
DEEL No.

V EE.-24 Eerste-klas Ezels. waaronder een ap&n die 't op"
Paarlscha TeontooostelJing een prijs heeft gekregen.' 1 Buggy Paard,
jaren oud, 3 Ponies, ~j- en Trek, 25 goédge~de, A8.nteelt.aooD,
ond er versehetdene PaS in melk, en nog staat ID, melk ta. komen, l QT()O~

vette Os, 200 Merino Lammers, 150 do. Hamels en OOIen, 50 1'~1~,118Óluli
Ooien, zwart kop, 5 do. Rammen, 2& groote Burg Varkens, 35 Jonge

BOERDERIJGERgEDSCHAP."'-2 Bolnrqgens, 1, Mol-CUl'..n1l.
2 Kapkarren. 1 ~wee plaats Kapkar, bijkans nieuw, 10penkar op
J Schotsche Kar, I Water do. 1 School do. met tuig. 1 paar ..eerste-
Kartuigen (Engelsche Leder), 2 00. .do. (beeste vel', 3 s~n W
Zwingels met touwtjes compleet, 3 sp~n Ploeg do. me') Kettmgs,. 3, •
Katrol Touwen, compleet, 1 span Nieuwe Halters, 3 groote. Zeden, :
Zeil Kribben, 200 graan Zalt~en, Pikken, ScboIWra~en, meat Vorken'l
Hooi-vorken, t 2 Zeisen, Bushels, 1 Schaal, 3 Land Knbben. , ,

SMIDS WINKELGEREED$CHAP.--2 gebreide beeste Vellen,
1 Cream Seperator (nieuw), en wat nog meer zal worden aangeboden.'.

EINDKLIJK.-50 mud Brood Koren me~ zak, 50 do. Gant eo
Haver, 2 do. Erwten. en lot Kaf, ens., enz.

»

,( (Baard)
Rog
GIiIjst

'ee,'
·DEv~~.~:!b:!i~=
, OP

~'~ l~·
~t.__ ~
publieke Verkbnping

'TE ;'

KLIP RQG,
Ar'Dt:El.! SG VAN MA~MESBURY.-- .
nE heer L.UIBKRTU8 P. :J. BAS80N,
iJ zijn woonplaats vel hunrd ,kL.
bend", beeft de ondergéteekenden
gelast om

OP VRlJuAG, 30 IAA~T,.' E.K.,
pubhek te Verkoopen, oH bosenge-
\ rneld~Plaats, de ondervolgende
;, Le,cnele llave, DOerderijge-

reL'd:,chap en Granen, t.w. :-
Li:\ï::Sl!1': HAVE, a1s;:-

ti Gedress~rd~ Zwart ischimmel
Ezels, ~ jaar oU,d, 8 G~n'ssee;de
ELt'l..; .t tot ti Jaar oud! 2 Ezel
Yo,'r:~~J.arden(eerste klas], ~ P~
(~fe~I1tl), 1 Paar DOI!ker-,tlrulDe Kar
paarden, 3,) Varkens, klt~ en ~oot.
Il. BOlR[JERIJG~:RI'!~DSCIMP als, -
1 Bok wagen, (bijna nieáw ), I MeI

wagen, (bijna. nieuw), 1 -'akkar op
Veeren. 1 Openkar, op Veel't"D), 1
Waterkar, 1 Selfbinder MaGhme
Masse,., 1 Selfbinder Maqhin~ Mac
Corrn;ck, 1 Snij Machinof DaISY, ~
Graan Schaal, 1 Krmwage?,_
Span Wagen t~~gen 11. Span
P1ot>g-tlugen, o Far, ach-
ter tlligen. ;J Spal'} Zw1ngels en
kc~tings, 1 BraaldaDd,s I Egge, 2
Zaailands Eg-gen, 1 Ijzer dubbele
voor ploeg, 2 Howards Ploegen, 1
lot Zen-en, 1 lot Wijn Vaten, 1 lot
Balies, 1 Bushel en ~choppen, 1 lot
Zakken, 2 Zeil Kri.bbe~, 1 lot
Graven, Pikken, Vorken. enz., enz.

I Il. GRA.!'iEN als :+
~IlMudden Zaad Haven
11) " " Koorn, Een

been

D. S. MALAN.

JOllf8 EiAlI
do. ~

, A. B. DE VILLIERS & Co.,·Af,lag~rs.
Paarl, 1 Maart, 1900. J : ,

Aangenaamst
:PUBLIEKE VEBKOoPiija,

. -VAN HET- '10

EigendomUelegen

" "

TE

.DURBANVILLE,
EN

... 'W1.S- .... 4e-u."bsIe:n.:.

Jlalzeebary, 27~.b, 1900, i_' ..._r.......Verga4eriogder
AMldêellboudera :,...- h.Do__ AD, ,

'uwhl4, iil Tdorta - .'
" "

,j) " voer II,

Ell wat verder zal worden aan-
",eboden ,

--~-.-
L, P. J. BASSON.

J, VI,homes Jr. & Co. lfslagm.
Vendu-kantoor, Malmesbury,

1~j00,;; Maart,
. :den raad,
B. NUTIU41NG.

St4Ilenb08Ch.,~ lfaart, 19(JO; '.

seerde Ezels.

DE, onderg~teekenden be hoor-lijk '
gelast ~OOl'. den Heer Jacob J.

Wiehahn die van Woonplaats gaat
verandert"n zullen voor zijne reke-
ning publiek v~rkoopen het onder- ,
volgende t.w.. . ' ,

, I Lxvin:! HAV.I.
20 Eerste-klas lluinpaar:den '
1 Eente klaS: bookey 'Hengst •
1 Span Ezels 'lan 8, eerste klasse •
4 .Aanteel Merries waarvan twee

met Ezel veulens.
15 ,Koeien en . Vaarzen waarvan

sommige in melk
200 ExtIta vet,te.: 8lacht Schapen

. (Hamels)
" Bokken

Ezels 8'
seer geschikt,

waarun een

~.~
50 Eerste klasse Gedres-

seerde Paarden ..
Eerste klasse Gedres-16

Op .\U.ASDAG, 19 ~ART,
fJ(LLE~ opgemelde Paarden en
b Ezels publiek verkocht worden
aan KUr\ICT~·ST.\T1l': ;-Er~zijn ver-
schillend- egale paren g~gedre8. 1

seerde Karpaarden, allen f; e~?lhidkt 6&..iNIII ...... '. '. ",'voor dadelijk gebruik, t WJJ e
Ezels puik zijn, De Paa sen zijn,
Uit de beroemde stoeterij jVan den , '~G~ bO"" :
heer V\~ Z\I., Richmond.j eu daar GR,OO','l E VE RKO.OPI.N·· :', 50 Aanteel,Bok1cen
zijopgel.rach! zijn doo!' ~ welbe- '.~ ISO Extra''V'~é bastard Lammers
kende Paardenhandelaurá S. G. - VAN - 15 HaDI U\mmers .
en á. ,1 J"r l,ERI, kunnen JJ,ndelaars 1 Lot_vette Varkens.
ZIJ de aandacht van koop~ .. aanbe- UI·tmxtIBd8' P....... 8, I II BO.ROB&Il' GnIBDSOHAP:-
~oleD worden. '< •• ruu 1 ~~JZwioge~,.,.. ~~iD~

" J, S, )fAR~S ~ C~!,,'fgla~S S,apen:, l_rtJa ;~:~~Oe~:gen. ;,

J!f!t_ 1 Bok' W .I\f1?ij~an8 nieuw" raad lOl ; 1 Open en.a~ila,&n Kap Kar
.,; ,., _ TE _ 2 Sp~ TUlgea k~mplA8t ~

. . 2 Paar acbteJ'! TUIgen
65 Gedresseerde et ElOT::EJR"BB:R.G..l g~!~"'I!ieU,,:).

JODae PlJrden, Nabij Philadelphia, Xoeberg. :1 Se~!=d~r·.MaCh1De bijkans

Woensda;'P21 Maart, Op DINSDAG, 20~',.MAART, 1900. i~::~~~=~::~chi~e
TE BEGINNEN TE 10 UUR V~M. 1 Kruiwagen '

.. --- 2 ~d,BggeQ';

DE heer JAN DBIJYEB heeft gdenoemde bJ!ledJJalSv~~~ooht e:t'zal &vo1~ 1 ~p,,~4~ ~.}~L !P.aoDUCTltN:
lijk op cesegden datum oen aan 1 en ZIJQ prae age , ven., 1 lad Krib, r ; á2 Le8'Pri :Wijn, ,

Have, uitgezocht Ras, waaronder ... 12 A:1 grodre~~8 EJe18 en, J 2 ~il i-Fibben , 3 , Do Brandewijn
D k 2 paren Flinke Kar-pearden, Schimmel en Bruin, 4 Eael VOO~- 1 ~t:Gra'l~D~ ..pikkeIl en Vorken • 35 -Mnd4en Zaad Haver
p:rd~' 3 Merries" 1 Dapper Schiet-paard, 1 OpnlCh~ geteelde B~I.·Bul ' .I-to. anIte~ ,en Hálf-au~en ; 50 C' Do Koom .
(ingevoe'rd door Mr. Mellish) 50 Melk en Aanteel Beesten, WalU"Y~ '. 1 tot Scharen. , 60 1)0 Gemengd Vo9der
velen op kalven ~n. 10 Slacht Ossen, ~ paren Waterbr 08.lJ6D,8 '-~ GBANJkV:- '800 Baleb. Kaf
jonge Ooien, 50 ande~ do., 75 Vette Lammers, 10 Kap~l'B, ens., 60 50 Mudd8l1!_ d9Qrmakaar voeder 100 mlF Il&vn.kaf '
Varken, groot en klein, "(~,en~~r) ; 3.000 1~; Hooi, en wat verder ,zal

BOERDERIJ BENOODIGDHEDEN.-3 Bok en , Mol-wagen, , 8 Mudden ~11arst ~ a&Dgeboben. . '
nieuw, I Kap, 1 t",ee-plu.ts,1 Open en 1 Wllter-~ Howatd's ~~JI~~~d KQOrD ' 'jJ,'um 'CRED!:ëilT.
voor en Ransoms Dubbele.voo~. Ploegen, Land en Braaklands Ben lot\~af <, , ~HET dubbele verdieping Woon- Champion Self Binders, Cultivator, Land~~er, ~~Jf8reJh lV 'lO Z.... ' , ::" :, : .. :/: 'D. BRBSLER "j..

huis t'n Buitengebouw ge- Routen Kribben, Bakjes-pomp, ~aterrt~"'. 1 tJJ,ge",'lnl~. ') ~q.~eI"1 Lo~ RommeJanJ, en Van#i Sf1ll~Itmn6l~L CO.. :'
~gen°1' hl'! ~brkt-pleU:t ~n bekend Kettings, Zensen. l,dLdders•. HelDlDgdra~u I~oom Sepa.ra~ur', _ _ nog.. ... aoa,re dingen te veel'Om ~y,. i agers.
al' 1.0'1\\, BoardIDg HUIS.: , Vaten Graven, Pikken, Klei-molen.Iflooij.e.«, enz., eni, " . _. _ te Qlelden. : 'Vend~r~~tóor, __
Vo"r Iemand dIe een Privaat HUISRA.AD.-Het gewone 888Ort.iwéL~', inclUSIef een prachtige. , RUIM OREDIBT. -- HcNiï;lii x.. 7

L(JgJe, Hili, drijven wil: of een Piano, vroolijk en bijna nienw. . I :V~rverschiDgen om niet, -, tTj").-.Ii ~ .,we ..
aafigenallle woning wil hebben is Eindelijk 30 mud Baard Koren, ~OO Ol.ml,.goed ,JACQB J. WIEHAHN. ~S1~.4- :~te._..... ,.,.",."'._
UI: een lli:g

ezoc
Lte kans. . mud Garst, een kwaDtiteit Gerrst Bool. Fa11l"ê.,VaD B~l: & Co" Afslagers. ~'t:'r:=~?p,.::-::~ B. J. GROBBELAAR,

Do,""'nwek bij Oeen verkoop ui~ de hsn Paarl, , HEYNlS,<arATH W' '.:,ë..: Rh~

, IT. \V\~~~~~~n. J. J. Hofmeyr & loot'! Afslagers. : 6')ofaart, 1900. , ~ UDft.u, ~ eat.
.,

zrL~EX opgemelde Paarden pu-
b~!rk war-den aan !:r.Ul1{;TS

~'\T x. Vc'rschillende egale paren
zqn 'indtr deze troep, allen in
g0el.leI '0;Jdltlf', cescbikt voor dade-
I~k~t'tl'\l!k en de aandacht,waardig.

I', r. LIEBENBERG.
J. S, ~ARAlS & Co., A.fslagers.

KREDIET!
J. N. KOTZE,

Sp"y. Immelllla" ~ Lo.,
· .Af·lage",

Wellinaton.- Ta Huur.



DE Achtate J~a.rlijksche Verga
dering worden gehouden aan

het kantoor der Maatschappij,
hoek van Burg- en Wa.alstraat,
Kaapstad, ten ~inde Rapport te
onhangen van dan staat der Bezig-
heid van de "Mtiatschappij, opge-
'lJlAakttot 31 December, l.I., tn ter '
hezing van Dieekteuren en een ------------------------+-
A.uditeur in plaat. van de aftreden':' "8l"a,a,lI:.'a&c:h..~ _,',:I. .....~I:"% 1
den die all-u hetkiesbaar zijn, en -"'-'~i
ter verrichting; van zoodanige ' , '
andere bezigheid ~s de Direkteuren (" ELIEVE ~enDi8 te nemen, dat onze" Groote ~itverkoop tegens
mochten voorbre~D. J Verbouwmg" &al worden voortg~zet tot he~ einde van ~rt.

C. P.~SCHULTZ, 'I:

Kantoor der M~tsc::;;~iS. L. D,ROOMER & CO., il
Kaapstad, . ,I

27 Februari 1~00. "D~ Ilollandsche Bazaar," Noorder Itáarl,
" \
il -r

--,PIQUETBERG~

Publieke jVerkoopin~
iOP

DINSDAG. 20, Maart. 1900.
(E.. G~ELHQUTEBOOM,

SANGBOEK.

TlE ondergeteekende gelast door
1..' den heer M. M. BUANDzal
publiek v-rkoopen :-

1 Wagon, 1 K ar op veeren, 1
Bakkar, 1 span Jukken, 1 spa.n
Tuigen. 1 paar Tuigen (nieuwe), 3
Zaden compleet, I Toom, 1 tw~,
Halfaamsvat, 3 Halfamen, 2 du_lrl5él-
voor Ploegen, 1 Enkele-voor Ploeg,
3 Geweren, 1 IJzeren Molen, 19
Beesten, 2 Slacbtossen, 11 Trek·
oesen, 4 Paarden, 4 Veeren Bedden,
] Lot Bnisraad, 300 Rollen Tabak,
15 Mud Patates,;2 Kralen Megt·

Voorts 23 Muilen eerste klas,
16 paarden, 200ischapen, 100 Bok-
ken~alle prima eonditie.

!
P J. RETIEF, .Afslager.

V.endu-Kaotoor, Piketberg,
8 Maart, 1900.

-------"--- ~ - ---------~--,

Drutptri Maatscbappij YID de Sand\
de Villlers & Co., Bepertt.

Jlgemeene l&&l'lijksche Vergadering
, van A.andeelhouders.
. ----- -.,.

Tn termen van .Sectie 14 van de
Ak.te van overrenkomst van deze
Maatschappij ~ op DONDERDAG,
22 Maart des namiddags te
half drie. -

------_i___ ----~--

Slechte:
Spijsvertf!Jring

Verli,,~t ~iJ uwen krachu-n ,) licht
gij slech ten eet lust : Huidert uw voed-
sel u ? Is uwen lever tracg'! Omd it
alles te ven..n.leren moet uwen IDlAag
versterkt 1\'/Jruen. uwe zenuwen ()~)f.~('-:"
wekt., en uw gehcelo gestel verbeterd
worden. '

A1Jer~
Sarsaparilla

, beeft veole duizenden van z-qlke geval-
ren genezen, II et zal u gene~en. Eeue
dam" schr ijft uit Pretoria: 1

.. Ik l.,.q geduren-
.. de veele jaren aan

~ ~ slechte .pijsvert.e-
'. ~: ,) r in g , ve~lies v a n

, II krachten en eetlust,
en aan vetstnpplng,

~......,;_ ... Mjjn gebe~oI" gestel
scJ>een geheel van
streck te "ijn. Een
vriend raadde mij
eiOJelijk .aan om
Ajer', Svsaparilla
te i proboerep. Ik
vr.Jg-rle r.ljDfu raad en

Ik ben DU blijde te owneD zó'llgen dat
slechta weinlgo flessehen mij herstel-
den.." j

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

Ayer'. Pillen

•

houden den lever ~n,l" ea regelen
de ingcw:J.!ld,'n, Z'j ~,'n('zen selreele
hoofdpijn, "'<llacb! igb!,j,} en ..erstop-
ping. Denk ,'r aau rl.,r nID het beste
gevolg van \ \ l'f' ~$r<a;);lr;lla te ver-
krijgen mlJl'U'O de nU_:t't';".iu,1 ..:11 een ut
t"wet:maa.] U~.l;'·.eh wer k-:n.

T~bcrt't~!c~',r
.. , J. '- Ayu rk Co" 1..,,.1', 'I.< .. , U, SOA.

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

De Beroemde
lmvikuDscbe

Baking
Powder

Voor het ha!ck ..n van het fij~ brood
koek, potft>rtjea, puddinga. enl

Maakt h..t voe-iPe1 ~r licht, ImabljJk
,eD ~IOUd.

&ete iii rijtings-krao.ht, en df> eenIge
poe-ier voor 't bakken. <Ueonaang.tutdoor
lo.cht.'feranderiDg blUft. Blijft 'fench en
behoudt vou. krach~ iOWat het rebnub
wwd*-
De Royal Baking PoWder 'faD wenld.

yUden roem Wordt enbl dool' de 1IPYaI
&klug Pow ier M~pij van Amerika
PmaUt. L8t aOrgnU~ op I, maken
naam op den omslag, qm de lubeUtutie
vao nagemaakte goeder;to te nrhoeden

BOJaI BUiBg POI~er "tICit,
Jt .. YOri, 'ena..tcU:,8t., '-'ib.

;, E oude~~kende _1 per Publieke V ,
:J MarkÏ~l~ te Baoov~ oÓ, , - ,

.. ' . TS:t:1 UU~

Op .Zaterd~g, 7
ZIJN~ ~KBEtENDE V~

WACH" EEN
Groot 45~9 morgen 154 v. ro~e~ 1l'81ejl41,n

mijlen vpn De Aar. Het woo~hUl8l~
zijn twee S' andhoudende rontemen bIJde wopDlIte<le
het veld, behalve twee dammen. De 111;"'1,&<>">10'"

een heining 'fan .zeven draden, en kan UDJIil:C4JII",a

van het eigendom UI op 1 Mei, 1900
I!It.'
,!

II

-. l'

.., '11Jp~.nverk.·,·UI•'h ......
toria. (Z.' A.llepu ' ,'il''' ),en
d-m, (Holland).,.'

EXECU

Hanover. 1a..Maart, 1900.

}~.fsla .5er~

.~ --I:.
~ ,~.. ,

VElKOOPI$G
It. "

TE I' ' ;

'l\IIc»c»plI:.'aee. b .....:r.~,
, OP . ' ;1

WOENSDAG, 21 :Maart, 190~,
ii,
il
I:

&0 Ezell, 3 tat & larll IU~. " ii'
30 18rrlll· el dilil ,P~_II.

- - i·

DE ondetgeteekenden daartoe behoorlijk gelast:mllen voor r,keoiog
van wien het moge aangaan. op bovengenoemden dag eni datum

publiek verkoopen te Mo.g_rreesburgbovengemelde ~etal Ezels eó r~en.
waaronder Kleurspa~, en egale paren" mees] allen geleefC\ en in
goede conditie. l: . • ,I .

J. W. Moorrees Jr., & CO'~.Afslagers,

flL'
PUBLI"E KE

VAN

Vendu-kantoor, Malmesbury,
io Maart, 1900.

J;lOL~ND.S.'B ~EROEMDB I ; tUdt~JiD~.

ZWEEDSC_ :STOV~;NJI.uu--
; , 1t' " .• I, -- 1~

Verandering ~an Prijzen. :
_____ H: I

" I·

Ten gnolge laD bijlon4ere Sc_en met' de FabribDt~D.
• .• it· I

Wij k: nnen niet geSI~e~
,.'.rden in p.rifzen. I' '"
, 1D.d. •• ~

Groo't't.n. f .

en C""'talott,,,••

___.._--+--- & cb.,
,

Voor
to ,As8es& a' eent aan

OERSON & CO.,
tJtraat, KaapstM,

TAIDHEELIUIDE.

MOLL &
Direkte' In',

KARKT'
\.Ii ENSCHEN hét publiek: in het,
t'l hunne ~1.u_~8,CC»QID .....

Lady Grey Brug' Station ~,volle WfIIll"lÁlur

het sagen en 8OhaVOD van hou~ met JroJIl.1um
N.B.-Een groote VlWll"l'luu1

~le~ Vloer-, ,
• Cemént, e,DL, ~us., altijd ~'oor'liaI~detl.

~"

&CHUDS •. ,
~. 'Secreta ~

DiriaiOllal ~' ry
Office, B.oberteon, -'

. lith' Kuch. t 900•'.. ;" .

WEGGELOOPij~.
\
7 AN de pl~ts Altona, K~~rg,

twee Jonge zwarte Joelen,
een met kJeine witte plek 'foor de
kop; \\f6Tden verondersteld met
Koeien< .van andere eooJ>e~ zaam
te hebb~ geleopen. 'feliefe in.
formatie aan d~n onderffetetkende
te geven \ oor wien alle o~icoste
betaald. worden. ii(naast Amos Boarding·Huil).- I II

Kunst Tanden passend gema:\k J. FREq. DRf!liR.
door licht zuiging al8 ook Z n '__ i"Cl bot.
PLATEN. Trekken van sto en onl Afdeelingsrw' StI II·1..111
noodig. Gouden, Zilveren .en Wit~ !~ ••

Stopsels. ~ijnl~~ trekken on~e~ VOORNEMEN OM,BE ~!~~ING
Gas of met mspurtmg ~~ Cocamei OP TE LEGG ~. :!i

Iedere Departement IS ID handed I I;

van een Specialiteit ~et ..blli,t~.nge-. HIERM_EDEgeschiedt ~~nni8-
wane bekwaamheden ID zIJn OIJI.O.o- _ gevlpg dat op ~e ~wone
deren, tak. iJJeen het bes~, material vergadering van den ~.fdiling8.
gebesigd en all~ ,~rmen Z1JnJ{ebas, Raad van Su.ynsburg, ~e orden
seerd op de billiJkste acbaal over gehouden op den Uden ~P"" &.8.,
eenkomende met goed werk. de gemelde Raad van v<>t1rneen is
Alle Tanden Gew:.aarborgd om zoodanige belasting t .•ggen

_ op al het. daaraan, on er",rpen
N.B. Hollandsoh gesproken en be- vastgoed l~ deze afde ling. als

kwame dames helpsters altijd moge nocdig gevonden I wjprden
gereed. voor den dienst van het j¥r 11900.

W. F. NESEM~NN,
, Sedretans.

I: I

!
i

RAADPLEEG voor de Heste
Goedkoopste Kunstande het
ZUID-Al'RIKAllSG 111

Tud_Illklldll Illtitalt,
STRAND STRAAT.

POLO G IE~.
,~ "

- LOOIËs HUIS
Amos' Logiesnu:s)

STRAIID STRAIT,

InIDlI£I£IT I FIlBUIlt. u

NTAGU

VAr'-: IljL

BENOODIGD Steynsburg,
I:! Maart, I900.

", I

,
EEN ONDERWIJZEiR voor een B1:J.i-

ten School op de Plaats,. Bluegum OJ'OTe,
Hex Rivier, iil het distrikt WQJ'cellter,
Onderwijs moet gegeven worden, in Hol-
landsch, Engelsch, (Muziek eene aanbe-
veling) Salaris £40 per ja&r en vrije in-
woning, . \terkzaambeden te beginnen bij
den aan vang der Scbolen' na de---dttni
\' acantie. Applicaties l!loetA'!n vergezeld
worden door getuigschriften van een goed
zedelijk gedrag en lidmaatschap eener
Ptotestantsche Kerk, Een ongehuwde
persoon zal de voorkeur hebben.

Doe aamoek bij
S, F, NAUDE, '

Bluegum Grove,
Hez Rivier Statie,

KANKER~1
'\ I:

DEU - ge.... nijb aiekie kall~" n_
wordt in een periode .... n U d 'n tot.

een maand, wanneer &ii in een nGeg at um ja
door bet gebruik van Cremer', Kaak .. lf'
welkestof outdekt ja gedurende den ID ' be~
opstand door drie militaire doktel'll. I

Daaf de klUlker toen _r aterk. b 'f'lCMe
onder de Indise',e tr~l("'~ e~ :o.t groot ii.DOOM
onder ben In Indie gebruikt ta, wordt sij li nil i:n
de TransV&&l en den Oranje Vrijstaat aed~rt eeD
tiJdperk van 30 j~ren met een grooi IQ~.

Doe aan_k bjj, . ;;

T. F, CREME~.
----~-- Caledon, '

Kaapkolonie,Puike Hollandsehe Sigaren
JUIST ontvangen eene recherche be-

z.ending de aandaCht VAD connoisseurs _I
wa.a.rdig

WEGGELOOPEN.
CORNELIS MOL~, • I ( ~P 11 ~faart, van' Maitlanp' een

Alpmeell llaelaar. 'SchImmel RUlD Paard ~ een
• donker bruin dito en een libhte

------r---· bruine merrie. i.
KENNISGEVING. .D~ boventanden van merriet Zijn

UIt Hchutme~~ters anderen wopn

\l ERLORI!i_N of gestolen 0" den verzocht informatie- te gevenj aan
Isten Ma.art, een RoodE! Koe, d?n ondergeteekende door wieIl;lalle

met een kol voor den. kop en iwitte, ~ke Ikosten zullen vergoed 'Wor.
schterpooten en linker9'OO~. been den. I ,
krom. ,! C. W. STEENSMA.1

Heeren Schutmeesters en 'eren Sunnyside, '!
gelieven kennis te geven sad den Maitland. ," I
ondergeteekende doorwie alle billijk t-
kosten zullen betaald, woi-den.," TE, K,00 P. .1

LOUBSER & v. D. WESTBUISEN EBN Dam. Bicycle 100 goed &la
13 Maart, 1900, nieuw, tegen half-prijs. ! \c.

Adres: " Te bevragen bij C.'J. W.A.BLJJr. '
Durban Road Station. ' Boorder ~l 8ChOOI , l

Paar\..



___.

KAAPSTAD.

~IIlUWI! NAaKT.

16 I"" t, I~OO~. d e II. d.
I) \) 9 0 6 0p rt [J o 0 9 0 11) 0.\p[": 0 1 II 3 3Hrlt:"n\l"~
0 2 8 5 1P U[.A· o 2 0 0 [) 0Llffi'" 0. ... ,
0 1 0.· " 0Dru,\d.
0 I) II 0 ~ 0h Ift:'t'?~·", '1
0 6 " n 12 1!,l"'li?~~·Ir'o
I) I) I 0 1 1 men.

p)~~::""
I) 1 2 0 1 " teit in

Il0trr
Il 0 0 3 7r .~,." 0 l:? 0 u 17 6

EI.i"'D
0 c 0, 0 1 f 1

W terGl"" -n-in ,
Iren .. 0 :3 0 0 6 1
H,' rbVi'l

') s 6 0 8 8

D~ L,UID-AFHIKAAN
v'_ .......

ONB LAND
r

D

r: ~U :~ grove zijn voor
.. n Jlt J( 1.
Er I; \)"k tl()t'g'tloaamd ge

)1Il ie ,r.~)r~pelling van sir ALFRED et
vaarherd zal W relen, er taat geen

o Yerko[li~ltjk bezwaar gen het rei-
ren van Ja ost .. ld ideo • I; doch dan
moet ,j" z k op. Je rechte wijze aange-
?ik. ,\ '·I"D \: :.e_;hangt af van de
ar-r w r"p men t_ \I erk gaat om Je bit-
terhrd :e ,j",,"O verd wijnen.
Wat .s j" e voor aarde tot het

v~rv;eleul k- n van JIt doel? Xie s an-
Iers J n -la: ,i~ ,)(ltt.c1ak vali die bitterhvid

worl-n \\ ,!t'nOlllen. '>!\lt aud re
woorden lr-t r-cht mo-t gf'hanrlh' afa

,;eeU uiaebt der wereld kan on-
rsch: rvch t ru.rk-u. Il,t i het gror.dbe-
g ~i!ei waar var, rn+n zal moe n n itgaan,
:nJI n [lier: I» b it t er heiI dIe b taat
; j, :Qk wd .Ioeu tijll, 10 ien en de ge-
"-:'eIe ')el'"l lUg \I il vereenig n en d en

en gdieve de guoDUt'nfU

dAt 18 Di 'I ~(itWIl&j~ lie .Il..... peiW
arri"e en, daa.r de
oor Maandag

de lobteu

:~kheI-l :P bereoven na een 0

dlgpo oor loz lull ourechtvaar ig zij .,
. Hr'r recht el' ·ht dat zij hun ou ..
IihJr.kdlJkhed o nzeschcuden zullen'
beboudeu. ~lJ wordt dit ni~t gedaan
il I, hor IW,'i.'lhei,j ern an" tijJelijke"

'·rtl:rt'r1n,; éf' :lpr~ -u. Het i is ook in
ho'r ' . 00.: vau bet Bri he ry dat dit
lal geschied-u, h ,Iel de hreeuwend
,,~oes juist hét tegenoverges [de zullen
bewereo. 1J0tn--;;e t men den: Republi-
c n hun ouafh u kelijk h eid dan d
:'I':.;rht'I,1 en verwijder iug tusschen
bia ke r38""O V· ZOI -Afr-i blijven
De.!taao .0 r')e[.l~([]tm.

['-' ~e,!e oorzaak vaD' d
ontevr euheid is,

,e oelen van !I
Afr ikaan.Iers i d

[ 0 It' Z weinig of 15 en co
" J b'lt{)<)·d Jaar harer rnajestel 8
~r;ni<. h-: .....n ~,,8chit>dJe op oorllch-
ung eo ad vies v: ti h rer majeateits ver-
~~nw')')r,il.:~r III Zuid-Afr-ika, Op pu·
bh" e verza 1"l'lugeo, ,Q pet iti ,bij de

bus, In het par lem ent en door mini-
I unnut-n werd dat gevoelen op
de JOIJei:Jk.t~ \\ lize uitg dru t, doch al
il>! dio~t'u w-r-l-n in den w(nd ge lagen.
In ['", .teid~ sir' (;()RDO~ ~PRH;(;, (le

n l'llm:~r W.1~, oor in Je wevende
Terg-.,jmo.:. ,I l( ID 't 'leo van t
hu,. h-t on We[l,;(' dj k Wail, t t de ambt .. ,.....-IlU-C>''-'ru
':w h,J()~" C"W.lJh~ r is eo gouverneur
Kaap' ',lont~ i')"r afz')orl"rlijke perso
Uluieo '·-~.~· ..I wor-ten. In zijn toesoraaa
leg'J~ n: 1' ••-. "dril k op het beginsel da
de ~,)) ~ :'),Il'UI aris d miu ste d r
~pkoluo:~ I ':1 rda'!pl en, en ij ver.
liaarde Ia: ,i·· .;r,)( [Ste fout in Zuid-
.\fr., "~"""1l~!1 ,i~ grootste mOdilijk-
~lthiloje8 ,~". ,,,,: Z!jll, door 't niet al-
n van Lt 1'''./lD:lpl D~ze motie d
col'i.··r i j."rr s.r THO.\lA"; ~(_,ASLA •

I loll-r "r't ,11',';I~ a'HH! DO!nAn. In
,'.'" ,:", i" i':1 -e- l(HrJIH:";, J toeun i-

'.' ?r-:n:er, I J Jr 'IU \'tlrl'.1ud m-« Wal-
T!acl!' aal 1 •

.s . r ':-"lle ~riln U ten z ideo
Itn le Z~:.u e. I.'JUi.'n veranderd VI rden
~n.j~r I·:, : li i "11 Je '(0

et .'\ i..:if-'r'" : .. ,. ! .r , ru-ru.

:. J 1" ,,' rif"" h l"PIX(jfON, de
'l0N~-""r 1'1". I .. ')rIl.(lllaele mot i aan,

l~nl;i1lel: ... , I I " .
a- .. ,. ,("~lU"lJ' "er e motie ~lng

,e-I: z" ", -. :L,"'r l-rhe i.I doo '
De :...... .. ;

h r-: '1. "I''' , I" uet v<JQl" d ned.
~r ,,':1. . 1 .

• r ". \ '.'. ,I,' I, )~,. ~r ..kklDg
1:._"·11 .. ' I

v- ." ,"', ' Url )f! OUI '8 en hare
'~ .. ~.... ·.:,:,,,·i lkd,.rl\"l g, "dat de

r·"')l.. : . , .
~ '. ' ..' rl~l \")\)rn ,m 'e hd an

Za, I· -\i. I. ..' f .'
. , ·b.,l" .1-<:rJt' atn ille, et reeb

n;~r-.Ak '1' I k I h
" , · .. d, ',lr pr g"vueltJn van
CI)U~'I'T I Id' ". I!kt' V r"'[Q"utajrtl m r-

Uel I '''8'', i .
~OQr Jp - I r eO ~~,ol~d t 1 worden
!ik ' n u "':"!I ('<Jillmi . riili, II: in

en ~U::A'l ,I" lu~nLPO ,Ipr K
H~~, .. .
lr ." e:,~ \'J[J 'i.:al
,"'OOi. b": ',)~u .j 0 h,_,)
"r" 'I'
'.: - r' -; J kil"\\' rschu d lllet
,,~ »: 1 ' I., "PUll:t ~ die hl)' vol
Q'er .k Z • lol

.Lh, d, 'h op die waa '
~ll werd '.. . UWIO'
ScilREL:i'" 5" n cht gfl:ie eu, De heer

~ l:.R ,erklaard" Uitdrukic)ijk op ï

f I.
1,8781",

Do. J

A. Von r
Vriend .. ,
C. lf rde
Vriend

... £1 0 0
o 1 0
1 \) 0 .;;
o 2 0
2 0 0
1 0 0
o 1 0
o li 0
o 10 0
o 2 6
o 1) 0
O· 2 0
2 0 0
o li 0

.. , 0 li 0
1 0 0
----,

~ady Frere, pel' ds. S. :P. aad
10 7
18 0

Groot tot ,
il. D ' VILLIJUlS,

T
16 Kaart, 1900 .
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TE~·~Eas.
ONZE GROOTE ( 'J"":"ENDER~J.~l1eniOgÓwacht..wor-

den <1O<?r, ®Il Onderge~-

:'.''SLU IT' -VERKO, OP kende voor eeue repa!"at,ie v•• d"a
Weg loopende v~n F-rueroul'g' ~over
Klipbeu vela,; Ea.elfonteiD. l()'Oc1oD-
fontein, Driefontein tot Rhenoster-
vlei.

Tenden moeten altelnatief ZijD
n.l.

1. Yoor reparatie van boven-
staanden weg. '

2. Voor Reparetie van dezen weg
insluitende het maken.. van een
nieuwe hoogte te Boudenfontein te
worden aang&w~en d~ de~ Beer
F. A. Smit van Honde'nfontetn.

'renders te worden ingediend niet
latêr dan 18 Mei \900. .

Op Last,
A. J. BOTES,

Secretaris.

Opzi6~barend~. Onthulling.'
t

IS 'NU AAN DE~ GANG.
~

\ De g~hce~,l"oorraatl moet
i worden verkocht.

MORRISON &cn
I

sij besloten hun P1einstraat bezigheid te
lilnrideeren. Ze$en Ja.&r lang hebben
sij een ~r voor~e plaats bekleed i~

. het. handelsleven lit de PlelOstraat. , BIJ
het ~i~ van deun grooten opruin:\!u,,'"50
vt'rkOi'p ;m~t iV'J dad .. l{jk "I'""rklart!<n~ ".tt
er verscheidene maanden zullen 'l"erko~peD
voor oJUb enorme ~ool'T'Ud geheel aal.:zijn
opgeruimd. Alle nieuwj) goederen die
~omen voor den winter zullen ID. dezen
uitverkoop begre~n worden.

Onze voorraad j beloopt tot
iets als £18,000.

Ieder artikel moet worden verkocht.
Al oOze· oude bock-klanten zullen de

minderiligen gedurende de verkooping.
De afdeelinzen die te gelde zullen wor-

den "ena.akt Xijn de volgende: =-Dreeseu,
~kt katoen, mousseline, zijde, Man·
chester ~oedeTen, flannel, dekens, kom-
baarseu, 'k,1n"..n, Jan,jschoener, oDI!..r-
kleeren. ' -orset tcn. \Jl IO\lS('S, schoenen en
laarzen. ~ancy-goed~ (,D, uitzetten, uitstal-
goederen, karpetten/linoleums, aardewerk,
glHwerk, &c.

OFZ8 'GROOTE SLUIT-VERKOOP
Is NC .B:'; DEN GAS\;.

it is een kans die'i)naar eenmaal in een
leven voorkomt om draperijgoederen te
krijgen bijna tegen iedere eigen prijs.

LET OP.-);adat onzo geheele voor-
raad is uitverkocht zullen de gebouwen
verkocht of verhuurd worden.

Morrison & ('1

liO.,
PLEIN -STR.A..AT, KliPST A.D.

TE HOUR
OF des verlangend te koop, 10

uitstekende plaatsen uitga-
BOCht in do Afdeelingen ven Her-
bert. Hay en H<irkly \v est,

Gebouwen, Landerijen, Fonteinen
Buitsngebouwen, Steenen Kralen
en Kampen op je '-;ronden, vijf
minuten rijdeJi;;'"van het Post en
Telegraafkantoor, en 't Politie
Station. Goede scholen in de
nN>ijb~id. Overvlood van wild.
Voge~trt;Ji.zen in 't veld, dat
~hikt is voor Paarden, Strniren
Vee, ~erino &¥pen, en geiten.
!Je eenige reden van den ver koop
is dat ;d~ eigenaar door slechten
gesondheidsteestend zich terug-
wensch~ te trekken, en bet boeren-
bedrijf wil opgeven,

Richt 'u tot':
H~ It CAWOOD,
Postkantoor Papkuil,

, . via. Ceimpbell,
Telt'graphiBch Adres:

Cawood. Papkuil,

-~ ::Q\-0 J1!~
i

BIEBEJJlUTH EN ZBIEN.
; GEVESTIG D 1~6J.

PIANO EN ORGEL DEPOT
I

LA.NGSTIUAT 100.
KAAPSTAD.

.Alle Diu... Pyp- "0 ,:uar, !l$VUmen lrD, SOUffi,
ens.' alleD~ b~e k,,"lilt'il.

;:i.B.-.&inij!9 A ~nt~" roor dp llor-iLoulale en
Opstaande Qroote Pun" en Amerikaaasche Orgeb
door de 'ootnaam.~ fabriklllll<>n.
Voor het ~mm&Q un 1',·.no·. en f)r.:~!~ wordt
~><TIOODlij.k ~~ gedra.,~n. S,:hri;f ODl l1l1.1l.l0gi. Yrij
---:~.
VU$CHVERKOoP

Grooth&nd,l in Herm~nnsptettrs!vntcln.en
Grooth&.nilcl En Kleinhandel in Wcrcester.

1 --
Zoute. Yisc» altijd ill Yoorraad.

Vlek Geelbek, Geelbek Biltong, .Ya~reel
.Mootjes, (.:6elb~k :lIootj,,~, Zil verv¥ch

¥oot i~s, wnte Harders. ,. /

Eigenaar ; D. ALLE~G&NSKY.
Bestuurder: J. J. WI~HXHN.

. ~Waro~te1".

Lees.Hier. LeestHier.
De Akll:bbekt'nd.. P .lTE~"T-}lEDICIJ~~

na ~'T. R. PROvDH)OT, kunnea nog
rou &Is gewoonlijk ..en.~11 worden bij E. J.
Plf(}tJDFOO1', PRlESK-" of LE."NO~,
.. BEP~T,D KAAPST.\D, .. prijs 2,'6 per

. bos, post ;-rij. .
De Hoofdpijn ~ill('n .genezen: .Aanlbeien,

BeDaIlwdbéid, Gahchtigbeid, ena. 0. Yer-
.ten-de Pill_ r.i}Jl gqed voor alle 'I'TOnwen
kRea, o~. . door een ar.okke ma.a.g, g~
,",tt .. Koude, ZinkiDgs, Koort., em. De
z&lf is ea on-rei.lbaar lfti4del, geneE'St met
den mee:stAtn spoed, &lIe wonden, brand .. em-
den, ens. ; lnditon op de bont. goed iDg8WTe.
-ren, g~t. het oamiddéllijk de n ••ante
hoest, en ~matie; h~t-~t ook buik-
loop; ea Jie.emt mislijkheid .. eg iadien goed
op de !DUf!; iDgesmeerd. Het is _ OBW1l&I'-

~ ~ 1"OOrkioderen bij .\Iet taadea
ui' ea. ' ..C'"~ IDt't getui;w:'hrift(,D <"Il ..oIle g..
bnrib-aaa.njriB~n en •. , ..enonUeD op Appli-
catie. .

BE'NOODIGD
GOUVERNANT~. VaHt>n Hol-

landscb, ED~J5ch ~ lltmek.
Ook lIa*dwerk. ZiDgen onmisbaar.
HoDandilche Dame lal QC voorkeur
hebben. l Voor bijZonderheden doo
aanzoek; met kopiJ van getllig-
schriftenj bij

J.;D XEL,-
PlathuiB,
P.O. Bedford.

t
<
\ .

Z1J
.B.BaaT
GlmIJ .

G:BLJJJt
VOOR
~JlAAlt

Ge.l.·utl·
Ujk werk
Toor 'rier
KtlILEN.

Ploegt van,2 tot 8 inches diepen'IG inch b~ed: Gewicbt4i~"'PI'"
P~s kompleet met 2 extra 1I1t"88eD, ~6 lOa.

, . , ~,

Fraserburg,
19 Februari, 1900.

RO.rtlll lulclJalltllt
Tenders voor het ve:rvi)flll"van pijpen,

het uitgraven en hervullen van
slooten, leggen. vat. pijpen en
beton-dammen enz. in verband
met 1et 'Vaterschema van de
Hooprivier.

J'ciDdMa ..... ~
!.naI.Pou-.na '.

Jtraa1at .... 4aaV~_;
~ ... 4&aTE:KDFJtS worden gevraaad

voor Ct'U of voor b-ide on-
dergenoemde werkeu:-

1. V001' bet vervoer van het
Robertsou spoorweg station naar
d.e g'erievelijke centrums latJgs de
pijpleiding welke zullen worden
aange\veztn door demunicipaliteit,
van alle ij7.ert>npijpen, sluisdeurenen
andere ijzer.werken vereiscat voor
het bovengenoemde schema, onge-
veer i55 'Kngelscbe, ton.

2. Voor de uitg'ra.ving voor de
pijpleiding en het hervullen daarvan
het leggen van pijpen, de bou w van
betondammen enz. eft de. hervull ...n
levering van de materialen in over-
eenstemming met de specificatie,
teekening en algemeen voorwaarden
van hel contract, die ge:aien kunnen
worden aan het kantoor ran den
hoofd-inspecteur van publieke wer- --..,-----i---------' -~i:".~,.~..,•.,~.~,"!"~-,--.~I!"'. -",!,,--
ken, Kaapstad, of aan het municipale A~:ESlE£r.· .I. i'1_e.':i .'
kantoor, Robertson, . ',' ,

d~~bt~~lij;:r;::<:~'·v.:::t:i:: THOMAS'PH~SPHll~< ~n ..........-
gemerkt "Tender voor ve~oer It,

.• Tender voor Uitgraving", of De. *-rid van den Boer. ,
'~ender voor Vervoer en Uitc{ra. :," '. .,. I ,

ving enz." moeten worden geadrt>s- .DAAR het in uitwerking ~uano'8, 'ens. overtreft, o~t ~ ~ote;
seerd aan den voorzittet van de oogsten ~ft dan r.otl!nu toe verkregen tepa gertnger~ per,
municipaliteit, 'Bobertsoe, en ont- acre. - i ~ , .8011
.angen 'zijn n~t later. dan 14den Wij waarborgen analise il en fijnhcrid "van het poeiJer dat ,• ., .
.April 1900, geldig te zijn voor ~n k~pen en. een fijnheid om doC}r een l~e!twerk- van }O,OOO ~J8tI,op ....'~_.II
kalender maand van af dien datum. nerkaute inch te ~. I. \, ,

De laagsw of eenige tender niet Komen aan wal met de .~Glen~e " ' ,
noodzakelijk te wordeu aangeeomen. ~C». e»-c:»O .a,~ke ....,

G. W, BOR0HERDS, ..,." . h £ '- .,

Stadsklerk. . 'Ook. :Mest-VEirspreideh :1 die gewerkt worden met e~ ..~tr' " i '
Municipaal Kar. toor, 8jllteem..:, ii . ,.1------- --+----. ;~ili5~

Robertson, 9 Maart, 1~. WOod,_,,-~. Plan~·-,a,' C-., i
Stellenbosch Afdeelmgsraad ,S~ S~A ~~, KAAPSTAD. 'I!!!
Trsscm::\.,.rilD_SC_B_K_.~CIUTr"G.OI. AAN'·U~OUWERS~ ;:l
KEXXIS wordt bij dezen gege- . I '.' . I

ven iu terru-m van sectie ~51
van wet 4fI van 1889 dat: de tus-- S k -Cl . h F rt·l· 4

schentijdsche schattingsrol van aI1e ter - Mer pemlsc eel JSers.
onroerende ~igendQm binnen de __ .jj.;..il __ ...,...----

'afdeeling Stell~nbosth die zijn wég-, II• .'. I

gebleven van de b~taande rol of De Ster-Merk Wijn ilen Vruchten' l.Fertiliser voor alle WI_INI~
die zijn ondervefft.lldd o! blijvend ' '!j L
verbeterd, nu ~ 18 en ter rVruchtea. en Groenten oc>gsten.
inspectie zallig~n ~n bet. kantoor De Ster-Kerk Gra4n Fertiliser voor alle
van den raad, BilJl straat, no. 1, ." ..
Stellenbosch, voor lederen eigenaar. Graan en Voer oogsten. I

bewoner of huurder vsn eenig' De Ster-Herk 8tl'D4m)hI081Dh.aa
eigendom daaronder begrepen, die ' .
op alle wettige dagen en op alle
redelijke uren de rul mogen onder-

en er' extracten uit mogen
nemen;

En wordt hicrbij verder meoge-
deeld ter 81~mt'ena kennisnemiug
dat de afdeelingaraad Tan Stellen.
bosch den 21!iten 1l'I.:}f"t sal openen
en in de hofsa ..l te Stellenbosch zal
bouden een hof ten "inde te beoren
en té beslissen over- bc;n",~n t.cgen
"'eze tusschontijdsohe schattiD~-en
finaal de schUinS{ vast te stellen,

PAUL D. CLUVER,
,Secretaris,

Afdeelingsraad kantoor,
15 Februari, 1900.

_LTATa·v- ...., ,

'''' POUaa Nr JuI\ jIar_ _ 111,800
Totu.l zu.m 'Ml ut jul _. _

;-:r1R~~~.~
Na&hl'_ ~ _~,

hIljlII ..... ••• '~ I •••

~J""""'" op 31 December, 1898 ... _

ftD. ond~
1 ZWart Merrie-paard IDS
twee wittAt pooteu, bejUN.

Q!maIII' bn bet terug bekom.'
~81811lCle due ad vertentie II_Iere koeten TaD voeder ea .'.

G. H. STEYl.

"""'00 ... 1
LIIqlOO'"

~~ .............. IIIir·
...... I. lOlL_ ,..,_ ,DIl" li,.. -Ir~.wjI&IU.

-~+-~------' -..-
~

lIOOiete ""'rIimect 'lUl O_nRl ....on~ll:
W.. )leW( Toor ZorlllHdn,aht

~,'IOT,nN·_ ....'.......

Ons meer _~bov8Qp-:
VOOl'en. ze BUlI..' van d.,·
die w~ wij het VOJike

1

Gegal~d Draad.
JAUAqa .VD

-------------'--------~
Voor LandbouIen. Winiellu'S, eu.
WIJ bieden nu aan allereerste

kwaliteiten \"a.~ de volgende
soorten:
lDgevoerde ..Early Rose"
poot-aa~pclen.

Lucerne Z .
Kaapsche, ln4ische CD Schot.
sche Haver.

Kaapsehe Zaaig'erst.
Koorn-hool en' Aardappel
Ferlilizel"& ;

Superphosphatell-LIBER... &: IlUIR8IlI.
BURGSTIU..AT 24.

P.K. .Du lS7. Telesramilleil' Llbenua •
- - --~-·_·_·--~-----r--·

TE· KOOP.
VOOR BILLIJDN FRIIS.

2 Nieuwe Mol...gens en 1·Kar.
Bt>st work gewaarborgd. Kom J:.-

en zie bij _ '.
.J. HOLLOW..\ Y.

. WágeDID2lker.
Stellenbosch.

.' .,

.1



Korte opsom

, .. t':t'-l m at 1.

ll' \ I 'a.l \"dord.
" ,IJ B"It"e le acb <lt 0
,I,,, j e r t v ie r over stroll:k D.

'," )"we~JLlucti" op e Bloe .
, de 1';"l(u!lOChell bezet.

. ' ",'. r; d,'r K"lonie bbe
~"I"men lo.i Tlbul?pn1a, op
I !''': r l ",", Een verd conti

" .' Jo 1: r s 1:"1 te C rnar

,,' , I' I l.i.!. \"ER3LA!;.

1 ' ~I\.\RT.

,I· r 111,1 t ruk t In d' richting

- ,) \ 11~ 1 t r e t lil n

'I!. ·'r-H.tl l:in dd rt

,..J,'
'i III

"1 :.

\ ,,\ : I: I: 'IJ! uu TI~Ur;P~t:LIIP.

'1 ,," 1"'u!M )-110:1 t roe p-
r' .,,,et Ut' .i7G 111.,1"0 .f.t ud

: I' ....'1,L rne t c:ebru~en schroef-
lf een

--w-
, ,\ II' " , L 1.1.1 i~

'r,,~ -( It"uter )-D.'
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