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DINSDAG, 26 Juni, 1900. Huor UD eene 1ste(lasse Yeeplaats.

D
E 1<"< .1 AU 'f;l':-; li. S\!IT, zijne

fl',i:.r,; "l\!OI'Df:RA:';VLIo:I," uit de DE HE~R D. C. THERON van
" d verkocht bebbende beeft de Krui lfontem, besloten heb-
aD , b ' d ' boe d ..
etMl \' vx nF.l~ "SI'[ Y, hDIH1L\N en e om ue r eM] optogeven en

:'1 ('0" ~r'Ia:;t op bovt'ngem.ttJde op het dorp te komen wo~en, h~ft
,>la.n t'l,' datum, puhlie]; te ~er- den ond~rgeteehndé me.t lDstru~~les
~L)(lpl'n al ZIJ;ne Losse Goedescn, begunstigd om per pubhe~e veiling

. ~ uit : ' te ver-koopen
~ta"O\ll' .-

13 J, n 111801~ Boedel ~an
'!"ljl,\';F> HdnRIK VAN DER W~;Jn·
11./." nm Malmesbury. I

DE (.)ndergeteekeol!e zal delen
\, l'r~oopen te Malm('sb~rr,

~,t d., won mg van den h"OOrJrn
C.uett' or.

Irli\,II"d~\ , 27 ,IIJnl, I 9.( ~l,
. _ .ur 10 den Namiddag, 'IV

'je \'Q:'i':l.dl' Goederen aajll gemel~n
Boedd behoorende : I

' I

. I. H"t Vast Eigendom,
1[;140<:,- lit l'en Groot P:H, gel n
,nhi-I !It':;le deel van del stad.._ 1-
!!le,b"", met Woonhuis en s 1
,cr 0h ,j 1(' ~reed,; goed verhu
ZiJD, . l 100 Aandehlen in de WÓaél1rtll
Ir, ';' ',1. el' Kapkarren 0. p veeri" E _1 G M"""'G C'1 XPLOlUTIO.s OLD uu... 0.,
U~t':t Kar op veeren ; ~ pracht e behoorende aan den Boedel van

Kar Paardl·n; 1 Zilver~n Ketti g, . Wijle~evrouw UPTON an
I Horlo~l', 1 'groote Iileerenka~3t, 120 Aandeel. in .de Kolaniale
I l.Jzer"D ledekant, 1 \Vaschtat1el, BrandeWijn Maatschappij, be-
SPlt'gpl, "nz., enz. I hoorende aan andere ;B*e1a,

zullen publiek verkocht· wor-
den voor ht>t STADHUIS, Wor-
ee:;ter, op Z.-\TERDAG, 30 D:azBR,
's morgens tea Il ure.
J. J. THERON, .Afslager.

WQrcester, 15 Juni, 1900.

o

-=-
DEEL No. 72.~

I, LH\ E\'PE Hxvr.
'Prachtigu Blauw 'Vale EI~ls,

t".l(Jl, ,rprk, ill gOt:dl' conditie, i en
Jr.,.J JL" Irc.'see rd. i
.-: K;lr Ezels, 1I; handt n, ~'el'
êl'5Ci::ir voor w~n~aard werk.

t ~ll'l'1w, \Htlander-r:ls), ;~ j~ar,
0(;1:.

I RIJ pa~.II'J,
~Ge~(_'hikte Kar en Rij Paarden,
(, Vaarzen, goed ras die op knlten

, I

~:aa.n, I }ld r.
-t .] ooge Ossen.
I Bul, van Hollandseli ras.
".' Yl'lte :'It'rino Hamels. .

) )11 Aanu-el Schapen er; Bokken~
" Hu. nders, '
; Gt:JI.>Gt· Varken (Borgen).
~ Gem-ste -L:ellgen.
IJ. B, fl:r'F.RIJ-GEl,EIW:-;' lIAI'.

I \' i"liln' ~Iol '\Yagen,
I KafJ-Kar, (-l- plaats).
I T'\l'e-plaats Kap-Kar.
I Bak kar.
I 'pan wagen tuigen,

I
I

bijna
cl Il' .w
~PilQ ploeg tuigen

: Paar achter tuigeo
I Lot ZIVlDg -ls en Kettings i
I ~(';i H.~nder Snij Machine,

'. Dais \"
~ D\:lll')(:) voor Rausome's PIpe·

!:e!l
~ Enkel voor Howards ~k
p!ot.'zrn !

: Zaa;l~nJ" Egge, 1 Voerria.
,·hlne '

: Zen-en, 2 Cultivators,
j ~'_'[Jroef, 1 Slijpsteen, 2 Korte

i t::;r; ladder, 1 Lot beesJen
vellt:n I

I Lizer Bad, ~ Zeep potten, gta-
\'nt. vorken, pikken. r

III.
;

!!cWODl' Asaortiuicnt .Huis-

Ecnt' Hoeveelheid Koorn
" do. Rog. i

_Ea IIat verder zal worden a.an~e-
'oden. ,

fJ. II. SMIT,
I, .l 'I' ,~) "'.'/ hn m«! !lULl/. -,. 4'u,

_ Ar:~/I]']er. :
\ enc. Kan toor
\lal>ilé,ollry. ' r

i

PUBLIEKE 'VERKOOpi¥

~'RED, WERDMULLER
Eenigi CUl1'to~

I in ';"r Sp/ly fmmelllt'an .jo CO.
Afsla.ge 8•

. llalmesbury, Juni, 1900.

Huis te HourTE ~omel'8et St-rand. Dade 'k
hE'Y.it.VOOI' verderA' termen oe

.&anzot>kbij
----'-~~~~y

LEV~lNDE HAVE:

li::'ll Merino Ooien t in Augulltus Ml
lammen)

1;)0 Merino Jonge Ooien
~90 " Ooien met lammers
00 " Hamels
1ï " Rammen

t3~O Angora Bokooien (in Augustus
te lammen)

1:~I) " Kapaters
1-1,0 " Speen Bokjes
11.1 " Bokrammen

1:!0 A fri kaander Ooien
f)" Hammen

,-jl) Aanteel Boosten
1.+ Jonge Trek 088en
1 Friescho Bul
.~ Rij Paarden ,

30 Merries, sommigen met veulens
I Oprechte ingevoerde Hengst
N.B.-Bovenstaand Vee is in B. Zeker aandeel in de plaats Droott.klC)o~

goede conditie en heeft g-eene aan. Morgen 'en 439 Kw; Roeden.
beveling noodig, daar het bekend is C. Zeker aandeel 10 Droogekloof, groot 575 Morgen en 252 X.... ;\ " -
de Heer THERON goed stock aan- RJóeden. VOO R 48· beste ,WQIIde: in
houdt, Drá.perie, Clothing, en
II BD. Zeker aandeel 10 Droogekl,f, groot 214 Mor.t~n en 441' ·.X-. Laar.'''6D..,.:.!DA,' men Daar -.

. OERPERI.I<;ERI':EDtWIIAPf'EN, I\Z., ft "'I ~ -'e- .Rbeden.
2 Bok Wagens, 1 Schotsche Kar ~; THOMAS,:.,WHITL.EY & Comity.

op Veeren, lOpen Buggy, 1 Eerste E• .qeker aandeel in DrooJt....lel, groot 119-l Morgen. .. Y
10aa Tent Kar (nieuw), 3 Dubbele < Peze Eigendommen zijn allen aan elkander gelegen en hebben e&n~ Nieuwe WiDtergoederen
Voor Ploegen, 1 Eg, I, -Span gna:n~nlij~e groo~te ~a!l,3,013 MorIOeDIen 436 Kw. Roeden. .' 1uist u1t8'e~akt;'FJanellen, Kom- ..
Tuigen, 1 Span Zwingels, 2 -Span- u:SpnngfontelD' J8 welbekend: als een der beste plaataen iD baarzen,.c 'cots, Mackintoshes,
nen Jukken, 2 Zadels 1 Slijpsteen, distrikt voor eenig doeleinde. Voor Zaai8Jlij J en voor groot en 'PV~l'IChoelle Zambreelen, Mantels,
Kruiwagensi Graven, Riemen, V_f?fe ~an. het met .één w~~ gezegd fW~ ~!er lJ"8'l bet... in ~nz. ,.-
Stroppen, eie. ek. distrikê IS. Het tS ook biJ2IOnd8l'"geschilrt'V~r·' Strutnggels." Er ,'FÏan~letf.en()nderkleeren,HoedeD.

een fraaie stroom, water voorbij de woning ft' er is ,ook fnai.. ~o<l~ tUl.. U11R18Z4lCl:ite
III. Ht::;J"RA/\DV.\S ALLt: ~OORTE.s voor Lucerne, enz., ens. Er is een Woonhujs, de noodige Grootla'te en beste voorzaad

) bouwen, Kralen, enz., ent. - . 8chOl'D~ p Laanen in het Dorp, ~\.I'"U~Q.u

Tafels, St~elen, Kasten, Kisten, De plaAts ," Droogekloof" de annex .. Springfontein tt gelegeJ is Talw.' St~~n, Bedden. ~'_t
Ledekantcn, i Monitor Stove, Keu- is ook even goed.voer eenig doel. i EDamelw~n, Behangsel ,Papier,
kengereedschap en eeue boe veelheid In ~et geheel genomen is dit een der Verkier,elijbte Eigenclot+. eJUJ.;' t

andere goederen te veel om te men alhier, - ' Til )! , .... ft'.1 tt. '[
melden. F. De Plaats Kro".,.,.,. Rl'vl..,.~~ 195 morgen. ' , . II"LLI .:i"~,.!

,VF.RDt:R: G. Zeker stuk grond annex" Kromme Rivier,"~t 157 IIorgen ~. ..
Zal de Huur va.n de Woonplaats Kw. Beoden. . 1Ir_~.~, " ' 1IIt'~ , ,

van den HEEa D. C. TBKRON, Dese twee stokken Grond die eeUe; gesamenlijk:e grootte hebben. UII'Iluj\' WU.... !
KUrllJFOsTt:IS, met 150 volgroeide 352 morgen en 96 k.w. roeden, zijn gel8fCen annex de welbekende 8011R1Jy'OH MONSUli8, P06TVRU.
Struisvogels, opgeveild worden voor ..........,'.. IC Zoetemelks vlei."
een termijn van 5 jaren.
KUil tf'M(1'KIN is groot. 8,560 mor-

gen en bijna geheel omheind inet
twee afzonderlijke eerste klas kam-
pen, die gemakkelijk 500 vogels
kunnen dragen. .

Op de plaats zijo 3 dammen met
2 putten die in de grootste droogte
standhoudend water hebben. Ver-
dere aanbeveling zou overtollig zijn,
daar Kln;llJFo':-''''l'1<:rN, bekend Staat
als een van de beste plaatsen in: dit
Distrikt.

Er zijn ook landen voor omtrent
12 mudden Zaad. Kruidfoutein i8
omtrent 4t uren van hier· op db
weg naar Nelspoort.
rerJeet niet: le KRL'I])},ONTl!.ïN, i

IYOB.V!SDAU, 25 JULI, ~.K.
D. J. HERHOLD'l" Afslager.!

Mun'aysburg,
13 Juni, 1900.

.1

I
I
I
I

VAN

TE

Kr..idfonteln,
OP

Woensdag,25 Juli, e.k.
0'1 9 URE 's MORGENS.

-------~-----'-- ---
VERKO.OPING

....... ·,n~~

.!IIII:r:.

, i
'VAN'

Vaste' en.Losse Goederen bp ~~II:I.:-'-ojll''''' RT,
4 Juli,1900

, 'Oil 10.30 URE,

'ElIIIP£lIET ,ILIE.IE :~DEonder~e~ek~nden in hnnn~ b"tr~kkin~~ de BX8Cl1teur&nTee~·
mentair ill den Boedel van' iW1Jlen ¥eluff. EJdZABITH Sus.!_!

GaOEMtWALD,geboren VA~ Du, WeJuwa Tab 1rijlea daD Heer' Goor '
HBRMt.NUs GROENEWALD,sullen publiek doen ~en ter pIMt8e· ; .

1100 VeU{Merino Hamels
1l0cy An~ Kapater8 ((t.!sohorem "

en Ob~~l!~ell)
2~ Boer ~okken
500 Vet.te Ooien
50(),~on8't.. Oo~n
250 Vett& An~ora Ooien te lam-

i men Jn AUgn~08, sanst.
50 Oude Bok Ooien
~ Ossexi
1~pan :Trek Olsen .
6 Koe~p. met 'kalvers
4V~ ,
1 Paar,J'ar Paarden.

, 120~JODg Yogelatrnizen, van 10
, tot 1~,~den oud, in goed a
I - kond,t.Je.

Daar dit slechts een voorloopige I
kenniegevibg is wordt. het stellig

, -, ver,wacht ~t. veel meer Vee aE...l •

.A. De voorname en alombekende Plaats sprtnltf'ODM:ln· pier Opgeg.",D aangebodeD lal
mede bekend als .. Schuin's Hoogte," groot ],923 Morgen en 363 worden op.;dendag van Verkooping.
~'W. Roéden.' ".1. R. TiMER, Vendu-~.

:RELDS'R
I DOOR

BOUBOUIlS te P_~~, ...
39 Mijlen·

~
-OP- '.

I)UiN:LOP,WIELB'
,

WtlRNSD1&,: 1It~ULLt:1900~
De' volgande, V.... 'IEIi.~~"'metf,: *.

In de •• d..-IlngoC.~~.Veldlla:mëtsc ..
van ~~Onder RIVIer, Zonder' Eadl';.·

'<.,-' ;

...... < SORSl,!'T OM ONS BOEKJE, "ALLES·
WIELBA~DRN." POST VB .... l•

groot 180
STELLEftBGSCM.: .

SOUTH" ;AFBIO- ......
ry and Hardware Stores

I "

'AAN DE n,WONERS VAN

........LA..LAENBOSC H EN A!foLlII..LAKEN j

Vg~", ...en,g::te~
ons, beh~
vroeger ~~.

vfhe'
1

,BETE E 'WAARDE 01tMOG, 'IJK. .
GEL KE WAARD! ONWAARSCHIJN

I· SNIT EN~ AFWERKrNG ONO
, - ----

ID."lNfllt, :tA~IWIOIF,BEiIUPPIM, SC

Wótltn9Pit-'oud.'~
Het be!lQert niet. :GIj .. nt et' (,p

denidar~ leeftijd uitalen alJ; nf grJ
,..estien ",.rL '''aa:rnm ziet go.., dao '
uit al~ of:lii zettlB waart ''
Dik en glanzig haar. behoort llU de .

, j.\l~l. "
Dnu CO" YllI'lept har UA dell oU-

derdolJl. AAlm_1d ftD ~ .. 10DR811ll' •• 1l,JOIljf8ne tie,,.I(Jat1e Ki:ltjIcllia«
WlDt..... t ;"l1-IleD bokken, Hoed.n, ~tl""" ..,q_a.

EEN1 BEZO~
• 1-

~ I

Veroer zullen' ook worden 'Y8r~oaht..de ToJansle
G~.~D. die Mejuff. GJIO"!W~LD nog had :

I '

~7 Fraaie Mermo au.~ ~
389 do. do. Ooien met LalnoaereD.

8 do. Ezels.
.." 5 do. Paarden.
" 6 do, Koejen.

1 do. Bul.
66· do. ,GaDllmt;,
1 extra Bo~n.
1 do. Kapkar..:'.
1 . do. span. '.cuigtm kompleet.
1 . do. paal'\ Tuigea ;.. .
1 \ do. partij, PI®"TUigen.
3 , do. Reapers. ~
1 do, IJzeren Egge, 8nLf em., 8UZ.

OOK

77 ~uddeu fraai Krom.
40-1 do. Garat.
10. Zaad Haver.
1 partij Melies, enz., enz.



a

<_) •-,

Co••
ISTRAAT., I

nn .
volgende, -' ' " '

1. Dat --.n alle paden .behoorlij;ke
afleiders gemaakt ~~ ·.en.;de
a)ág.~n behoorlIjk 0PrvUld
worden met gruis. ' . '. :
,2. TeDden ~n met geelot ....

briefjeo ",-",den _
het kou~ g.,hreven .. 'l'fm, ,
in te sijn !pet ~ter dan " ' "t

den 3den Juli, aanstaande, TGOr tof
, "

te 4. ure, n.m. , "
j 3. De ijlagste tender ni,t nood.
zakelijk te worden aabgenoqten. '

4. De Tenderaar t,ree v~doeade
borgen te:vetaoh~. t ;,' "

5. Uitbetaling 'te gesehieden
nadat het Pad goedgekeur4 zal Iij~
door den' Inspecteur daarf.oe.
gesteld.

6. De gesjaagde Tenderaars ' en
Bopgen zullen verpJic~t. zijD 8I!n
Oonerskt, met de condities daarin
bevat met den Rud ad te gaan
voor het tijdperk van twaalf
maanden. ,

Voor verdere bijeenderheden doe
aaD.IOek bij den ondergeteek~nde.

, N. S. LOUW,
Sect. .Afd. llaad,

Oalvinia.

IaJmesbury ecutenrs Kamer en Trust en Brand
nnmtie Maatschappij.

~1 !

KENNlS' wordt bij'~dezen ~geven dat .. de Jaa!lijksche Vergadering
. van de bov8nge;oemde MaatschappIj J5alwo~en gehouden aan ~et
kaDtoor van den Raad, op '~. I

!W0EN DAG, den 18d~_JULI, 1900, .'
i TE 10 U17B. V.M..

1. Voor; het o~t~gen ~an het verslag van Directeuren eo de jaar
opgave voor !het afgel pen jaar.

II. Voor de ve ling van de besehikbare balans van winst en
vel lies. I

Ill. Voor de ver~e~ing van Auditeurs.
I . op laat,

<, I G. W. KOTZE, .~
! Secretaris.

Malmesbury, 19 Juni, 1

,,

Wijk Voor Hant~m'- '

1. (a) Van Calvinia ov.J Yl"kfon-
.tein tot Blanwkrantz Tol,:
(b) ~n van Vlakfon~n tot op
iiooIJens~rt.

2.' .Psd 'Van Calvinia tot naar On Jer
Douwnis. '

3. Pad van Calvinia tot recht over
Hol Rivier zijn huis,

4. Pad van waar het nieuwe pad in
Jacht Vlakte uit draait over
Rietfontein en Zand- Werf· tot naar LaDIlI~onlteiJ~

, Rhenoster's Drift, insluitende. 8. ,Pad vau ~rf.l~, ~t:~~~r!~I:I~=~
5. Pad van voor MierskJoof over VBn Rhenoeters

Spitzkop, Welbedacht tot aan over '
,anderkantsche lijn van Klip- Bral'sefontein ,
plaat. de laagte i'I1IsIUliWldl.l

6. Pad van waar het uitdraait uit Wijk Zuur ~ Bog,~ld. I
Toorn zijn pad op hoek van berg .' _ '.,' . I
over de Potten, achterp13ats tot 1. Pad van Onder Kneehte Buk '
naar Zoot Water. over Hartbeestfont~in, B1oemfon.

7. (a) Pad van Calvinia, ':lver tein tot Matjeefontein bij h.~huis. ..
,Rivierplaats, Roodehqogte, en 2. Pad. van Ya!ïjesfonteib over
Biesjesfontein tot naar: Holgat. Kuilwater, Vlakte RIvier. tot naar
(6). En pad van .aiesjesfontein Middlepoat. '.i
tot aan anderkant80he lijn van 3. Pad van KuiIltater 'KruiJpad
Oorlogskloof. . '" om den hoek valt d~ berg tot naar

8. Pad van Oorlogskloof tot aan an- A.chterkop en met dé Vlakte af tot
derkantsche lijnen van Klipnlg. onder Acqter Veld's IPoort, in het

9. PaO van VJakfontein tot naar Kruispad. I

Ondtlr Dou wDÏs. 4. Pad van Elandsfontein over
OnderpJaats, Middle~ tot op de
lijn van Sutherland. I '

1. (Il) Pad van hoek van den Berg, 5. Pad van iMiPdJepoet
over Toorn, Theefontein, Brand- KleinfonteiD, Boeohluia Krant.,
wacht. Klipfontein, tot bij Lange luil tot naar !Leellwfoateia.
Elandsfontein, de bovenste I). Pad VIW Oftl"
Hoogte. BosohlUh Kranta,
(b) PaD ander kant Theefont&in,' Boone ~r:aa!. Po:orti tot bij
BJauw.Hoo~ over Groot oaters RIVIer s Drift. it. '
I:.ivier tot bIj Welbedacht. 7.. Pad van i Bloemfontem 'lJE;lïïl.. !:]~q~i:-{.
(e) Pad v~ Klipplaat over Drie- Kru18 over de ~oop, ~
Kuil, tot bit Middle Kraal. Wal, VJetnre

, 2. (a) Pad van Toorn over Klein- plaats tot C?nd6r Hooste~
plaats tot hij Rietfontein. N.
(b) Pad van Toorn over, 'rafel.
berg, Nooitgedacht tot het Kruis.
pad van Houwhoek. _

3. (a) Pad van Hol Rivier, over
RietfoBtein, Rietvlei,' Houw~oek,
tot het Krui~pad van! Too~,
(6) Pad vali het K~ispaci van
Rietfontein tot bij ,B~ Rivier.

4. Pad van het Kruispad ander
kant Rietfontein, o'Ver N.r&8ie,
tot bij het Bokveldrs pad bij
Rondekop. :; ,

5. Pad no Brak: Bli'rier.: over
Jangora, loppies KrUI, Lokies-
fon~in, Ir_aaie, i Rhebob.
fon~in, V08foÏltein, tot biJ het
Kru18pad,. desen kant. 'ian
Janaora. • ,

6. Pad VaD 'B~on~'. "aam,
over Tontelbosch Hwlr, .
Nelskop tot .

'7. Pad van
Matjesfontein, :
tot op de Hoogte Tan
fontein zijn H~.

KENNIS wordt hi bij gegeven dat de heeren NICOLAAI'! JACOBU~
HUDBiICUS CB~18 B, ADRIAAN JACOBUS THEOPHILUS Roux en WILLJU'

DANIBL MALan .. ( ende directeuren) zijn .genominee~ voor her-
kiesing. Zij 'Worden bi dezen dienovereenkolD8t~. behoorlijk Yerkoz~n
als direktenren van de vengenoomde maatecbeppi]. l

j G. W. KOTZE,' t
I
I Secretaris, (

Malmesbury, 19 Juni, 1900.

Lijst .JU
.....--------

ludeelhold~n geptbUceenl la OJereeDstemmlngJlD lrtltel 36
'I JU de TrIst lete. > _------~-----+.----~II----------------~rl .
! ii:l~i NAMEN. ij~~~i:!)~ e ;:"'!

< ~ < se

1102
3Oi6
3016
30!6
30:6

I-
I

30:6
:3016

. .. !:-iO;6

... 306
•... '30,6

30:6
10\2
612
612

I
2i6

... 3~6 Neethling, Rov. J H
3(}6
10:2 Piton, H C M
9:2 Polchet, Rachel P ...

Aalrle, IJJ van
Ackerman., P B
Ackerman, B C W
Ackerman, D W
All?ertijn, Bdl. J J

BaW, BdI. W P
Ba880n, A i ...
Basson, J HA
Bas8<)D, CP ....
Baasou, Maria M
Ba88On. Barbers M ...
Bergh, M... ...
BerJrh, ~galique M
Broëlziak, AL ....

Changuion, F D
CogiJl, W H
Croeeer. N J H
Croeser, S F R
Croeser, M G C

\

Dekenah, D ...

E~,AL
Ebteen, J P A

Faure, &v. D P

I
. I •••

i

I •••
I

3;1
255

I
\,

,
i· ••

... 3016
I· ..• t

: I
I ••• 3,1

,i 31
! ::: 1~3
, '5
i'" 3016
:~~:3d6
I 306
l'" 1213•.• I
.. 3 6

Gous, P C F
Gous, F L B B
Gree1l,H R B
Greeff, C A de
Greeff, H· J M de
Green. J lf ...
Gous, Helfter C J
Goldman, .A. .••

Hod~es, James
Hofmeyr, J J soon
Hofmeyr, N J .. 6
Ho1fman, Bdl. ~ W H zoon, .. ~ '6
Koch, AC... ... .. 10[2
Kotae, G W ... 7

1

:2

~ 'F J B 12:3~Ch::Jacob 3d6

Lombard, S H Jan zoon
Lombard, Junr. S S
Loubeer, Dr. E L B
Louw, A W
Louw, TA J,
Louw, Jan J
Louw, J&08. J

Malberbe, W D W zoon
Moldeahauer, FR ...
Moll, P de V
Moll, R J ...
lloorrees, J W
lfoorrees, Joha, D S
Malan, J J
Moll, 1J

Retief, PJ ...
Rust,G W D
Ryan, Pierce
'Roê'x, Dr. A J T

Wijl.: Achter Hantam.

Schoor, li{ J van
"'Smit, HJ' '"
·8mu~ P,A
Smnts,}[ ...
amu~~ AJL
Smu~~E
Smute l{ H zoon
Sf ling A J,lg,
Sprong, ACe

Toit, H P du
Torbet, R E H
~ter, B lf li ...
Vercueil, G A
VercneiJ, H DI ...
Villiers, J I de, A P zoon '"

Waper, Thoe. H
W.Itel"8, M M•. ...

GeÏ!Gette UI8l8ll. OmhebJlngs SfaD4Qs,
Span_ enYe_ ...

I

Wijk N. O. BoHee"eld.

11'<

nog meer V&Q bb'VeDl'e-
,te voera. .. -U1l van· de-

.u.~N&lUKliLIIIJIU ala cUe welke wij :het YO"
,Gegalvani8eerd: Draad
vdor t' lpt.1Ulea van

..... IIIW prijHD...

",
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M
1~1 'OPLBIDIN
~dI worden
) Iden ten ~ie sic

,het Tweede K--~-----~ itifikaat, groot
,worden genote
Ivan niet minder
:Normaal Colle
:Opleidings Ins
,'wijzers te Wallio

I Applicanten
,latie Examen va
idoorstaan hebben
. : Applicaties, me ende den onder-

en i dom van deo didaat, en de
tot: datum van het Ma iculatie Certifi-
ik :kaat behooren ge cht te worden

'aan den Hoofdoud wiju·J' Van een
"der beide genoemde urichtingen.
, CIIARLES URRAY,
, voor Superintend t Generaal, 1

<Ill OndElTwijs.
1. O•

OLLEGE beurzen
geboden: voo!' Sto-
g"'reed maken voor
Ondérwijze1'8 oer-
40 per: jaar, to
voor fen, tijdperk
n één jaar, aan het
K aapstad, of het
uut voor Onder-

, f

r.
!

n.
ten het Matricu-
de Un:iversiteit

i
I
I ,

Solide

I

. Kaapstad, 14 Juni,

School,
I

.Gou yernemen"ts
ELSENBURG;

Eli Pr8~ Ge,
WORD'L' gevraagd een

werkende, eerlijk",
reur met goede- getuigschriften

, matige gewoonten. \,
Bekwaam em behulpzaam te

n Nn goed gevestigd Wets K
en Afalagers besigheid, in -een
buiten dorpen en' districten op
grenzen van de Oostelijke
vineie ; tegen~n salaris van
per~d. '

Goede kennis van de Hollau
taal ilt een vereischte, en
'K1'JlUA&.lIii::Itl kandidaat, moet ill

te helpen in het houden
, van 'de bezigheid.
. . Hij" moet zich verbinden, ~om

JODber ts vallei.
,.' $'een..Pezigheid van denzelf en P,K, Mooirivier Statie,
aard te zullen beginnen, in de ' is- ~ataL

:' tricten waar zijn patroon nu be ig- ~_,- _

;' hei1.!:!ken met getuigschri ten IWijnberg HOJg~ Scbool yoa:r Jongens
en Certificaat van toelating en an IVoorzitter: Hoog Ed). Sir J, H. DE

goed gedrag, tnoeten gezon en VILLIERS, P,C" K.C,M,G.
, W'i)rden aan dit kantp' or, niet 1 ter HOD,~,: Wel-Eerw, R. JSliKIS.
, , dan W Juni 1900. I, PriOOI~III,I: .E. ,T, LI'lTtl!!wooo. ~L\ .•B. Sc.

, , : , j. I' Vice-Principaal en Zes ASsIstenten,De perso~n die gekozen wo dt, Volledige CIln>US, Matriculatie ingesloten.
• moet dadelijk met zijn werk Ibe- lriglling bij uitnemendheid goed.
.Rinnen. I : De gronden sluiten vierdehalf morgen in.

l I
Groot Ill"aaveld voor spelen.

. Laborntori nm, Werkplaats, Cadetten CorpsEENman met een kaal kop. komt maar Z aar Voor Onderwijs per kwartaal: £1 5s. tot
, doo~de Wereld. lJ""r is nOIl hOOD f:oor I £;3,

,'hem,ala hij Wheeler's Capillarine g.·hr 'kt., Volle kostgang, £10; Toelating, £:3,
lt_Ill bet beste Hsar-midd e, In 0[18L10d; met "Tekelïksche kost n £7 IC . Tit'
~d as. :ld,-Agenten HEYSJ::8, :\!ATT rxw J ga g, 8" ~ a mg
.I: C()~ K,.upatad. Ch ..misten dj J)'''OI!,"t,,~! £2 IChl,

----'--il~. Aanzoek te doen bij den PRINCIPAAL.

WEGGELOOPEN~
, _EN .~w~t-bon.te Kerrie_Koete~

.. knijphorsns, In de laatste w k
, van Mei. Gelieve kennis te ge en
waar zij moge aankomen, met ko~ten

&an C. V. IH: VILLIERS, I
, Diemersds l, I

P.O. Durbanville.
I", '__,,--- " . -- ,-" ''I ..--

GEOCCULEERDE. :

APPLiCATU':S wordengevraagd
'11oor de betrek- ing van alge-

meen Assistent. Plichten :-Hct
N.H.-Ten eill.le,lti Pljn!O<\IIhtiol va gelen van Onder eij« in Engelsob,

door 'lila gevolgd .yllteew van "uU41''''''-
Inmde bekend r... ~ak9D. zullen wij RIJ HolJandsch, en Rekenen; het over-
TANDEN TREKKEN tU~8,=hen ~ en half zicht hemden over het werk der
tieD lederen mvrgen. Leerlingen op de Plaats, en behulp-

I saam to' lijn in het algemeeue
bestuur van de School. Praktisehe

I kennis van Boerderij is wtlDschelijk.
Salaris £120per jaar met 'inwoning
en kost. , Applikanten moeten hun-

en Ine getui~schrjfteB bij dell Hoofd-
iOnderwijeer inzenden, niet later
jdan 1:, JULI, 1900.
, CHARLE~ MURRAY,
I '{ oor Superintendent-G"neraal

van Ocderwijll.

Departement van Publiek Onderwij8,
;Kaap8tad. ];, Juni, 1900. '

TENDERS worden gevraagd eL /:
zullen worden ontvangen aan

het kantoor van den Controleur en I
Auditeur Generaal, Grave-strset, DI i ,

Kaapsw.d, toTï2 uur 's middags I

van den 2den Juli, aanst., voor ue
" .

levering van tachtig duizend (80000) liS" ''''f•.
Spoor.weg Dwal't!liggers. (Jarrah ,II .."
hout).:

Msebrift van & .Specificatiea en I ,al' r f,d'll
alle bijlflonderheden,ltunnen worden I
verkregen op aanvraag aan den ~, " . I
PlaatSelijken Ingenieur, Port Eliza- ; 181r'
bath. Oost Londen en aan dit >:

ka. toOr. JOHN BROWN, ./ IIIIf.". ·
Hoofd Ingenieur.

Kantoor van den Hoofd Ingenieur,
Ka'petad, 23 Mei~ 1900.

BENOODIGD
EEN Ond ..rwij7.8res voor het Onderwijs

iu het Kngelsch en Hollandseh en
iu Muziek. SalariM t45 in het jaar met.
vr ij lo riee. Doe aa nzoek bij ,

D, P. BOSHOFF, Sen.

TENDERS zul1en ingew~ht
worden door den Ouderge-

teekende tot den 19den Juli 1900
(I) Om eene verlegging in den Weg
nabij Goedeverwacbting van om-'
trent 800 treden te maken (2) om

i omtrent 100 treden in dell weg te
'LIMOKNEN, Npartjes Boorben Blauwheuvel 6 duim dik te gruisen,

ook de limoen der toekomst, beide deze plaatsen zijn op den
de Washington Navel., Nu plant~ijd. Kerkplaats Gorraas Wf'g en zullen
Doe in tijds aanwek bij I I door den Ondergeteekende aange-
JACS. VA.... DRR MERWE, J, Z~on :wezen worden op Maand,ag den

: Blauwvallei. Wellington.. : l6den Juli 1900. De verlegging
__________ " '_, I ,. lom 10 ure ts morgens en het g.e':
...... MIELIES ~ l deelte te worden gegruisd om ]1.;30
.,..... , -.. ! (half twaalf) '8 morgens.

TOT mijn leedwezen moet ik- ~n; Specificaties van deze werken
mijne klanton berichten da~ de I kunnen ten ka~tore van den onder-

ladiog !pielies is uitv, rkocht i ,geteekende gezien worden.'i CORNELIS Maul ! Tenders te .~ordeo g:~h1'eVen opI,,' !\J k I (P ! :vormen verkr.ggbaar bIJ den Onder-
_ ;__ .., ~a ~aar~ ,,~L): gete~kende.
(- tt ~E KOOP ; I De Raad is niet verplicht den, / '~' 'i i laag8ten of eenigen tender aan te

-110,~ Geënte Amen-: nemen.
kaansche Wijnstekjes. ! : Te~eraars moeten 2 goede bot-

Doe aanzo"k bij G. J. DU TOIT. I 'gen geven.
GrootzaJtzrl, Bosmans Sldi~g,

--- ..- ---- -_ ,-- -,- ----- '-, -1--
Oud Gegoten IJzel!:'. I Fraserburg,

Oud Bnu.a, ]0Jurii, 1900.

Oud KOP~l! i porND SALE AT HANOVER
- 30 J (JNE, 1900.

Afdeelingsraad Fraserburg.
- __ i

TENDERS.

Iupsche GooyerntmeJlU SpoorwegeD. t
n.'os nil OUDElATENUI.

lliïlIII I. ,

A. SPOLANDER & GO
aEV88'l'1(JD;" JARIlN

~ ....... JJetwbn
lEWtJ.J Gele 1D-r4"-

a..- .. ZiJftnia lIOlOlOPI
: T........... ,

Midielwlltar,
IêJun«, 1900.

SCBUTVERKOOPING TE HANOVER
OP 30 JLNI,l900.

J. H. VlSSER,
Pound~er.

De Heeren R. JJ. Ross, ,. ,
'ERS worden gevraagd voor S~d Straat;- Kaa~.

den Jl8nkoop van Oude Materialen WAARD. HBBllBlf,
voIgt:- "
Oude Assen
O~de Wielen
Ou~ Wielbanden
Oo~ Koperen Xetelpijpen
Oád Koper ..
OUde, Vijlen --- l-'-
OUde IJzeren Dwarsliggen
IJ~rMval
G~m~ IJzer Afval
G~ten IJzer Afval

Afval
LR. Koppelslang.

l·ellld~'l'IV(].rmf!ln_koopvoorwaarden
knnnen ver-

de Spoorweg'
Kaaplttatf, Port

.D1J~I~"UI en Oost Londen.
Tenders (alleen in 't

~erd aa.n
'-JonI;J"OIf~nl' en Auditeur:'gen.era81

en gemerk.t van buiten
':Aft,rt'M"",l voor Oude Materialen,"

"'~m ontvangen ~ 12 uur
miltidiUni op DoNDIRDAG, den 16den

900. '~
IlOCHtlJte .of eenige tAlnder niet

no<)dZllk~l.ij te worden aan~nomen'l '
w. stNQLAm. .

sJlOO"Nl~ .. ,I·

i i

/, .

..
A. J. BÓ'l'8~, \

Secretaris.

HOOGSTE pr.ijzen gegeven
'bovenstaande' door

GIITKRIJ. Harrinkton straat, K
stad ' >

Vervaardigers " van algemeen
bouwers gietwerk!

i'TO be sold out of !.he Middelwat.
~'i Pound,

, I White ~ldiDg, 9g"tI.
, 2 Blue Schimmel mare, star, about 3
year,'. ......

:TE worde,n verkocht 'uit de Midd~.
" w'\~r Schut. '

I wit reun pand, bejaard. '
1 Blanw Schimmel Qlerne. kol, .!INI.'

3 jaren oud.

Mid.Je]wat...,·,
]')Juni.l!Ol.



Korle

Aigeme
\1.: Ill: UORLOG V

Iocr ,
un de II

roj

-'I"éf, 21
'1-v)~ i..

\
I
.1

"''fr' "I

ORA J E.
U.) ,( flLIL\[lT."IELI~n L\iN

H.\.\!' RI'NOLI'!.
, ~



"

Hi] .. ...t "ja ea .-
Op aDea ..... baM

of aOtMn moet
Hij sal w_ met
Sijn Iong& tfJO'n di

En teen di Boen

U;j'" _ ..... 'j"~_"F.n m-wt direkteur ..._
Van "daardie .... ' ""I

Hij ....1 di wijnboer wil ,
Ka ~oII..r maak De Bee" .. t .. ,,_

SO ml lib bij 't bil Jp-ï t

Dail Mt jij daar vir oauff.J. Piet.:
Wilt ook, of kol'll, naar C~l "jet

A~ algemeeoe pa. - l
Hij j,. 'n .. ArMbander," hi~
Wat aati-Afrikaaader ~tri~

SO 'n .•Afrikaaader "I-rah!

Sijn mond-.io kWL'ltig om :te pJ.oit-
J. altijd TOl geregtig)Hoid, I

Yar immer ~ondpr kl'Jlgj
H ij baal graag uit de Bijbel uau
Waaneer aijn ••hart" word I aaaged ..an-
- !!la stoat. MeQ6e lag! l

I

Di derde mu is wes. -.~ !
Wie, va.n sijn vrinde, bet Tfnrll~

Dat Ronde rif bom !tOU tang?
'n 81imme laagkO\)_ is hij wi~
Mar limes, lUI poli~us, I

Stlleef t_ ..ijD laads ~lang_

"Dit maak MjD hart ~erkont.., _r.
Dat bp'tili8te moet diktfllr!

Vir' kabinet I :
Tog klim~ in di skuit iD-+loei!-
Wat deur C. J. Illl wotd gIjroei,

Xau willekeur 811 .pret. i

Hij 't meer gewig in 't ~t
Dan III di ander >.Bme bet. I

In bom is di genarl I
Hij it! giB mod iii na di ~r
Dus, IUdman! weee tog op kli 1000r

of '*' I jou !II"ft is daar! !
I

l>IUl htot jij daar vir Pad.wltoel'
Di kerel, _t '" dan... ton wOeI

A~ hij 'u ..piet,;i maak; -
Di kel'f'l wat '0 keelgat Mt, I
Waar jij 'Il inkpot in kan ,..jt

Sonder sijn It£'t'<i te raak:1

Di kerel, wat-----egt .. progl'-¥,.f "--
Si okroom om 'n printe brjt>!
, lWbrUik in di publipk; ,
.Di kerel, ..-at ni skroom tI.' bijt
Di band, wat )Hot sijn ba&ll ijereid
, In Kaa.- po_lit.il'k,

on )'ror;,t ill ook 'n lD3lIaetji
Wat iutree in di ~fl.' ~

Jij ~ vir miJ: boellp!lt ~
Ek 1IIrn4 mijn kop, ~t, hittlijk bra
~au Yiifde wiel YaÁ daanliei w.-
. EB dan '8 di wiel nog kro!n!

Hij Illl mar net aijn kop ~ knik,
SO gou as Roods di knoopi ~
0. poppe te bestier. .

Hij sal daar sit net Tir di eef
om dear Rijn baas te ..-ord dijlt ....r-

'n ProgmI!iet plflf>ier! .
, I

Hij sal oolt'.iju geslete ~t..... I

(liet soveel geforceerde kWm I

As dit bom moeaJik is)
Verhef teen alles Afrikaans: ,
Hij sal daar kwaak! kwaak! ~~ 'Il gan'

.. nuttig tijd Terkwis.

Daar bet jij balI ·Dit', b~'l wat
Di t~ in di baud gaan nl-

Jn Kaapse politiek! '
Dit's bulle, ...at ons gaan n-geer!
Wie sal teg ni IJ11IIpatil!eer

Met 't Alribaas publiek P
JASSr..

B~'1'8QBE VERLIEZEN.
, \ KOLONiALiTiOEPEN.

)'rench's 8cout.'I.-l,012, soldNt Samel, ver-
mist, Pretoria, 31 Mei. L _

Kit~hener's Horse.-3,300, )I. T. Puul, g......
narlijk gtowond, Zaudrivier, 10 ME'i; a,3Dó.
E. J. 8tacy, genulijk lI:e.. on4. 10 }(ei, Zand-
riYier.~

RbOCIeNa Volunt~",. - 838, troeper A_
Gnenwood, o"rleden aan maagkoort.., 1 Juni,
Gaberoaes.

Bathune's Bl'redenl' Infanterie. -
Solomon, o~l.'rkdl.'n aan maagkoorts"
S~..- ,tI<"

YEOMASRY.

OFFICIEREX _

Luit deed. C. M. ETan..Fnoke, lade Lan8iel'li,
OTE'!'lt!den aan wonden, 15 Juni, til' Pretoria.

Luit. L. G. Blanchanl, ovtlrlede9 aan won.
deu, te RhellOhter, 15 Juni.
Luit. R. H. Hall, .ide Derby~hire>l, oVl'rleden

aan wondl'n, Iii .Juni, tf' Rhooc..te ....
Kapt. W. G. TbolllfMOD.

ment, plotseling o~..rledf'n tp
Kapt. Y.' Egertoo G ree n,

'I'J'Oeger bericht verm"'t tl' zijn,
en jte .... ngeo genOlDen.

Luit. R. Harrison, N.Z.W. "",._ .._
oftrieden IUUI ",oUllen, rro••o,n._

Luit. J. Clement, 8poorwlljt
mtont, Kroonstad, 14 Jnul.

SPOORWEG PIONEER

Ge ...ond: -HammaJ kOlZelwond
ker, bom1rond, wang ~ bnt" ....... ,~!
ger; aDen wel.
, Ongewondf' ~eYlUI&enen: -11.ni:ten4nt
St~kett; luitenant G. H, '""_ ....M89:!, c. lfa.rcl!ant; SOS, korporaal
41iJ, Bpr. J. ShannOD: 66, W.
pagnie R.E.); 679, T. Mc
1'boma!.; 26, Laee~ Carues; 122, .J.
8. Jan.korporaal A, Graham; 883, uan ....JrGI'lD\
H. J. IA>wi:!o; SoU, W. Loneb i 885,
BeD; 869, soldaat W_ Bennett:
.J. W. Bennett; 215, 'OOldaat R.
16, .oldaat R. Bnl'1M'tt; 146,
ben; 182, ooldaat J. Coben: 224,
Coombe i 865, soldaat T. Gre~;
C. Da~ 874, r.oldaat W.
daat G. Farmer; 147, I!Oldaat T. J
215, 80Idaat J, Guthrito; 137.
Ward; 111, !iOldaat E. Jan",,; M
H. X_les: 892,~ldaat W .• J.
IJOIdaat J. H. LiT_,;
l..ukes; 280, soldaat W.
W. )(~or; 886, IlOldaat M.
-oldut E. B. l(uIT8Y: 61,
~tcboJ,.oD: 729, soldaat Jo', P.
o,ohiaat .J. Rcbert5oa; 283,> 'IOldaat
I,.,rth,v: 676, 8OIdar.t Il. Bandham ;
daat J. G. 8aundry; OOS, solda&t J.
~, soJdaat.P. 8eott; 137, sqldaal-
lA""; 312. soldaat W. Steel i 829,
A. Stewart; 877, soldaat G. Tudor
da.t Á. Tr.goanÏDg; 806. soldaat

.uD1U7KK:aN ... dë·~'ntII- b-t:..tiilll
~""'t~la..,. - ~ 1lij8 ot» -"",la
kri....... "0. La-.d· Xaatoor.

HET S<_'HIP, EN mn' 8CIflTlTJE.

/.(_ .... :ZdilaT. _
MijDheer, - Bij gel.~id f'&II het Bol.

meyr diner in 1898, hield de l.e9r 8ChreiDer
eene luach~e toesJll'Mk, 'die ea diepea iD-
dmk op mij maMte. zija .taadput 'ha
toen d..t wij vast E'U pal. ~Il at... bij
onze heginge1en. Hij achetiD lIlDt eeD. .... ala
wij noodig hadden TOOr ~taireD W;der.
Daarom lIobtte Ik Mt miJD; plicht, toea ~ aL.
MrikaAnder badidaat 'YOCIr Ma •• '" 0p-
trad, OlD te doen wat 4ba .-ija YenIIOPII 1rU.
ziF.- ftrkiesiDg ~e beYordena. . HIj werd
IelCter nu ouae putij itW padeJDea,t, _,.ls
zoodanig later premier. Het is aa pillekea
dat :de Mer 80breiDer bet Diet IaeCIr DOOd-
zakêlijk acbt om YMt t. atua bij ~
intepndeel hij beVeelt dei .. paatigde. poti-
titok ~an df'D heer t"huabtlrlafa".... om
hl't ""Id, deer hem ur ljija brief .... bet
congres gebruikt ~erder tellIUn clieut doen
alM" pilot," I!OhijDt Idj te detILa ~ mea het
onde IIChip met mja .ware~, ~ ..... beJDa-
0('1 best kan Tl'rlat.n, ell op een Wt. '';alt, tJ

door den heer Cbamberlaia gdeea4, Ilea .tóna
te ~_ rijden. O-)itu'l~ partij
heeft beAlOtea dat .ij bet: tweede\ ..mes T1lIl
den "pilot.. Tan de baad JIl. I ,en bij
d"" .m_tie minnte naoet.. edde d&t het haar·
kapitein op het IOhip ,
zcinkt, OlD dan &amen te .:mk iIl

I den lltorm ...f'efttaat, ....t:
'waanohijnlijk maakt, om daai ~Ite nmell. Wat wwdt DlIi ~dft "P

Uit _rgenoemden brief het eoavee
blijkt dat, aIS. hij _, dj! helft T1lIl CJe be-
lIIAIDlintt: met SiOfJ kon ~en beblleD,
sich de "nit" BOU betteteR ... ~,.,. 't
niet ~ ~lijk dat bij, -hcln-el . .. ~"
meeT~_r de IP'~ r~,'
niet aal tl'llOhten GIll Tall .., ........ ,,_ GIll
te raldt:eleA. Dit _ ~''"*' 't.: oude
schip lijD. :o..n.. geef' _ ... :eie ban4 dat
het elektie-eomiW Tall dea 1-r Scbft ....
opwae~ bij haa _I ..- .. t.
men ol bij ala geWOCtIl .....,bap nll - ....-._,1
dieut aal~. ID een:.term it. er
plaat8 voor HIl Jo. _ op: bet, tehip'

Ik ben, flU..,
, KOKSMAAT,

HooGGEREOHTSHOF.
CIVIELE ZAkEN.

(VQOI' tUft UlqaNfflHtMa. 1t~/dTfc1t/(". B"tA(I'~' j w'ellte6.jk~n
e'l "eMers 801OJr1Ofl tfI MQalll<WJI\

Sold ..ai
8 Juni,
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