingen voor arme rnenschun,

Gf'!bittt>n van ~.) ,js. en t rvk ken
van 2s 6d. :
Alle Tanden: Gew aarbor.t d

!
com mÏSllie geen

Maar
~kleed.

ge.~OIlI«:i.lll'f\elnllbe~~lgdltl~en kunBen WOf-
detli flletd.l1~en en bulpvaar-

wilte echter
ook op xieb

U,~iiekeill~,~om uit bun ne
ge'l&D~:.e:!l, ontving ook

-_.,., ....,~ ~1M'l!l~~renen produk.

VF.RDHR:

97 Extra Vette Varkens,
2" Kar- t'n Rijpaarden,
2 Mt·l ..koeien.

"
Verkooping op de plaats UITKIJK~

bezinnendé te half 1 ure.o

J. I. DE VILLIERS, 1. P. Z.8n, Slcretarls.
-~ -~ - _. -~- --_- ----~-~- ---- - ------
BELANGRIJKE

f)\I1,1J(~ke Verkooping

crllCULAIBL]

Fil_I. , •• r
~

fam~le en n-ienden.-overltde. j
Dinedag. den Udt'n ~ j

GRJI1l~rju:rn ANNA 8TA[lLER,.eda .. ~
Clemeo8 M&tthil-sllen d@ W", J

jaar. Diep betreurd 40ar l'
..........n'u eo kleinldndeJen. '

de ,gezamenlijk!' kinderen 1
B. nD A. de ~EI'tKR, 1

geh. de \V 1
H. G. COMB I

geb' de---+-~."'.:_:::""~~ 1
i

~

i
'~,,":E:_

KO$TBAAR fASTGDED
. TEN nlJRPE ;

C.r,LE _D0 .N
" VA..~

BlUtSTE KLAS. E on.Ier.ret.eekende zal publiek
.! doen verkoopen ten dorpe,

CALEDON, ,
OP

N B. l1()llandi'd~ g'Pi'prnkpn Hl l>t>-
k"W,HJ\t' rla~e,; hclps t- l'S aJtiJJ
gpreed. .

Zatllfdag ~ ~4 :Maart, 19,00,
Z -n fraai groot Erf zijnd~ Lá E,

X o. 4. in ~folenstraat; Caledon. !

Op dit Erf staat een fraai groot
"" oonhuis, een groot BUItengebouw

Id Il ~r I bevattende ;) Huur-k.lme~~, die ten
,'" , alle tijde goed verhuurd zlJn~.en :e~n

\AN ander grout gebou w voor eODlg

KC ST A'R E doel ...ind- I?esc~ikt. "
:a, De fr-aaie groote TlIln IS beplant

WljR Graan' Tuin Struis 1 met allerlr"i Vruchtboomen, en deze
, , , - , TUin is g-recbt ig.t op zes uur witter

vogel en Ve'8 Plutsen per week uit 'den sterken stroom
. • wat-r komende ,·an de Caledon

WlIrme Baden.

D E oDdt'lgd.e(.'k~ndlllJ daartoe g.'. Een Erf als dit komt hier zeer
Jast ZJ]tJ(lt' door den Executeur zelden in de .narkt, en zij lieden dia

Da,tief in dl'n B'I\'pel wijlen .11Ifrollw eeu fraai Erf te Caledon hebben
Rachel J. t 'onradie, gt'[x,ren De willen kerne en koope de hier geed-
Kock en Ila~t:'ble\"t'l\ echtgeno lt verteerd~.~
Jacob F. Conradie zullt'n' per Het Erf zal in deelen .of in zijn
publieke veillDg verkoopcn te gt:'htel worden opgeveild, seoals

RIET\:TA' LLIE. Ide koopers verki&~n mogen.
V '. W. C~ KSTERHUtiEN.,

Pu bl il' k l~ \' PI'KuollÏ n.r
Putdil'~~~rnho

moeten
bij de' onder

_~1t.A.1'1·A binnen het t1lll1peJ~K
2ei1Cb:J~41H1 in sectie 13

lSOEL J.....,.~v, ..... 2.-GlL\A.S.
(A;kken ..Koorn.

Haver.
. 1.-LEVESlJE fuH.

.Merino Hamels, vu2DINSDAG, 3 APRIL, 1900, W, H· F. KLEYN,
C'iJ .. Ion j lIaart l~'~).

'l'e 1\) Ure 's Y00r; r itlJa:;s :

.1. \'A~TGOED,-:~ G,tleelte van I DtpaJtem~nt la,D Pnb
RlptV:JJl'I, grcut ,1 :):j lIl()rgen ~·3 _
v.k. roed ...n, ' I TE.~DERS \'001'

::!. Getlt't'lte van Rlt'tvalll:>i, groot I v~nvijder~g
249 morgen -li ~ v.k. roe-den, I boom- n ID d'!~n tUID

3. Een vi-ru« aandee] y~o Git- verr ementshuis, ZU
klei, g-rout in haar gelleel 8H,) mor- r g~wacht door den
gen. - I auditeur generaal tot

Deze • igen'!o:llmf'n gren~en aan dags van den 26:'iwO
elkander, ziju hijzonder g"'schikt Alle bijzonderheden
voor Wiin, Graan, 'I'uin en ~trlJis aan h-t kantoor van pu
vogel B~'rderiJ ook voor Vl'e; de Kaap"tad. . .
Groot Rivier of Kinqua I00t.'t r'oor Geen tend ..r u.....JUL.,_··

een groot gNeelw pr vun zoodat den ajugenomen
brandhout ook volop 1.5 Deze JOSEPH
eigendomman t-z amen rnaken t'cn
der fraaiste en kosthaarste plaat~erJ
u.t in dit dist rikr eD zijn s lechts ~n
uur rijdens van liet dorp.

Il. LO~:::;J:.; G()ED~~REX.-&O
Schap ..n, 1 KOt' .'n. Kalf, I '.: '~l"',

ï Kuipen. :.! Half.I~·gger", 1 ,;ru",t.rt
Brand-wijnsketel pn :! k lein- do.
en Huis!',laJ zcoals •Tafels, BeJdtlt.1,
Kasten, Stoelen, enz., enz.

VAS ZIJL &: WATYF.R,

ststaeer.

GldaaD ~. ¥an Zijl, ~.

R. RANDALL.

realerde ea
.JI.le PuNII,'1 'ESI)ERS van

houten w-uli(g
rivier Rapenburg. Mo
allt*'n) zullen
door den controleur
gent't'8.ll.1 tot 12 uur •~ IUl'LlLlI .... "

\Vo>'nsd"g' den ~lst ...n
bijzonderbedeu '
het k mtoor van, pu
Kaapstad.

Geen t-ud. r nëodza
den aang ...nomen,

JOSEPH ~
Hoof-I lr8p~teur lvan p1l,l'lIelUl

Ingenieurs ~ntoor,
D. ? W. ] 2 ••~....'"-..

. I; : I OP

, W~nsQag. 21 Maart,

Il,uLL~iN opgemelde Paarden pu-
IJl bliek worden aan Kufm'J
.~*ATlON.J Verschillende e~le ~sin OD~r l·ro troep, alien II
~e C~ndl ..i.•geschikt voor ~
lijk geLrlIik en de aaudacb: ll.aardig.

J le. F. LIEBEXBERG.

''J. S. ~ & Co .. Afslagers.
I ~_ ~

Vend u- kan toor. Mont ag\!,
27 Feb., 1;10(1. .

,.,~'.

A,·• SPOLAN~ &C$.,
.' OBYESJ'IOI) ., I'ARll1I· ..
I c..'IO'D'ter., ~".~ , •r .• ,. .~ ...... ,,.,', .....·.1·... 'I " -' ". J

.'-" ~ - Zil.-i.~ ..
I v......... fr ;~.

" I!

ONDE~WIJZERES ~ BENOODIGD.
--+-

APPLIC1TIES ~a.rde betrek-
kill;r voor ('I.·ri Ouderwijzeres

om onderWijs te ;,gt'vpn in het
Engt:'l.s~-h en Holl<in·lsch op et~n
pr-iv-at.· bo,:,renschool. ongeveer 5
uren van hl·t dorp (td \-inia, lnll. n
ilJg'l'wHcht \\(lnien tot den loden
M~rr~ 9,11). f .

~alari5 £:\t', per ja.ir, logies vrij
\\" e;'k tt' wor Jen ~n\"aard met

bet April k w<,rtaaJ . ..,
)J n rlue aanzoek b~ den onderga-

teJ~ende. ~

p, .1. \VI XTERBA~H-MULLER.
Cal .. 108, ~

30 Ja'HLln, 1\I!)i). ~
c--------

ATTE:\TIE~ S.V.P.
L. O. DEitK.SEN

TIM.MER~~
v. D. LINGEN STRAAT, PAARL

-';,.,_t•

-""'r-

KF:NNIS wordt hier
I de Afdt;lt'lingsraad L'ldisthith
heeft opgelt>gd. ~m, belasting vao
et>n bal ve pe'lnY' rn het pond van de
waarde van het Grond-Eigendom! in
df'zt! ftfdeelinll', en dat de belastiog
vel'iCbuldi~ en betaalbaar zal weir.
den den 15den April, S.B.

H. Wt BECKER,
. ~.

AIJeeliugsraad Kantoor, L
LadisPlith, 9 Maart, 1900. ,I"

&··Co·,,·1
... .,:

, 1

\'.,

G ElLUKT en ill V00I'I"68d ge-
hO\lden door .

A. s.BRINK. PUrl. .'.



'\i\ "f YOOI

wer aaneen
hankelJJkbeJd lQe'
zelfopotferhi, nlleD'

Amerika heen ftIl
gebruik gem_kt (me .. le(I't op yenoek
der preeidenten) om' .Qne di.~ aan
te bieden al. middelaar ~a""D de tw..
I.orlogvQerende panijen. ~qel'ud :he&ft
geantwoord, dat bet, reect. ';n depêche
san de pl'flllidenten ru.d o."..~d eD yer-
zonden en daarom di. bemidtellDr Diet
nocdig beeft. Dese bereidwUlt,heid '9lUl

Amerika zal ecbter Diet onopgemerkt

Voor Klanten van.Buiten
Winkeliers.

Ir \ " -.;E~ il. ooespron keltjk, echte Holland.lche
\_ , I"~ ""rnlddden van Dr.o.I'. JURITZ It

Cu ,',', :,," worden bij de ""~~ eige.........
Eeynes, Mathew & 00.,

aA A PST_"l.T

I' \

,'"

, \ 1-'; 1\1J:s', ....FSL WJ<;R
- l." .t J kraal. ~ .rna'"

, .: 'I eo. (wIJI·,n "
J I", ['IEr, .U·SLAUh. ....

vende
,..et"",,)

\ Lord SALISBURY ~ in I~ii'&nh~oord
de presidenten, ebt ball ultimatum
der aanMding" werd 't'~rtOnden~ Hoe
'Yerant -Noord.,lijlre minister dit bn

zeggen zonder eehroom, gut. het ver-
stand te boven, IJ ' ,;,l,'\llo:i'i{ ok Zll()S, AJI'SLAGERS,

lj, '- ,I,,' ,"I ~r~, Phlla,telphla, levenrle havp .
. - ....."I '1 \~', nUl)IJrH.l1 i, ;..".~nell (.Jan Oreyer

v: 1- -1"'.-' ,~:J.vlllt·, de pl,.at'4 Sweet H.Jm\!
! u: Lj .11,my, sr.)
, \1d"IS ol< l'U, AI"SL:'

\1 \...~-' -;', Iii. ru u r..."tllIJP, 2.-) rui., ,
II I ~hral')

• 0 \1 •• ' - r\ la r.m u t.r;statie, 30 paarden, l' e.d8

Dg laatste dagen brac¥ h!!t pubUet pen
verder nieuws Tan d6ll *ht Tan de
macht van lord ROBERTS Daar Bloem.
fontein. Men bad wel lange. bllllCbrfJYin-
gen van het gevecht te Driefontein, be-
5cbrdvingen die wtlinig nieuw licht op 'de
gtlbeurtenwen wierpem, doch het offi-
cieele rapport Tan lord ROJlBBTS laat nOB
op aich wachten,

Van Driefontein tNK lord ROB.BT8
naar Aaevogelskop, waar bij M ... ndag wae
Raul{ekomen. Deze plaa1.a ir. ongeveer 30
wilt-'hio 'westen van Bloemfontein gele.
geil, en men zon gedacht hebben dat lord
ROB&~TS, indien de Republikeinen ver.
alagen en gedemorallseerd waren, van-
dav direkt op de hoofd.tad van den
Vrijstaat zou lijn aangerukt. Zulk8 werd
echter niet gedaan, main de kolonnen
trokken zuidooatwaartB naarVenten
een plaats omtrent 2:' m~l ten zuid-
westen van Bloemfontein en d~elr,le
distantle van Aasvogollkop. Het blijkt
dus dat het plan van lord ROBBRT8 wae
om Bloemfontai n niet van 't weaten,
maar van 't zuiden te naderen.

Een Reuter telegram van Venteravallei
zegt dat deze beweging ván lord ROBBRT8
een verrassing WaJI 'oor de Republikei-
nen, die e,n sterke poeitie hadden lage-
nomen tus~chen Auvogellkop en Bloom.
fontein. Indien dit 100 is, dan zal bet
ons ni ..t verwonderen, iadien de R~pu-
bl ik--i nen een sterk kommando in die po .
sitie laten om de transportwagena die van
Kimberl ..y of Modderri't'ierbrug mond.
provisie voor man en paard en ammuuitie
hebben aan te voeren, te bedreigen. Te
Paardeberg hadden de troepen 't'lln lord
ROl!&RTS een geruimen tijd gebrek aan
eetwaren, en moesten zich tevreden stel.
len Wet hal ve rantsoenen. Hetzelfde wsa
't geval wet de paarden die niet gewoon
zijn op het graft van 't veldete leven. V!lD
Ventersvallei komt 't bericht, dat de
paarden van de BriUiche mach] veel heb-
b...n geleden op den tocht door den Vrij-
staat, en uit de beschrijving van 't ge.
~t>cht ~ Drtefontein blijkt dat die paar.
deu niet in staat waren de anelle flank.
b..wt'ging._@ Populiersdrift te herhalen,

(;isteravond werd een bericht van lord
ROHERT~ gepubliceerd, dat hij Dinatlag
Bloowfontein met zijn macht sonder op-
positie binnentrok en tw!'e mljl uit de
stad door eenige ambtenaren werd ont-
mod, die hem de sleutels van de publieke
kantoren overhaDdigde. Wat men ver-
wachlt& is dus llt>8Chied, nl., dat de boofd.
ptad van den 0, V .8. niet verdedigd zou wor-
den. Dit werd waantchijnlijk gedaan,omdat
Blollmfontein uit e~n strategiacb of mUi.
tair oogpunt geen waarde heeft, en men
de gebou wen niet noodelo08 wilde laten
beschadigen door een hombardement.
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IN lilT LlCINTJEHOr

na' eeD laOlO duco.aie lta~~~~~"'UI!en
tienureo te beperiUln 'lia0 10 Y.m. tot li Il.m.
op gewoDe dagen eD v&8 10....m. tot} o.m. op
Zaterdagl, eD verder dat geeD drank in bOtte la
aalt kleurliDgeo .. I worden verkocht zoooer
permit. ZOO berioht: olla eeD Reater-telegram.

SIR Henry eo lad)' !le ViUierll, die giltereo
met de mailboot lOadeD yertl'olrioo, h4JbbeDdw
rei~ qitg8llteld, op achi .. YU deo len_btJer
"lUI Ijjn e.i. achtbare. ~t doel YIUIde rei. 'U
IIir Henr)' wu de ziiti.,gen "U ~e rechtloom-
wiPie. ..an deo geheimen raad bj) te woaeo, eo
Daar wli Yflmemen IjjD de zakeD waarin hij
begeerde te liiteD uh,eeteld. , .

EIN V&uCH1UKItELIJItE WJLLUc:"a-IUNf;._
In New York werd ootalJlll groote opIChadditl
veroorzaakt door, de, olIItdekkiug ..aD eeD al-
IlCbaweljjk mildrijf. la' Aa~u"l18 ..erdwonoo
er twee jongena, eo de ..)'ellow pr_" had
dadeliJk heel mooie Qrb.aJtJ" oppjlitcht o..er
de gachiedeula, ea vert.eld dat de j'>Dreoa naar
bet WlllteOWlU'8Dleg~D, om tereD de IDdiaDeD
te paD vochteII. )bn 'heeft eobler IlUd.,ge-
raamten bDidekt iD liD ~DbeWOOadhail ill eeD
otoeet. Het IObtini da. de ha.hewaarder de
on,.hd:kigoo daarin b~ opgetloten omdat ajj
hem' ,epJugd hadden. Qt! lIWl la aearresteerd.
De lOD'oo, 19D 0' r~tikt ol Y&D honger ge-
.ton8l1. .
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G. H. STEY'.

Ikze beroemde bronnen zijn een nooit
falend gent>t>smiddel ~II. jicht, rea-
ma~ek, reumatische jicht, chronische
neutalgie, heupjicht, lendenjicht, E'Jl alle
soorten \""anaambeien, lever-, zenuw- en
hui¥E'l"ten. De baden zijn aangenaam
ge~n in de hoofdstraat in het midden
van'. de stad Yalmesburv, slechts dril'
uur:'. per min van Kaa~ en twi-e
minuten rijden van het spoof'WE'g sta-
tion. Litst~kende hotels en boarding-
huilen in de onmiddellijke nabijheid.
Fraaie C'Wl'm-en stort-baden in \"erband
melde inrichting. .
l\ar de I'igpnáar de accommodatie ge-

ht't'l onvoldoende vond voor het ,ta-ds
~tijgende ~bl bezoeken. beeft hij
JUld een nieuw ~bouw opgericht be-
,..-atttode I () ID(,,-,i opgt-maak-te bad.b.mt'l"P
die ~~XJr publiek ~bnlil.; geopend ruilen
wol\l en '·1Ulaf d en l sten JIUlU~ri) 19UO.

S'thrijf om bijzonderheden 8"l aDa-
~aan '
.: G. TQ.UCHBR,
i Eigenaar.



nst ,
re rllnt-ip, bij welk"

eti ..r" de
spraak ield.

KERK EN SOHOOL.

i c • 1: "~/l tJ,·O ru In di(t werkeliJk 10

," -' ,lt .)":Ikel. die inu ~gen deo
f~',.l JJ' ,:eh I Jl W"dB·'. 10 D, Parr ,I ver-
"~" ,I· ""nntw'j()rdd'l!<e redalrte r van
11,1' t .: a- I. ;!:e \"eu:~·e~rU!4,6.1'WO en niet
,':,""',!"
II
• -~I, . I ~... l' J.

n ',,'v)

h...: i ' 1""
L, .

• f lt:> ~(:~, '

\\'
:l~ . r .

:-'r!;'".·,j.,

,!t \ :. '!' :' ~

"j.

na: Iur
1 -:

AANDEEL .MARKT.
KAAPóH.D

)IUL' J' ~ !J.'
Il M3Arl 13 •

III ,,J"i'A'" !liDZ~L\:N

Koot.'f>!r ••
.o\,",,i-.:- r,.;a,'/' 0 10

t,,'!! ,"'tl''I :'0 Il 9 0 I!
R&nl" ... ( • ' '"" .'

1 Il.•lcl I 10 I)
tl..onIJ:

1 4 .,
(:~!! 1..... · 1 g 0
I ()D,. \.J!\.t ... : \[ un Kccfs J fl('. i. jn! ilt.J.rn()n~. 0 ~ 0 •L",{ " ! \'rl,; -.t!t\)r, 6 ),~""'ncc . .' n 1< I 10 0 1 10(,. ~n:1 .. '!":-,·)(,r.: I 12 ijri~l i....-. c II 0 ~H 'T' a L ..'&v-'i 7r;:. ~ .n '., li l-. ~t.a '
•. ' it'nt)!1:',: (,');,j }i'.rID.!

La. '" : 1t.~ -n ~
lof 1.;, e',
Ra.ni ('" ,el l Jl

k.a.ndl 'D 't':n r ~·.Ir
ei I III er z, '14.Ci •• ~t

~ TIl lt, I 1 ID L ,v. E:t ~'l.
\0.;.. ':-.8I\~ l\'('~~

~IUI10&D OBIAPPDIl
Ihk.e.laan,

Ch,. PIl[ I CllA beu' St. Oeqr

I 0
(I ].i .,li
I 3 6
0 11 0
o lj
2 I. 0

2 ~ {

l1JfJ
" I. s



KOH

Londen, 14 ]olm! -(ReuUir.)-El~1 besoe
r kOlliu~ill u', rr Ierlllnd i 'Tut ea
pril. -

V 1l8CB

eu, 14 ur.)-
yll :,"cn ui" i.ter.m i b L hu'
sen t ..n .ht 12,000Tenoebe pa:

Zuid-Afrika geLo en IIJu ea

TE

GE~ERAAL WHITE TE OOST

/ REPUDLIKEL SUIlE A'IBTENA
DEL liOAB A..

F.NIGD STATEN GEWILLIG
EMWDELAAR GP TE Rl!: DEN.

Lo d

EE'l BEROEP OP 1,IIR1 SALlS URY.

D R LEONARD COURTSEY.

EDEl. O:::DII;IIEW iIS VOORZICHTIG·
li 'JD.

I
f·
I

!.

EEN EN AND lt.
I

HUTSELING,l B
BERG. ! 1-,

M.a'l,1 ;:HOIlJ ,io ~"''o'f'r .jl;) 1.:n;e1'Cb3
eu Wel h voluu t i I'll n44r ~~ oorlojs: eel
Ttlrtroklr"o,

L\:.' tleden Zolt"I.i.~ i•• en lw Pc.l~ dotschc.
mout Kup~cbc ""I<lUlrer>! JlLlr t I, ~ L ,0,leu
Tertro )."01 "m aar r r"j Il te II U;1 r

l Br, aut,

en
&all
., n

oor den
Tan 10,,-

GE

DE


	gray00055.pdf
	gray00056.pdf
	gray00057.pdf
	gray00058.pdf
	gray00059.pdf
	gray00060.pdf

