Lever Traan Emulsions, !
MorT oplossingen,

enz., zijn' ten allen tijde
walgelijk, maar vooral in warm weder, van daar
dat huu gebruik gedurende dit jaargetij bijna altoos
\~"l'mt'(len wordt.
Stearna' Wijn van Levertraan
(i>t'\'atteud,' ij/.l'f) kali gedurende het gebeele jaar
worden t{);,.~''l.lipilll. }{, t is zeer smakelijk.
Een

.' •••~.X.D••~ , ,
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Paarden,
Ezels.

AL dl' Ondergeteekende
doen verkoopen te

KLAPMUTS

10.30

Uitgebreide Publieke Verkooping van Eene der Mooiste en

PuLJliek

Aangenaamste
Meubelen,

S7AT/~',

Plaatsen,
Vaatwerk

benevens
Zeer
Kostbare,
en Levende
Have.

URE PREOIES.

Deondergel.Cckcurleza,lvcikool">U

D

D.1L JOSAPHAT,

" Nauwbepaald ,~

',I

"'

"" ZaI~,
~r,

o'pl1!Chte

ANGORA

FRANS

J. WEITZ,

Publieke ".Verkooping

,

RAMMEN.

Afslager.

1'·~~f
J. ROUX., z,ijn pl~
verkocht bebbende en naar.lle
Paarl
vertrokken
zijnde zal laA
ver-koopen
",
",

D

E lieu'

Op WÓ1:NSDAG,' f December,
~~I.HTSE ,
-v R E<'O Ê N B~U R G,"
,

"

HR

al ;r,ijneL\)~"e Goederen; ~jndel'._
T.oC
d HZ'
lbo','.
~veh
e ave":· ijn we
kei1de pg,;i ('pr"te-klas kar-paarden,
3 jaar oud, .j 'I:f.lLD paarden, tnerries,
'
'iJ,·
(j ezels, 7 ,jonge
ezels, 12 melkk oi-ion met kal vers, 38 koeien en
vaarzen, 2 slachtossen,
275 bokken
door den beer Axunn» J(lIi,\:-;~E~ BrRGEH en lammers, enz.
.
, .
'
'
II. Eerste
- k1~ .'lfslaan toot

1

-------'------------------------1'

V E R K \ 0 PIN ~G

PUBLIEKE
DE ondergeteekende
gelast geworden,

behoorlijk
zal op

DIN'SDAG
. '
,end

"14d
~ en, Decem b er,

kap-kar, LJug)!.), kap-kar, bak-kar, 2 "
bokwago.J1f',} \\'á~en~je, kapwagens,
z.rd«],
t\li~('lI, ktltt.ings, enz.
.7
_Publiek doen vcrkoepen op dl' plaats
Oliver vn ~{;cll,.:,{i'r l'l.Q('gt·n, dubbele
en enkele, cult ivators, wan machine,
l'~gt:, krulllal;"lI; en ander boerde-v- ,
Iï.igl'l'eed~('krp.
.'
.,
.'
III. Vaatwerk,
21 Stukvaten
gelegen ill Wijk BOVEN OLlFA.KT~
RIVl ER ill IL{'t District \'anf (I; "':tgl'l'~), i,"V)~\:;Jten (illefZgers.) •. ",
GLA~WILLI.A.~1.
1-: U1JF:('~! (Kaptenen Hlaauw'
1. Zijn vaste Eigendom' bestaande u it 'Eel! Zesden aandce! i li do plaat- d lllglil ;Lit h. '; l~ lere vaten, wijnpomp,
., KLEIKV ALLEl"
groot van grolld in lid gellt'L'1 1 ,(j~I.') moriren en LJ)'aud~"l,I_
l.llIKl'lat·l",enz.
.'
•
4:3 vierkanto roeden.
.
IV. ·:;a:U1£~'ra~d, 8 Kostbare
Ir D I
KLL'INV' LLlh E :\TE\'SlF
.".
" I'"
.'
j!l'ocil~'kk(·ddka§:'tCJlf
eeu met sil~et. ~ Jl aats "
r.
A
"gl'uu,t
I ,:"'''IJ I?:(I',L'n en 1 b't'idag, :Z"l'; oudeiwetsch,
etbte
-+;)0 T v,l~rkante
roe~en, bt;lden, gl'lt'geu, III de, \\ Ijk 130\ E~ OL1- (,loIi~1c H<JHuJ"-d"l'Ill'huisklok, .~lav~r,
}AN1S
RIVIEH, lil het district van Clanwillia:».
ronde~I!j;~{.,
,\rusc:h' en.":-hndere,
<. .

" KLEINV ALLE-! ,'~;.
,

L

III. De VOLGE~DE
2
1
1
l

to

M

zeer

~

STELLENBOSCH.

_
ht)Onj... !,tj \"L1ngt' gl'JegclIDo.leu 'AI ook Illldt'r re-c naar d,' VeIl' lut u- ;:.:\'I,rn~:bl
I\' .r.lcn
I·nd,'
vendu
Af.la"", e'",IJgtvl'rko0p"'"
uit ow UI brene-n wat Tij .. -rkf>'l,e!l W ':,.,,~I,dJnh·c
Anl'"ra"..mu« ",'

V

Jl l·l~I\.) ~D', II I I.~

en

AI,,'r,lren,2 S'o\ember,1~~I.

24 DEZER.

Co. Afslagers.

KLIPPLAAT,"I'"

]4 maanden oud met zeven maand('fl haar h,~twclk de kt'M"lllef1\ in !'OtRJl,t ,.ai "ldiC!l
"Ill
.1,' jlTueIJ11j.!.'
k wal..
teJt en sterk n. van het An.c-ora!iIUH d,:r welbekende oprecht(, li:wld~"vuu den heer IA-"t, I, !"''4(·hOlf\\'CU.
Allen lijn good nitg'l'Io,"TOCitt
en in eersteklas 00: dtt uElk,> rum za l een ticket aan hebbeu.
Het verslag dezer Jaar1ijk8cbe Vendutie ... i~ -,If~.ECf'I!I:tt:\:1'1 ali.
Cl h.("'II\!t:!'·IJ "an An.6lnra mmm,
1-"
,II.
in (te Kolunie worden j...'"1·huwten-ltuidelijk
en po.teri ReW1JZCDdc welke °1"1, v dl.: AlL)!'tlra Hukbocn'n
hebLea "'AJl den beer kc ~ (llIdt!.fn(·rnlD~~-gL't·"t
('11 ku.kk-u.
III dit t ijdvnk vali den Angora handel ruR.).!men ~" Ill;; 1'('11 g'(I01.,!(, o"kom!;t van k""J" rs \~ P\flf h t en.

D

A, B, De VILLIERS

te

WOENSDAG, 8 DeoeD1ber .. 1897.

80 ZUivere

k"'"f!'

J.)",..

'Tendutie

llAaanlc:olDfSt yan den Gra&tI~RcinetdCh"lI
trein dt·";·\-'M.jrmici«lags ODHJt:rueU Il uur. voor l~ck.clliJt:.: ,'I, ".,. behoeve nw deu heer C, 0, LK~:.

Jl. MA'I'TH YS.

bovenzemelde
zetal
Paarden
ell
h
e>
E Heer W . .A. RICKETTS
besloten hebbende de Boerderij op te A. B. DE .~L~,.LIERS~ CO.,
Ezels van :2 tot .') jaren oud, wuar ....
I
\
Aj:;laljers.
geven, heeft besloten zijn prachtig Eigendom Belle Vie'W"',
onder ver-scheidene
egale paren zijn,
;
waarvan
een groot gedeelte
ge- publiek te later verkoepen en d':) Heeren P. J. BmnlAN EN ZOON ge- Paad,
13 NOY'erjber, 18f17.
dresseerd
is.
Dl' Paarden
zijn autorizeerd zulks te doen op
---_.-+..--------,zeteeld uit dL' beste stoeterijen in de
Hant.am, Clanwilliam en Calvinia;
Verkooping
"een kosten
zijn gespaard
om de
De plaats Belle VieW" is erne der mooiste en gezondste
b
,.,
'.
beste lt' vcrk r ijgun, ZIJ ZIJT! ge· plaatsen in deze Afdeeling en is zeer schoon gelegen (in de environs van
ERKOe
ING van de Pa.oh~
trokken uit de b•.'roemde ingevoel'Je
Stellenbosch] aan de hellmg van den Stellenbosschen
berg, aan den weg
Y
Tol in Nieuwe Kloof,
Paarden, Ace of DIamonds, .Ace of leidende naar Somerset Strand, met een on beneveld ver gezicht, omtrent voor het j' al 18~8, op
Hearts, Oxcirlent, Piet en Hardup.
tien minuten rijdens naar Bosman's Crossing, groot circa 126 morgen,
De Ezds ZIjn Eerste klas, waar- eigondom land en Ui> municipale gronden. BELLE VIEW, heeft eene der
, \November,
1897,
onder pen ~pun donker bruin.
fraaiste en gerieflijkste woningen onder dubhele verdieping, met 1.5 groote
11';;\,8 OM IQ DCR.
luchtige kamers.
Een groote badskamer ingericht voor warme, 'koude,
,I. S~lLTS.
V oor he~ Kantoor van den onderen shower baden. 2 W.C.'s, benevens 1 voor bedienden. Een groote wijn&.
keldl'r, wagenhuis, stallen, kralen, 2 Cottages voor den st.algroom en geteekende .•
Op last,
huisbedienden,
benevens een groote Cottage voor een knecht, als ook
Paarl, 18 X overnber, 1997
. GHAS. ADAMS,
7 Cottages langs den berg, allen good verhuurd.
Al de gebouwen zijn
Secreta ris.
r~
r~14.Af) -', in volkomen orde onder galvanische
ijzeren daken. De woning is omringd
'-.) ~l,Ii.
- 1.\ 1. 1.
met
prachtige
eikeboomen, benevens Populier en Bluegumbosschen.
Afdeelingsraad
Kantoor,
Tulbagh, ;30 November, lWJ7.
De plaats heeft sterk Joopend water voor irrigatie, Hi Hydrants
zijn
E oudcrgeteekendo,
begunstigd
gpplaatst
rondom het eigendom
om de grasbedden
en bloemtuin te
door den II' eleerw. A. A. Lou w besproeien, en heeft een prachtige groote Springfontein voor de woning.
Publieke
Verkooping
die van wonrug w enscht tt> veranHet Eigendom is beplant met 8,000 r,cente Amerikaansche
stokken
TE
deren, zal publick doen verkoepon
en l,-),UOO ongeëute ditto, en ruim plaats op zeer goede grondelt voor
aan de Pastorie, op
I~JU,UOO wijngaard stokken.
(De vroegere opbrengst
was li>O leggers
30 N
b
wijn).
Een groote boomgaard beplant met uitgezochte
keurige VruchtUinsdaQ,
ovem
er,
boomen .. Het eigendom heeft uitgebreide
zaailanden, en is bijzonder
Paarlsche At'deeling,
,..'
lOm 70 uur ~~ecll1s)
geschikte voor eene melkerij op eeno groote schaal.
OP
'Ve volgende:
1 ZItkamer MahoBELLE
VIEW grenst aan het eigendom onlangs gekocht door
niehouten set" 1 Klavier, 1 rIa,rmo- , den Edelen Heer C. J. RIlllIlES.
Woensdag,
I December, 1897,
mum, Ronde I'afels, Wasch, K leed
Deze is zeker eeue zeer sclioouo kans' een ieder die zich van een
'::; MORGENS TE 10 UHE.
en andere Tafels" 1 }ell'"cope
Eet mooi en aangenaam
rigenuom wenscht
voorzien behoort bij deze
Tafel, 1 Prachtige ::;I~ehoard, ,::Ua- Verkooping tegenwoordig te zijn, om zijn kans t'l staan.
EJUFVR. de Wed. J. G. DC
houthouten PIl andere Kasten, Stoe~
PL¥8SIS, vali voornemens
len in Soorten, Spiegds, Hang en
LOSSE GOEDEREN.
zijnde hare plaats
andere Larnpen.
Een zeer !JraehtiJ,l.'e assort iraent ~Je!lbelell, bestaande uit:- V oorAlsook tiL' "e\rUlle \'('r~chl'iden-,
k
f I
'~k
.
..
'"
heid GI
"',
I
k
amer set, ta es, eerste dasse Plano, tapijten, schilderijeu, enz.
Lobhy
1el
a-· en ~",ar' eIYl'!" waarOII- '1 bel
E
kl
'I
k
S
el!
'en.
er::lte
l!.';::le::;aap
'alller
ettee,
met
French
kopel'cn
lede- U it ue band te verkoopen, heeft de
d er l'l'n 'p rac IItwe D"Iunel' '-'
,~erYIe~, k
- I k
E
'
Jl""
~ 'anten voor i) S a.ap "aml'r~.
etkamer set, telescope tafel, SIdeboard met ondcrgeteeke,uden
gelast, op bovenK k
enz. BI'eakfa.stkamer set ditto.
Rookkamer
g'emelJe plaats en datum, publiek
S CII ~ng(;ee 15~la~ InK ~oortPE' : spiegelglas, dumbwaiters,
toep au "en, "p~ pr, ;nane
~lcu Kantoor ~Jeubelen ; Dillner, Breakfast en Thee Serviezen, Glaswaar,
te verkoopen,
'
PD, pn epnl I,nemg lJ Idan l're goe e- Electroplated
Dish Covers, Keukengereedschap,
enz.
ren, te vee lJm te me en.
\1 ~tub'aten van 4, .j, Gen 7 leggers
g Knjaten bout kuipen
LEVENDE
HAVE.
.-l. n. !)!-"' lJLLlt·!,'S ~I'I'""
Tra p en onder Balies, Halfaumen,
2 Paarden Ezel,;, ~.jO Vette Aanteel Bokken, 1 Kap en 10penkar,
Trechters,
on ander
KelderAfslagers. Wagens, Tuigen, Ploegen, Eggen, Boerderij Gereedscbap.
Vaatwerk,
gereedscha Jl
Hrandewijus ketel, enz.
Eiudelijk 1i>,000 havergerven,
en wat er meer 1 Brandewijns Ketel
Paarl, 17 :\ov., 1S97.
ten Yl'rkoop zal worden aangeboden.
i> ~tellages
VERKOOPING TE BEGINNEN OM 10 URE V.M.
1 Paar Zeiltjes, 1 Cultivator
4 Koeiën, 2 Rustbanken.
P.
BOSMAN en ZOON, Afs1agers.
1 Nieuwe Kapkar
Verkooping
Publieke
Stellenbosch, i> Nov. 1897.
1 Buggy, een Open kar
VAN
Eenige artikelen Huisraad.

WOENSDAG,

"",de: Uru.. u..:J',
1>16., puUfj4!d"~

RAMMEN.

ANGORA

AL de ondergeteekende
publiek
doen verkoopen bij de Rail way
IJ lIEl1'ell B{'.l-&t. apbter het eigendom
van den ~.W.
A. Krig~, circa 100
V rachten .Brandhout, en Populier
palen van 6 tot 20 voeten lang.

e

i-r

VAN

dezer,

EENE ZEER ZELDZAME KANS!! f Z

MAANDAG, den 29sten dezer,

Z

20

~~.
p«"

VOOR ALLEN.

LEE'S· Jaarlijksche

DONDERDAG,
OM

Dil Bla,d t:M'lIdajfrl
Inu-L.lMJu"g •. prij.

[

BELA..NGRIJ~

OP

OP

--

KAAPSTA.D. DINSD&G, 23 ,NOVEMBER~ 1897.

BOUTi BOUT!!
46 Oprechtgeteelde
20 Uitmuntende

Geneesmiddel

tige en hysterische
hoofdpijOOil; eeue positieve
verlichting van neurelgia-e-let
op de handteekenmg in rood inkt over pamphlet' op elk doos.
<neo. ander is echt; Vraag uw drogist om een
monster ('Vrij). Iu doosjes van 12 doses,' tegen

d,'gl'lijk modern
preparaat,
het gevolg
van
nallWhllri~, oors pronkclijlc onderzoek.
Het hooft
tI"rl t~d \'001' proefneming doorstaan en wordt
L,"lIt'(!.:árllrd door gt-nee8heeren over de geheele
werl'ld.
Van alle apothekers in twee grootten.

DEEL

H;ofdpijn

(volkomen schadeloos), eene spoedige. veilige en
zekere remedie voor zieke, zenuwachtige. galach-

'I,

.,.

LO~SE ,GOIj:DEH.E\,:Dubbele Voor H.ansome Ploq!l'lI
Enkel
""
Howards E,!.!'g0
Lot Gruvenen
I'ikkou

tafl'b"kd('ka~Jten,
k','lt;ls met mat-:
tn'_":.'('I,l,o\l1cJc'Twetsc,he~~n.,
stoepbank, bl'l'l'k· ('Il h."OI1lb(~&d,
enz. '
11;)'''lJJ'',\;JI''I'ikll;tn~l"
S1':Hd!'f (ge'
'IH'l'l
niel.I.'\'I.~'···'
,

KO¥T. ~IET, EN, I{OOPT~

Huisraad.
1 Kleedcrkust,

:l Katels,

2 Tafels,

1 Lessenaar
elI
wal \,:
f zal
voorgebracht worden.
Vorder
zal verkocht
worden;' van dé'tJ lu-e-r (.<.;'I:'!'\ .1'. :\lr;liln:,
ZW1n"t<yaHei, en anderen:
Ijl) ~Iacht OS""'ll; 12 'l'rvk O:;"l'I;, :; jaar oud,
10 Slacht Kueit'll. ,
. "

D. J, A, V.\X

Kunstnlatig;e

PAUL

IJ. CtVV[R, Afsfa;rer.'
--- ------

-~-,_._---

---

'~-'-'--

,·WELLI'NG'TO.N;'·,
:

I

Ilalld,'laa)1;,
,\IlIlJllehtslipaf'Il;:
lloe1"'II,clL.jlndp)·en, lee:'St hier! !

ZYL,

Venstel'-luikell.

---.---

0)1

.

WELLING~ON.

VAST EN LOSGOED.

J.

Koloniale Weeskamer en Trust Maatschappij,
LAND, LAND, te PORTERVILLE ! ! !

BENOODIGD.

-------- -

Op vVOENSDAG.

tie

IJ

N

Ii'

Z

dl'

,

Hlh'l'gctl\ekende
publiek
Y(,I'k()(\I!lL'II
.lall hun KantQor -ió
IotcrLl:taal,
CPIl voorraad
l'ikkén.
Gravcn, ,Bijlt-Il,
Hamers,
Zagen,
~ch:,\'t'Il;-SChl'oddrijverfl,
Lan~rns
\' erf, Kwasten,
Roska.mmen, BorIEUWE
"DUCHE~S"
Kant Venster-luihn,
:Ikewl'rkt
met een t;t(,I~, \'ogelkooien, enz.
prachti~e
teekening
van illgL'\'Oegde KalJt, met \'l'l'r Rollen,
. Die iets goeds wil hebben. voor
Koord, Kwastje, enz., kompleet.
weinIg geld, wonc dezo vcrkooping
bij.
2 Voet wijd
10/6l
:3Voetwijd
12,6
en
AANDEELEN.
J. '·'HI.lJ PL'Sl'Z ~. Cu., Afslager8.
3
Voet
4
duim
wijd
lJ.g
~eonige
lengte
In lt.-n l;oedel V,LU wijlt'11 )!c'jnfnc'llw
---_._-----------30 .AandeeIen
in
de
KoIoniair '
SC"A:SSA
HELE:;"
I.IJl'I>I'
LE !{OCX,
3 VOt't 6 duim wijt]
14/9 ,
tot op
Brandewijn
Maatschappij.
~~boren Briuk,
4 Voet wijd
17/9J ~ voet.
1 .A.andeelen in de Drukpers :Maat4
Voet
ti
duim
wijd
El/\)
Ol'
schappij.
E onderg'Ctcokende,hehoodij k ~e1astdoor de Executeuren in den hopdel van
PPL1 CA TI EN zullen ontvangen
Deze
prijzen
sluit.on
in
de
oprichting80nkosten
(door onze eigene compewijleu den heer FnEuEHlcK ,JOHS OWE:-I,zal Publiek doen \'erkoopen voor 10 Aandeel in de Paarl Bergwijn
Din~(lllg, tleu :m~teu XOY .• e,k.,
. wornell
voor den ondergetente Werklieden) te eenig Adres tusschen Wijnberg en Zee- Punt.
rekening van W'ffieldl'n boodd,
.-' lI(J!(J,,-::S~
TE:; lU t'l(E,
Maatschappij.
wekcnde tot op den I.) December,
Wed. J. G. DU PLESSIS.
LLLE~
dl' EXl'Cutelll'cll Testae.k., voor de betrekking van onderden lsten
JJecembcl' a,S.
mentall" puldick
lateu
H'r'
wijzer of ond('rwijzeres
in cene'
HET DESTE
ASSORTIMENT
VAN
YlD der Spay, lmmelman tt Co., Afslagers.
koepen, het WOO\'- EHF \'an dl'
Buitcn
School
in
dit
distrikt.
Blindens
Holland,
Franjes,
Rollers,
Gordijn
Palen,
Art
Vendu Kantoor,
overledene gpll'gpn in dl' Bain,;tra ..t,
Applicantcnmoetenbewijs
leveren
In front van de Publieke Kantoren,
: Muslins,
en Behangsels
en Gordijn
Materialen.
Paarl,
Nov.
1897.
wil..:'l.ropstaat een ~IIffisant gehouw,
van goed zedelijk gedrag en van
.
verdeeld 10 dril' geriefelijke weninbekwaamheid om onderwijs te geven
Builen
fTemaakf en 0
gen, twep waarvall gt·durende het
in de Hollandsche
en Engelsche
leven van de overledene altijd goeJ
Talen
en
in
de
vakken·
van eene
ALS "OLGT
nF;.REKENI~OEN
\ïnJ.
verhuurd zijn geweest.
Het Elf is
gewone
burgnrlijke
opvoeding.
Blok .A, Lotten I, :.!, :1, J,
J)('plant met vcrscheidene
\TIlChtSalariE, £60 per jaar, benevens
II
"
1,2,:.1,.1,7,,".
Publieke Verkooping.
boomen, l'n ue tuingrond
is van de
vri j logie:;.
.
E
"
ti.
K
"
1,2,:J, 6, ï.
bestE', ook iii er een prachtige standD. S. BOTHA.
L
ï, ~,
E Ondergeteekende
behoorlijk
houdende fontein op het eigendom.
Dordre('ht,
o
1, :!, :I,~.
door den heer JAN GABRIEL
Het eigendom heeft recht op het
I::! November, 1..,97.
R
I.:.!, :1, I;.
DIJ TOIT en andere
boeren in de
buurt water uit dl' Spruit Rivil'l'.
\'
:1, I.
Cedarbergen
gelast geworden, zal
.\
1, ~. :~, ;', t), 7.
Iemand die t'ene still .. aallgcnaml'
il
I,:!,
:1,
4,
\
t;, 7, ,-:.
Publiek
doen
Verkoopen
op
woning begeert, of el'lI() winstgeC
I, :!, :1, ~, ;" ti, 7, 1'1,
TK
vendl' ~ldbelegging
zoekt, kan niet
Zaterdli, deD tt de. December, 1897J
Gemt'ld,' Erv,'n. Ill..rcnde:I:"~Ix 210 vo('teu, zijn gelegen in ht'! hestl' gedeelte Tan
WlTL.\Am'E, wijk WINBURG, dist.
beter dOt'n dan deze Vel'koopin,!.!' bij bet fr,tail' doq) I 'urtervi:I(" en bied"Il dt' be ..;te geldlJl'lL-ggingaan,
Oin ~ 1:ur precies, in den Voormiddag
\\'JNBrRO.
te r;cml'n.
,!'ort.<'ryille
is ecu dfr h.-langrijk,;te dorpen in dl' ,,'e>!telijke !'l'Ovincie. Met
I Trf E Calicoes, speciale maakseb, tegcn 9/6, 10 6 en
Stuk
TE
V oort~, het gewIllle a",,;ol";!~ent I harp bloeiende (;man, Wol, Wiju, en Tabak Haud~l, ham d"ortl)~ht naar'Clanwilliam,
van 36 yards.
Horroekses & Crewdsons Calicoes tegen laagst{_>n
pp LIGA TI ES voor hovenHUisraad,
hestaand,'
Uit
I afels, ('"IVIllla ('n de Hlllut'land,'n, l'n hare korte afstand vall den ~poortl'elll dre waar- CL.ANW'ILLI.AM,
r.rijs.
Linnen Damasw Tafelscrvietten
5/6, G/G, 8/6, ~l/ll doz. Linnen
genoemde betrekking vergezeld
Stoelen
Kasten,
Ledikanten
en I!Chijnlijkbiulll'n kort tDtnaar het dorp verIengd ~al worden, gllt'ft zij de I!ChOoDste
Uit de Schutkraal alhier:
fafel damast, ongebleekt, 51 duim breed 1/-, .'lG duim 1/3, 60 duim 2/q,
van de bij de Wet yoreisohte ge'd
PI'
en zeldzaamste geiegenheHI voor handel en lllduBtrle.
K ate 1s,, GI as·, ~...ar
e·, ell
0rce l'1D
2/3. Witte Tafel Damast, 61 duim 2/41, 2/6; 68 duim 2; \); 72 duim 3/:3. tuigschriften van bekwaamheid,goed
'"to"\ l,
Op "W'oon.daat,den:l..~en, Deoe:rnber, •.•.
wer, k Keli kl'ngeree dsc hap, 1 ,)
Lakens
Linnen voor enkele Bedden IlO!, 1;2!, l/G per yd.;
voor gedrag
van de laatste SchoolZal aan een ied','r kan~ "t'geven word,en om van die gelegenheid gebruik te maken
EN
enz., enz.
en zich van I'ig..ndolll te }'orterville IB vl.rzekeren.
dubbele Beddon 1/3, I/u!, 2/3, 2/6 per yd.
Witte Honey Comb Dekens commissie
en (lon Predikant
der
I
J. J. VAN DER ~lERWE,
VERK.OOPJ:NG
TE BEGJ:NNEN
O~
10 URE.
voor enkele Bedden 2/11, 3/6, 4/6; voor dubbele Bedden, i>/9, 6iG, 6ill.
(;emeente waar applicant werkzaam
J, G. HVGO,
I
l'lan der En-eu ter )wziehliginl{ aan het kantoor van den on.lergewekende,
en die nog zullen worden vool'geul"'dChc. Witte Honey Comb Handdoekeni 4/g, 5/0 doz. Witte Turksch~ H~nd- was, en lidm~,atschap
cener ProExt'Cllt.'m'E'nTt,stal1H'lltair.\
F. W. MILLS ( F
doeken, 6/(i, 7/11, 9/6 doz. 36 quim Blauw cll Bruin Guuit
5~d. yard; teslantsche
Kerk, zullen door den
D, J, MILLS I .xecuteurell.
De Onderg('~kende
2..al· verder 40 duim 8~d. yard.
Dubbel breed Cretonncs
1/3, 1/40~, 1/9,2/Chitz ondergeteekende
ingewacht
worden
Lo SM lTH & Co, Afslagers
doon Publiek Verkoopen
op den- voor het overtrekken
G. W. STEYTLER, Hecrptaris.
van Komqaarzen
6~d., 7!d. yard.
Enkel breed tot op 16 December, 1897.
'l'eaelijkel'tljd
zltJlen \'oor rrkl'zelfden dag, behoorlijk daartoe ge- Beddetijks Gd., 7 td. ,ard;
. dub~l
bred 1;:3, .1.. li, 1/9. Kanten GordijWel'kzaamhc1Jen
te beginnen op
El\'IlI~E II. V \ N NOOnOEN,
Afsla~er. last
ning ~aIl de )Iuniclpaliteit
verkocht
geworden
door de Executric.
nen, 4 yards lang 8/6. GUIpure iKanten GordIJnen 3 j yards lang, 15/0, 12 Januari, 1898.
worden, (;() olltle IjzelTIl PljPL'1l van
van wijlen
HENDRIK VAN
ZIJL, 17/11,21/6;
4 yards lang 22/6.!
Salaris, £ 120 per jaar en de
3 duim.
H. zoon van Naauwpoort,
district
!
schoolgelden.
----l~-Clanwilliam (na afloop van bovenBillijke j'eiskosten, gestaafd door
!
staande verkooping) de plaats
kwitanties, zullen vergoed worden.
"Uitkomst Extensie",
N.R-De
gelukkige
applicant
lIebbt'Il juist Ontvallgen een Grootell Voorraad
moet zich voorzien van een onderGelegen in Wijk Noord
Zandveld,
IJ den ondergeteekenden
wijzer,; f-3pool'\\'eg cerl,ificaa.t, om in
District
Clanwilliam,
groot va.n
als voorheen
de 2de K la:;se tegen halfprijs
te
Grond 625 morgenen 544 vierkante
reizen.
roeden.
ZooaJ~ door Experten
~~a~bcvolen.

Fletcher's Klein-handel

zal

t:) NOV., 1817,
"~lllt;',E:\,'; 'n;N. 10 rR!'.,

IHIS II.EHD.\U,

A

_._

I»c»pti~:P"'V":l.l..I.e9

50 KOSTBAf\E

-

..

ER,V'EN~

D

Blinden, van ieder soort,

"p'ezet.

2 en 4, Darlingstraat.

DE ALLER BESTE
WAARDE
IN

Rondgaande OndeI'lijr.er Ben'oodigd

-u /-

W

A

80 Vette Slacht- tn Trei Ossea

200· Vette Slacht Schapen,

TE KOOP.

RUNDE,~PEST
I
-----_._-----

B. G. LENNON

&' CO. (BKT.)

,

SpUl' ten voor Inenting en Glycerine.

B

BAMBOESLADQE RS. VROEGE
ALBERTUS

ROUX,

Stellen bosch.

AANZOEK IS MOODIG, DAAR Di AAMVRAAG GROOT IS,

---------

ADDERLEY ~Tl{AAT,

KA AP""TAD.

VKlWEET nIT

W. KOK,

DIJ DA.TUI

V oon. ~choolcommissie.

Zaterdag, den 11den December, 1897
OM 9 UUR.

D. J• .d. VAN Z Y.L, A.fslage-r. .

l

ADDERLEYSTRAAT,
t

•

KAAPSTAD,
'

Kransdrift,
p.k. Winburg,
8 Nov., 1897.

/

,

DH

Kaapscbe Afdeelingsraad. Swellendam .Afdeellngsraad.
8/uitinf! von een Tok-Well. P~'opTO
te
T
L

Am phitheatre,

ENDEHS voor Tollen en voor
de volgende werken,
wor·
den gezonden
onder COUVArt aan
dit knotoor tot om 12 uur 's middags, op Vrijdag, 3 December
aanst,

Y8D Th08. Philip,
ENNISGEVING
geeobiedt 8euDoeiater.
[ ~ hiermede, in termen van ----~--I--------+
V~
.. f
Sectie
No.
152
van
Akte
4.0
van
's
Zaterdags.
Matinees
1889, dat de heer Jacobus Beyers,
aanzoek
om toestemming
tot het
Tenders gemerkt "Toll811,"
sluiten van een takw~'
gemaakt
V oor de opbrengst
der volgende hebbende, welke weg _nn af sijn
.uN DI
~'
Tollen voor het jaar 1898.
KOLOSSAAL
woonhuis te Rheehenvel, VeldkornetNo. l.-Militaire
Lijnen, (Opper en schap Kluit jes kraal, naar dell hoofd. Beneden Weg.)
weg van S wellendam naar Bredas,"OOH nm en lt1~X,
E ondergetee\ende
zal'publiek
V oorwanrden: De tramwagens van dorp, eene lengte van omtrent twee
doen
nrltoopen
&an SijD
de City Tramweg Maa\.schappij, en Engolsche mijlen, leidt; deze raad
wOllÏDg annex Lapy Grey Brug, op
Een reusachtig Succes.
van voornemens
is om bij Zijne
de Paarden die in dezelve trekken,
Excellentie
dea Gouverneur
aanrij door te gaan bij boyengenoemde
TOEG.ASG 8-KAART JER.-Box8l!.
£3 30!,
zoek
te
doen
om
genoemde
takweg
en .£2:!B. Stoelen,
:is. Pit, 3s.
Galerii,
:.la. tol.
OM 11 UUR V.M, ~
ala gesloten te proklameeren.
M&leier Galerij, Is. Militairen half prijs· Deuren No. 2.-Maitland
Weg Tol.
... '£75
gaan om bal! acht aar open. Bende-musiek Q~
Alle objecties tegen het sluiten
I. Zijn gerieflijk en wel i.gerieht
25
8 uur. Vroece toegang om 7 uur.
Galerij, sa.
Voorwaarden : De rijtuigen
en vsn genoemden weg moeten in geWoonhuis onder ,IJ~n.
Dak, beIU tra.
Stan. en Pi t, 1..
dor inwoners binnen de li- schrift. bij den Afdeelingsraad van
£100
vattende 9 vertrekken,
-WUrin voor __ la
mieten van bet dorpsbeetuur van Swellendam
binnen drie maanden
jaren een winstgevende beziJheid
Maitland, als omschreven door Pro- van af datum de zes, ingehanciigd
wij....,...
door den Heer L. DOUBBACK IS geAlDerik+lChe
.tokbD
...
klamatie No. Ivan 1897, benevens worden.
dreven geworden; rata handelHtUd
boveugenoemde
op Ellro~
dat gedeelte van de Wood stook
Op laat,
lI&ok~en, YaU niet
1,500 .tokkea,
is het een der beste in het dorp.
Municipaliteit,
tusschen Montague
... ml. niet mind.r
voet weenijda
Z[JL,
J.
A.
yAN
IL Zeker Erf met huurbuia dur
Brug en bet derde mijl Tol-bek,
elkur :Secretaris.
op
gelegen, aJlDI!lx boYengemeld8t
Vrij door te gann.
... £100
Afdeelingsraad Kantoor,
bevattende
7 vertrekken, allou een
60
HOEK VAN
XO. 3.- Victoria-Road '1'01
"
Swellendam, 16 October, 1897.
40
goede
huur opbrengende.
Verder:
4
"
Vormen voor tenders te. verkrij£200
Losse
gen en kontrakten to zien aan dit
ralt Depot:
Deae prjjlMlD '00 opeD
THE.ATl.;R
,
kantoor.
Huisraad,
bestaande
Voor
(I)
Plan
tag
..
in
GEBOt'WEN',
Tenders kunnon ingezonden wordureode hetllf'Mr~Jiuntil
lUAP8T.AD.
Eet- en Slaapkamer Meubela,Kleer
den voor een of meer tollen, maar
ICli8f.en. waa"an
1 met Spiegel-g1...
moeten op aparte
vormen
wezen,
Harmonium,
ronde- en andere
I'll het bedrag
afzonderlijk
voor elk
tafels, Stoelen, 4 IJzeren Ledekan·
E~DERS
~emerkt
"Tender
aangegeven,
eli moeten geteekend
ten, 2 &f&8, Schilderijen, Glas ou
voor Tol,' zullen door den
worden dooi twee borgen iii soli- V oorzitter van den Afdet"linE'sraad
Aardewerk en Keuken~hap,
il uni,
ontvangen
worden, voor den SISten
1 Eerste .Klas Stove, 1 Lot Brand
De hoogste of eenige tender niet December, e.k. voor lie huur van de
hout, Toonbank en rakken, Schalen
Robertlon,
noodzakelijk
te worden aangeno- Tollen te .. Halfman's Hof," II Berg
Il) NO'f'8ll1ber, 1897.
en gewioh~n, waaronder een groote
men.
Van af .tiS lot .t25.
Rivier Brug,"
II Greys
Pass"
en
Scbaal.
Voorts .
.
" Zuurfontein"
voor het jaar eindiTenders gemerkt" Hondenbelasting,'
Winkel Goederen, als
genJe 31 December ) 8V8.
lof tor hmieniDg VlD DII .. ·]Lit
Voor het inzamelen van honden(1) Voor lt
.
. ,,[. .. , minder du Klaar gemaakte
Ieder tender vergezeld te zijn van
kleederen, Linnen,
. 10.000 eutJell'
,
belasting voor het jan!' ltH'S togl'n een certificaat
_
1897, -nor de Al.r.II18II
van twee pert!onen,
Ohitz, Flannelets, en andere Dres
6 Prijzen van £:lO elll:
..• £120
zooveel pct' hond
in de yolgcnde zich bindende als waarborg voor den
8toffe~
Mansen
Vrouwen
Stevela,
ling TU Kupstld.
(2) Voor kweekerilea v
niet
distrikten
namclijk :
Tenderaar, en. de contract zegels, op
Kombaarsen, Hemden, ens, Breek.
minder dan 6,009 . tje. :Di:;t!-ikt 1'0. .~, bevattende
de aanvraag te betalen.
iliO
4 prijzen van £15 e
..
waren, Waschbaden, Pannen, Roosveldkoruvt sclrappen
van Coustan2
"
£10
"
ters, Koffie Molens, en Emmers
NICO. J. VLOK,
til', Du-pri vicr, Downs No. 1, en
Eindelijk,
Smeer-waren
van all~
£;1()()
Secretaris,
plaatson buit en do Municipale Liworden tot eom.,. soorten.
Co-operatieve Itweekerjj
Afdeelingsraad
Kautoor,
gelaten,
tew! in dese Kluee niet:
mieten vau Mowbray, Rondebosch
Piquetberg, G Nov.1897.
Levende Have.
neD worden toe;
Bowengenoemde prOIl!
Claremont en \YijnlJel'g.
getltaan yolgena
de 'lf
nele
tabel
van . 1 Eerste klas Melk Koe (een week
Distrik l
o. ;J, bevattende
db
merken, t.w, :m molk), 1 Vaars,
2 jaar oqd.
vol.lkoruct schuppen
van Palen en
KL
Varkens, Hoenders, enz.
B ondergeteekende
we n-cht zijne Iiictvk-i,
TU;.fcrGerg Kuilar-ivier
en
G roei en conditie... I
..
4i) meriteD.
vele klanten
k .Iu nkeu
voor DOWIJS '\"0. ~,
J. C. F. DORNBRACK.
Kwaliteit en u~r4I~
"~lot vau lie PII.arI School,".
de ondersteuning
hei;l gl'dllrl'lj,!c dl'
van v_heid
laure
en V&Jl. lyk, Al.slagers.
Distrikt
'\"0,
li,
bevattende
de
laatste :3 iaren L" ',-,('yell en Wl'I!SCJl
t
Culti... tie en de &lge
)'l':,!kol'l!
!~('!I:lppon
van
Koeberg
Pa:lrl,
IS
Nov., 1897.
20
be~
..•
PP~ICA
TIEN
voor
de
betrekhun LTl 'hd
ai: "JH'ó'n
publiek te
"
Grootte ...
10
en DurbanklUg als hoven
genoemd,
melde II Jat Ilij Lil l'en ruimer pIe\;: (l en ~\ Hlauwberg
Plant inga afstand ...
6
zullen door don Ondergeteekende
Leeft Jdrnl,kl'!J
L'U ve rt.rouwt
hun ville,
Vour Gil,.,.,
worden
ingewacht
voor
on
tot
den
Distrikten
Nos.
i
en
8,
bevattengunst als
JU
het
YCl'ktlene Il'
lUO merken.
CaJtivalle...
...
de dl'
veldkornet schappen
van 14den December Ranst.
erlangen.
Vrijheid van iDlekten,
Applicanten behoeven slecbts een
Noord Hock, Elsjesbaai en Wildof lIiekte
...
40 merken.
Groei en conditie ..•
ET verkoop der overblijvende
JAC. HEINEMANN.
(JiariDg, ab
Onderwijzers Cortificaat te bezitten,
schutsbrand,
Culti vatie ea .1
schulden van deze Bank zal Geuerul
nD elbU, .. 1ecUe
a.M.', Kautoor, Kup.tad,
30
bewerkiD,
''''
zenounen worden op het Kerkplein,
ten, grootte ..... booIlu8llU'd
Borgen worden vorcischt, en de het welk eene vereiscbte is in alle
1% NOftlDber,
IltJ7.
25
Grootte...
..
Scbolen, ook wordt
a~,pSl~,~
.
htg"t (' of ('enig tender uiot nood- Gouvernementa
5
PlantiDp ahtand .., ;, .•.•
er Onderwijs in Hand- en Naaiwerk
zakelijk te worden aangenom~n.
verwacht.
, ~ed~~j''l.!'
~:. 100 merken,
Salaris is £60 per jaar, verder
Tenders gemerkt "Gruis,"
Gc.laagde Percon
... 3á merken.
Be:'te Cbn'lll(mt
Gruis (gezift en all" gelden voor Muziek Onderwijs
Catalogussen worden nu voorbeJMhandeliDg, eo b
men
ndieu
de
applicante
sulks
verstaat.
reid,
en sullen zoodra gereed .behoorverhnn.l
mt'[
bovvn-t au nde I (.)lJc.;l'Z1ft I !t:g)'11 pel' kubieke
yard,
daarmede te 11'
gaat :~j
"
Kost ell Inwoning zullen als naar
lijk worden geadverteerd
advert.-nt ie wenscht
J. Heine- tlpgeho0l't
In Jell groeve of geleverd
G roei en conditie..
... I ii
mann hd publiek
tt! inforrnocrcn I aan dell kant del', w('gen in de gewoonte door den Hoofd-OnderGrootte
'"
15
G. W. STEYTLER,
wijzer verschaft worden voor slechts
dat de za.rk III vervolg gedrcn'il zal voorsteden
gedllrende lt'OS.
HY. GIBSON,
worden onder Jell stijl of firma,
Ik"te Tijgl·rherg G ruis (gezift of £2 lOs. per maand, alles ingesloten.
.Aanat&ude mededin
moe~n hUDe DaIIIen
Officieeie Liquidateurs,
Werkzaambeden
te beginnen met
"IJgezift), tl'gell per kubieke
yard,
laD den onderpteclre
enden niet lat.r ClaD
de
opening
na
de
Kerst
vacantie.
Jo
I.
HOFlEYI
4 ZOOI, lf_en.
ill grol'Yl', of geleverd hij Je 8ste,
tilden December, 1897
n bet onderzoek der
lOONEM.ANN, MILLER & Co"
Communicatien
te worden ge- plantag.. eD It_ke
·...1
plaats
yindeo
6,
Kerk
Plein,
Bouwmeesters
en Contra.cteurs,
llde l'lJ 1:!de mijlen, Maitland-weg
addresseerd
omtrent het midden
Januari.
1898. De
Kaapstad, 22 Nov.,1897.
Lady Grey Straat
en te Van Wijk:; Hoek, gedurende
beoordeelaan &ullen,
doenlijk, den datum
P.
J.
RETIEF,
. 180~.
hunne~ ~k
aaDBti
eo te kennen geveu ;
Eethersdal,
PMr!.
Borgen worden vereiselit en de
maar daar bet iD &Om
,.'fallen
onmogelijk
Paarl
laa -,.,te of een ige tender Diet noodr.aI aijn dat het ood
geechiedde op deu
bepuJden dag, wordt
de hand Neven
Alle bouw- en timmerwerk
aau z:d.;t:lijk te worden aangenomen,
RONDGAANDE
mededingen die ge
t worden van bunne
de firma toevertrouwd
zal met alle
Op last,
E N Onderwijzer
of OnderplaaUlen .fwllSÏ( te lij p omtreDt ditln lijd
spoed uitgevoerd
worden.
Goed:
wijzeres
benoodigd
voor een
door
de
beoordeIaan
be
diegeDen
die
met
C. LIXD,
werk gewaarborgd.
Vora n.lus l'll I
TE
de zort der plaata
Terirouwd lIijn, met Private School op een Plaats,
om
Secretaris.
balkons een specialiteit.
rUeD, met betrekking
onderwijs 00 geven aan 5 kinderen
BA~KFONTEI:S,
wijk MODDER- &lIe bijaonoierbeclen te
_-\[c1l"'li.'
":'
'r<l:~,1
KIIII,'ur,
De firma heeft altoos ltd \"01tot de plantaren. kweekerijen
door de
-t. l,e0r~t·:-,!:-a(.~f.
in Hollandach en Engelscb.
RIVIER, BOSHOF.
beoordeeJaan vereillcbt
gende gereed voor dadelijk gebruik:
Applicaties zullen door den onderl:I :\"v"mher,
1 ,'.'i.
.
CHARLES CUBREY,
Vensterramen,
Deuren (alle groot te)
geteekende ontvangen
worden tot
Onder 8ec:nItsria ,"oor Landbouw
PPLICATIES
voor
bovenenz. enz. Bou w m ate r i a a 1
22
December
(a.s).
genoemde betrekking,
verge·
wordt ook verschaft.
Applicant.en te schrijven aan den
zeld van de bij de Wet vereischte
Bestellingen
voor. grallld
voor
JID
ondergeteekende
omtrent vereischte
getuigschriften
van
bekwaamheid,
bouwdoeleinden
worden genolllt"n.
Belasting voor het dorpsbestuur va.n
Salaris, en verdere bijzonderheden.
goed gedrag van oe laatste SchoolDurbanville, te worden opgelegd.
commissie en Predikant waar appliTelegrafisch .Adres: " HEINEM.ANN,'·
A. N. BORNMANN.
I
r~
RBI.f
gt.'~ehil'dt
kellll,isgeving
cant werkzaam was, alsook lidmaatSCHUT\·ERKOOPING.
Postkantoor .Adres: PAARL.
Adres :-Blijdscbap,
dut op ('elle n'l'gadel'ln~ JOOl' schap eener Protestantsche
Kerk,
P.O. du PreezIa.ger,
E worden verkocht, uit :-het Schot t8
d,'n raad
te worden gehouden te ~ullen door den ondergeteekende
. . ~ynn,
op 24 December, 1897,
Winburg Road St.,O.V.S.
dien Kantore,
na het Hof voor lDgewacht worden tot op 15den
IndleD llletvroeger gelO8t ;-1 HIlIDéI Lam.
objectie,; o'p Maandag, 29 Novem~r,
December, ek.
linkeroor awBVblstll&l't, meedje Y8D achter
reehteroor zwavelstaart, lItleedje 'nil TOOr'
a.~., pr Yoornf'lmen bestaat
cene
Werkzaam\eden
te beginnen op
!ltijgbeugel merk op kruI.; I.Damel, t",~
b.,lastilJ~ yan ld. per £ op de 12 Januari, 1898.
l~ENNISGhVll\G~
z\vllYelataart~,
JNlteroor ilneedje
Tan
\\aardo van alle onroerende cigenSalaris,!.:
12U per jaar en de
PPL!CATIES
voor de betrek.
achter; 1 001, linkeroor ilchnio8ch "In
dUllIlJl(,lJOl' bet Jorp lJllrballville te schoolgeldcII.
achtér, rechteroor
kmg van Onderwijzer
te acb~r.n sneedje'Van
heITL'Il,volgens Proclamatie No. ;312
I.lillij~e reiskosten, gestaafd door
Kolonietlplaats (45 minuten van het achulDlCh Tan acltf.er en aoëedje, winkelhaak voor; 1 Ooi, linkeroor zwaYelttaart,
E Illteri,i11 \'a~llatil", Yool'zicn ill vall IWI7, ten dienste van genoemd kWItantIeS, zullen vergoed worden.
dorp), Potchefstroom,
zullen door aneedje van achter; l' Ooi, rechteroor
JOOl' ~('ctle :...~,,,dn a!dol'IIII"'"
hl'stulIl'
voor
de 12 lBaanden
N.B',-Do
gE.'8laagdo applicant
denondergetéekende
ingewacht wor- winkelhaak achter, halfmaan Toor, linker.
rnad "\ktcJ \n, III Van I ":1~I, ~~ll eimligelllic :30 ~epterllbt'l', 18'J8.
moet ZIch voorzien van een onderoor dobbelsteen;
I Hamel, rec:ht.eroor
den tot 10 December, 1897.
O~IOE is her~y give~ that
l.1J]1.<l l'igl'llJlliJliDl'll di,. ,,:(';t"I'laten
Op last
wijkers 2de Klas Spoorweg certifiDe )applicaties moeten vergezeld atomp, halfmun voor, liakeroor lIW&Yel.
lD,~Dd applYIng for a certifi.
staart, balfllbllUl Tall achter;
1 Hamel.
z~jn nit d" I:tat.-ll' \,jfj:t:1~{iik:,ch),
caat, om tegen halfprijs te reizen.
zijn van bewijzen van goed zedelijk linkeroor meedje,
ed copy of. the Deea of Transfer
alrijkerf 'YIUl achtM
"\ aluat Il' ,ui, d ,':lol"l'\l',d"l,ld, vn-I
C. LIND,
F. \Y. C. V.\N. NIr.'KERK,
gedrag, en lidmaatscbap eener Pro- onduidelijk gelettem op llnJreraijde.
OUI8TOH"lL
' ll18I1e by OBIU8TlAAN
b ti'
I
'
Secl·etaris.
co
p er' ot :ln, l'.r,z: I , III dl' l\a::II:.;"II" 'I \., I . I
..
d
K
~ec.
Sch. Commts' sl'e.
testantsche Kerk.
JOOSTK on the 10th JuJy, 1877 in
.
.'"
. IUI'l' 1!I(I',raa
lmtoor
~
P. H. STEYN,
Afdeellllg',--v,.]tr'''.'I
1.1:llll".
I
.".,,'
P.K.Osfontein,
Werk te aanvaarden
favour of JOHANNES JACOB DR CLEBli
Schutmeeeéer.
met het
. I'
I) I
.. I •
.
.
I
~t. George s "tred
('
RoIalynn,
J .. ,C,llt'("
Ill'ï:I.l',,·
kcnrll.~c't.:\lII' ,
() 'lJ
.
L'
&;;hof,
Januari
kwartaal.
'Where~y
~
piece of quitren~
."
- '
_(l
ctOlJ\:r 18(,November 15, 18~7.
dat l','ne' 1".,td "li:l'lllll'l'
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0
Jo..:end~n
ander
doel
achter
waan'an
het publiek
Win te1'baar
1 Of I I
koort..
o 18 I
o 12 0
een be_k
aao bonDe tante, mej. de wed. Jan
Komkom~;~r!
f>C'c lOl) ."
T"eede ...
o III - 1 (It niet weet.
o lO 0
o 10 5
Krwlell (,;roenl)
Ilendrikaa,
te "L.ud en Zee&icbt," HoUelltota
TE lit· RU YSIll'RG .. <,rdt ".ter in de .I.rat.en
KId.
1 2 1 4
MAGISTRAATSHOF.
(\ 11) 9
0 0 0
X"ll.0elh U
Ifolland.
M.j.
Benny Hendriku at er enipn
rondgebracbt
en
~n
&DO
.
.eel
per
emmer
Snper tot extra .uper 001<),,"
1 2. I lit
ALLS_LEX.
80per zomer eettte
verkocht.
tijd iu de "iaite-kamer Benoealiik te praten met
I ot 1 I'
(Voor
de"
hur F,llcfflld, c;"iel ... cO'II'nUMJri, lUI
~I[CWE M.lRIf
Korter ~m~ngtle bokje.
o 10
0 11 t
HET zal de vule vrieDdun vaD deD beur J. J. de oude dam. eD doobter, aebiinbur paond en
De conferentie te De Aar.
ru.de," I1I4g'olraal.)
Goede ordiaaire lOmer eent ....
o 0
0 e
..
el.
Maar
dIeteen
klaagde
au
o"er
een
&onder·
n.
Elde!'ll publiceeren
wij et'n Tolledig rap- de Villiers Brunt grinen t~ vernemen daL hij ling ge.oel om of boven een barer OOIen. Zij
o 17 6
VAN lá TOT 20 NOVEMBER
18n
0 I 2
port
van de politieke
conferentie
te I>e ge".rILik ziek ligt.
JOBANNESBURG.
.. erd ,ebracbL naar eeD aIaap"ertrek om bet
I) 12
0 0 0
6
Thi. Gt sr \AI SCIIUl.Tl. voerde Zondag le 80· oog met .. at koud .. ater te __
hen. Daar
.\ar waarop zeven kandidaten
tegenwoor0
0
2
1
9
0
CRlllINEELE
ZUEN.
menot lV eet een trelfeDde rede ten aanhoore
&onk zij spoedi!!, be"ultelOOII ineen op een .tool.
(LlIJ Wolf tl C,,'. ""1'1"'''' ""'Jr tk wull, gUi,.. dig waren
en hunne gevoelens
duidelijk
0 I .l
ti I 8
"an oen teiriJke opkomst.
ri.gd 19 .Vor,,,,b.,. UtJ7.)
T. bed geleid bleek zli aan een I&IInI ftII beo Il 3
uitspraken.
V ó<irdat de kandidaten
op6
ller~n
0
sam Japie atood ~uldilrd
..an dronkenDE E!JELE lIl:ER M. L. NEI.TIILISG beeft nu roerte te lijden. De in znlk en genl pbruike·
0 0 3
0 0 2
KOPJ
geroepen
werden
de vergadering
toe te
ICbap eD nnbeboorliik gedrag bij de apoo",,,,.
0.. yolgende .. aren de k"oteeriagen
dor
0 9 0
..-tI
requia.ihea
uit Kaapeted met ongeveer IUke huismiddelen .. erden dadeliik aange .. end Hatie te Stellen'-:h
0 ~ I
Aat"l.ppdtD
spreken.
vond
eene
di8CU88il
plaats
om·
op
13
N..,
..
ember
11197.
laatate week eli teveD' dr. Dieperink pbaaJd, doob maUer_0 il 1
0 ~ 9
Rooncn (gl"'N'ne)
• uftienhonderd ondnteekeoingeD.
Hli werd echllldia beTOnden en be,"* met
trent
de circulaire
van de commillllie van
staande de m_te
.Ueaue "&IJ dion knappen
£ I. d.
0 i 9
'"arken.
0 5 4
Et:s PELORUI8TOcHT,-De welbekeDde MohalOs of lO dagen Uvnbtra.t' mot bardlllll arbeid.
~melen
toezicht en hare ~vo!ge'n
op de benoemde
0 7 a
0 7 (I
0 8 S
0 I ti
gen_heer.
beaweek de 80hunbaar krachuge
~liOt'aeo
medaan, Badje llagmoet
Elfondi, is meL de vrnu .. na "erloop nn enkele uren. Hel ....
J_b
Roul!:, een boer ... oonacbtig te Relder·
0 4 5
I) :l
Boteryench ...
P:tnrl.n ...
0 3 2
6
t:!ommlgen
eehijnen
niet
o :! li kandi<L1ten.
lIaroonltll C"."e "ertrokken 0P"D pelgrim.0 6 9
f}araL.
0 4 10
o 16 0
eeD v~ljike
ecbok niet alleen "oor deo min- berg, .tond beechaldilrd dat bij een kJeOne jono 17 (\ goed te verataan. dat d. benoemingen
die tocM naar Mecca.
0 ~ 11
0 6 II
len, renaamd Jacob Joone, _~alagen
bad
Kaf
0 ~ I)
U 16 0
n.nden ecb.nDOt,
maar ook voor de oade
tot hiertoe geDlllllkt zijn geeJUlaine !lnw,t...
ftII de
Eieren
EEN \ EK%.lllnUR "an gebruikte ro-t&epl.
U I li
tan~. die af&DO onverwacbt een lijk in buis ....,..... ter oonake 'l'11li de 0"
0 I lO
t,!!,
doch
slechts
!'oorloopig
zijn.
De
be_Is
beboererode
l18li
aUn
bus
in
Iantt
ftII
KIMBERLEY.
Voer per baal
ij
te Graham.Mtad been sijne ..erzamelini ..oor kreeg. De bografenia ,-:biedde
0 It
Zonclaa. De
o 16 0
noemingen
blijven dus van kracht. totdat
Schnldig be"or.den ft met :la.
.£.'iOO yorkocht.
Het nam bem 13 jaron de ver- Ijjbioet
van "Land en Zeuiabt" naar de Ned . '-buldigde.
2 0 0
Voe~s:" 100 bndlA... I 0 0
de nieuwe
diatriktsbe8tnren
in 't begin
( I""" rJ~ It.t~
J,.4. lAln'etfU ti Cc.)
Hoe en...
... 0 2 6
zameling te ..altooien.
0 3 6
n.ref. begraafp1aata in be' dorp 80rnerwet Woat beboet.
Jan Thaon_n,
Cbristiaan Cnpido, Nicolau
van December
gevormd
zijuln
volgens de
Eenden
0 3 !I
bestond nit ruim dertig karren en andere rij.
0
6
DI:
I~1I.0llESPt: maill.ooot, de .1/'#"',
"ordt
19 :So..ember 1897.
Ganllen
eonstitntie
hunne kandidaten
hebben be- WoenlKlag bier ver .. acht. De uitgaande mail- tuigen.
0 4 6
Er vond een tretfeade Ijikdiel1llt plaata Makay en Jam", Daniela, gekleurdo arbeidera,
0 5 0
.. aren dronken en oproerig gedDreede bnnDe
0 7 6
Zemelen. p"r uk, lOO Iba, i. od ~t 7. 6d , KalkoeneD
o I:! 6 noemd.
Het lltaat elk nienw dietriktsbeboot i. de R".IIII 0..11.,en zii Yel'Lrekt Woena- bij b.t graf, geleid door den plaateeliiken leeraar, werkul'e1l. Zij .. erden IlChuldil be"onden.
Jan
II 15 ~I
r.ant.
per .....
11)3
lbe.
lUI
od
~i Kalferkoorn
o Iii I; bestunr
de. Pienaar.
De liikdmpra
.. aren de beereu
natnurlijk
vrij de voorloopige
dagnamiddag om • uur.
6a of 5 dapn;
1.30 od . Suikerbconen, per _k, 203 lt., ,ba od Mielies" pie
o 16 ~I
AreDd de Wui. Wjjoand Hofmeyr, Jno. Brima· £1 of 3 .. eken; Cbriatiaan
o 17 6 kandidKten
weder
te benOflmen of andeHaby
lOa
of
lO
dagen,
en
Danieb
5.
of
5
EES
BI.ASKr.
:l1A",
genaallld
J
.....
'Ienuning,
gemengd
o 16 6
t,ot .)/)a od ; BooDen, Kder,
z..... od ~t 301 Od;
o 16 9
CODIlle, Jobanooa en Daniel Rendribz, Charl
ren te kiezen.
De kandidaten
tile door
"ord Vrijdag door den ... iaten\-reaident magis- vu Brakel, H. Malan en N ica. de Kock .
lout per lak
Kaf (Koloniaal) per '-1. 300 lbe, 121 od ~t
0 8 U
0 9 0
traat alhier ,.eroordeeld
tot een jaar barden
~':;ea
Andoraon en Dirk Jacobe "erden &ande oude distrikt8bestulen
genomineerd
Ha ..er per zak
I';. od, Kaf (Koloniaal) iDloriear, 4a od ~t
I 4 0
I 7 0
N.\l·wf. "'TKolll!!.;
VA" EElf At"RIKASEa gek1aaad d&t zii den dienat ... n baa bus, den
0 7 6
t;e od , Kef (O.V S.) 8. od ~t 121 od ; Voer, Uum ...
o I.'i I) :tijn staan met betrekking tot de nieuwe arbeid, .. ogen. de miecl.. d ftII bloed.achande.
ZEE.lIAs.-De beer Jaoobu. Scholtz, VaD Helder· beer S. Ro"e, te Rietvlei, op 15 Noyember
o 10 9
per 100 lb., (oleu .. ) 6. 6d ~t i. 6d ; Voer por Aardappel ..u
EES RIJWIHDlEt'.-Jamea
Fruer, een blanke bera:, ontvin,
distriktsbestuur-benoemingen
precies
in
I 7 6
onlana'a bericht '1'&D de nauwe 1897 badden ..erlaten.
Beiden .. enten echuldig
IlJOlh!. (oud) se 6d tol !J. 6d, KderkoorD,
per
man, werd Vrjjdag door den rwideot-mariatrut
delelftle
po8itie
als zij etaan tot de linale
ontkoming ..an ailu ZOODJobanne., die aedert beTOnden: J_
k"Ltlllllet 8@D8 .. aarachu .. inr
LO~WE~,
all, :lI. od tot :!:'h od ; Boerenmeel. oDgesift
veroordeeld
tot
6
m..
nden
barden
arbeid,
..
eieD.
dejonr.te
drie jaren voor be~ .... _"ak ..erd ..rij, en Dirk moeat lOa opdokken of 10 claaen
cirkel-comite·benoemingen.
Zij blijven
~~ 6d tot 31. \Id . Boereameel. gelift 3:l1 od
diefwtal "an rij .. ielen ..aD "eraebeidene per· opgeleId aan boord nn een der acbepen der
kandidaten,
totdat
de nieuwe benoemintronkatraf met barden arfleid ondergaan.
1~ Sn, ,-{Per telegraaf.)-De lotale boJ.eclheld
~t
35s od : Meel, 1& 6d ~t 20tt od; Gele
IOneD.
firma Cannichael eD Co., de Plwci. sebeet@o. Het
gen
zijn
getlChied.
De
nieuwe
wijksen
Abraham Oct.ober, een pklauNe
lnetee1aar,
"ol te .. or"<,n aangeboden op de II&n.Ulan.x ,... ....
MI..hes per W, 18. l;.j ~t 1!Ja 6d ; G_e~
ICbip
....
op
'11'81.
'fBn
Saerabaya
(Ja
...
)
naar
de
PRIJS Booll' DI WIJSGA_\IID£:"I.-Oe regeering
werd aangeJdusd
dat bii den dienst t'&II zija
..aa Yerkooplngen lO 140.000 balen. w.arvan 6000 diitriktsbesturen
moeten Z(JO I'/'I~g mOfleKlehe. per &ak, 17. od ~t 18& od; W!tt.
Pbilippjjnacae
eilanden
in
de
008t.
welker
bebalen ... n de Klap en !'\at.al sijn.
bau, den beer R. Ro"e. te Stellenbosch, bad
lIjk in Dt-cember
gekozen
worden.
I>e looft andermaal prlizOD nit .~r de lieste "Vn- ..olliDi thana, voor eep ,nIOt oieel, in opstand
M",1iM. per zak, Jj. od ~t 18. od: Wlt~
ex; boomgaarden.
MeD le~ de br-t ..oenge
'Verlaten op 16 N _her 1897. Scbnldia be.
Mieliemeel, :103 Ibo. lSa od tot 198 od ; Gele
ni en we diatriktsbeBtul'lln
behooren
dadePlobelin, atootte bet ..onden, en met _
liIOu"erpementabericlilen
in OUR uitgaven yan is~JeQ de Spanjaarden,
'lrUl'8Cbowin, orrjjrelat.en.
Mieliemeel. 203 It... Ilia od ~t 19. ~ ; Ha~r
lijk na hnn vormiM
over te gaan tot <Je laaiaten Zaterdag "II bedeD.
OJ(1'iete wat door den kBpitein "erld.rel "erd
Jack ArillOn en Adam Frau, p~e_~
Kaapacll. per zak; I [>() Ih., 1& 6d ~t 1j. od ;
eeD ont.ej<end baak of gezonken rif te zijn. Bot .. laara, waren droukllll pdurende werkarwt
benoemiqg
van kandidaten
en bet kiesen
EEN HEVIGE \VtSDSToR!l wooddc I.. tatleden
.VI lO • ..,
t; Ion. per uk. I~) lbo, 251 od ~t :lOa od ; Aardft&rtuig ',lispt IlOO anel "ol en &onk mo .poedig,
van
een cirkel-comité-lid.
De cirkel16 <1_ l18li de h&bteenvonnerj;'
Beidell
Woenedaa te Pretoria.
Een groote .. atertank
appelen per uk. 163 lbe, 17. od ~t <!oe od; Tabak
dat ue mtj.mchappen, de joop Scholtz er onder.
oomité8
zijn
opgeroepen
te
vergaderen
op
1Cb"1diIr be ..onden. Jack 71 of 7 dIiea haraan
het atatioD Yllllde Pietereburg _poor .. .,
per Ih, OS3d tot OS 4d ; TBbak per Ib, (infe·
ICbaars tijd genoeg badden óm df lCbuiten te den arlieid, en Adam lie of 5 dapD bardea
Woensdag,
29 December.
e.k.
Men vermaatecbaPPlï ... ogende 300 II".... erd door den water te laten en .ioh daarill te berseo.
near), OS Id tot OS 2d : Kooro. per lak, 203
zii &I'beid.
,
gete ven!er
niet. dat als er bezwaar ge- "ind 400 yarda ..er palingerd en 'ferOillld.
IbA,:l6a od tot r.. od, Boter, per Ib, ("eneh)
kondelI ~ goed .... niela met zich nemeD. Run
Francia William5 .... dronken en onbek" ....
DI
!lOSDAG,
23
NOVEMBER
L897.
la 6d ~t 21 od,
Boter, (tw-te
kwa1itelt).
maakt wortlt t.ecen den 2911ten Decem ber.
Ot: BE!:K J.\('OBV8 Locw, van Neetbling.bof,
'Pid en hun kl_n,
met aitaonderin, ... t lie
echaJdig be<I" Iod ~t 10 4d ; Eieren,
per dosjjD, 11 od tot
rwllgor ..an den ed.Ion beer lS'eetlllilli. die Je' aan 't Ijjf haddon. aIJe. ging ".. Ioren. EIl:lOO op bet eolletle fleiD op 16 d_;
de distriktsbeBtnren
of hun voorzitters
vonden, 7.. 6c[ 0 5 dapn tronlmraf .
lo 3d: Eenden, per etuk. :'le 6d tot ,. od
ruimon tlid orD.lig mak ..... i. nil .. eer op de bevonden zij zich in open bootea, honderde
OP REIS.
vóór 1 DECEMBER kennis
kunnen
geven
Michael
Mallipn.
_
lIIIlid
bad
deo dienst
.Hoenden! per Itak, 21 od te, 21 Gd ; Ialkoenen,
dat de been. boe"el bjl zicb been in acbt te nemen. mijlen van land in een achrwiende beete lacbt.
De aandacht van het publiek wen! in de aan den ed. beer J. H. Hofmeyr,
Y&II siia beer- W. llcKondrick
verlaten op 16811
por stuk, I'Isod tot I':" Od;Ham en Spek,per Ib,
Zijn vrienden zullen .ich ..erbJtjden over de .treek, op dell wijden oceaan. Run 'foorniiicbL
cirkel-comité-vergadering
Iie"er
uitge17 _er.
Rii "erd IClanldia beYODden, eD met
maanden, en won!t nog bezig
(Jo 4d tot OS6d ; Zoat, per W • .:.. od tot .:.. 6d ; afgeloopen
beterschap
van
dieD .. aren Af,ikaan.chen
op .redding ICheen bedenkelijk.
Maar lelukkic
een. WUl'lCha..-iq OIIi11l11aen.
llteld zal worden
tot ;) Januari.
Indien
Ollirn.oten per l~at! ~t 6d; o..droogde
Per- gehouden
.. akkeren boer.
door de reizen in verechillende
kwám er na Yerloop ,.au eenigeu ijjd een IChip
,hoobus du Toii lItoncI betcbnldigd dat bil
de meerderheid
der dlstrikt8besturen
in
WIIIII 4d tot 6d ;
per -.k. lie od tot lie Gd.
opnam en
KOPII.OOL oP I>EJOIlA!liSE"Ill'R08CHElI.t.IlKT. opdagen dat de IChipbreukelinplt
deelen van Zuid-.AIrika
van hoog geplaatJacob Ullferand,
en bem eeaip Y1liataIaPD
SUCBTTU ..._o-, (..,.de), prima,
£8 0;
een kiescirkel
om deze verlenging
van tijd
beboudeD
te
!Singapore
aan
..
al
Dl'IICbt
Dur
-Tuinboereu
te &iraterivier bebben in den
toepdiend bad. Bii _rd
echGldig '-oedea ..
tot .£!l Os; O-n, 600 lba, £7 •
~,£7 0. ; ste pel'tlOnen. Sir AU'RED MILNER. gon·
verzoeken,
dan zal er gevolg aan gegeTen
"ond
een
oudenoek
plaale
Daar
de
lCbipbrenk
laauten tijd tot een wUior ~ ko, lChooo uit·
beboet met .£ 1 of a daaeo tronbtnf
..
Koeten, 400 Ih., ~ 0. ~t .£6 Oa; KaI"en,
Temenr
der Kaapkolonie
en hooge comwon!en.
relmrlren "oor de kopkool dl" Zij naar do Jo- en ,.. erd, de kapitein van alle blaam paui ..erd. harden ubeid. De boete .. erd betaald.
40. od ~t ;Jt)a od ; Varboa, lOO lbe 3ós od teS
rg.ebe marld IOaden. En toch .ijD De jODfebeer Scholt. boopte spoedia naar LonWij verwijzen
onze lezers, en vooral de 6am __
mÏ8l!laris maakte
eerst eene rei8 door de
FraMia Klerck aIiaa Anaa It!erok aloef
4501 od ; Lammeren, 30
13&iid tot lóe 6d ;
er poHtieke Dunepters.
die be .. eren dat de dep t. lUllen kunnen Yertrekken en MG hang- Bacbelllanael
kiezel'll der kandidaten.
naar onl! rapport
YenCbeid_
alaa:en in bet aanpKolonie met den edelen heer P.H. FAGRE
Hamoill,
~
od~,
2"b Od;
Kaapeehe
op een ander IIcbip ""n de Car·
Tran ..... 1Jcbe IIIJrkt Ilieta waard u "oor OD"" mat te kriirn
voor
informatie
omtrent
de
politiek
der
llicbt
met de nil" ta ~e
farm op Il deAr.
Schapen, goedo, :l~. od ~t 2;;' Od; Jtapat.en
&IIn zij1le zijde. Hoewel een groot aantal
micha..!
en
Co.
Wij
..
e_ben
bem
en
zijn
Zij _t fta. betalee of 6 ~
barden arbeid
vel'llChilJende
kandidaten..
N u is er nog boeren; lU&r Rbod.,.ia bun land ... 0 belofte ouden ... a harte g.lnk met ztin ontkoming.
..3ott !)J ~t 3.'rs Od.
toespraken
gehouden
wen! kan men zich
( on Yervulde?) is.
lIii1MD de tronlunarea
verrichten. De boete
tijd om te wikken en te wegen,
Over vijf
TREil.VEE.-Mnilen. groote, .£20 tot .£25 0. ;
EEl! zaSlITW OlJlGELl'l[ o"ert'lfBDl U. Don- werd betuld.
niet veel van belang omtren* die reie her·
HET RE8ta;u.t. r ..an de ronferentie over
M nilen kleine.£ 16 0. i«X .£ 18 Os. RLipaarden
weken,
29 December,
vintlt
de finale
De &aak 'l'11li GuanL ..&..mar~
JlaribinlJl
"elke on~
te Berliin ,lIR:ten derclatr n.middae, de Jnederea trein die .. an de
£15 tot .£~;
Tr.kpurden,
1.15 ~t .£ZO; Inneren.
Sir ALt'RgD verklaarde
bij eene
cirkel-comité-benoemingen
plaats,
en melaatlohbeid
W __
kwaadwillip
toepbrada&
atalie
alhier omtreJlt :I uur naar lrliddelbul'lbeeft, kan ..olg.... ct. DlUbcbe bladen lILIIlenEieI•. £7 0. tot .£8, O_n,
iO!&ODten,.£Ij gelegenheitI,
dat er geen Yerechil in gevoel
daarna
worden
alle Bondmnannen
door
".,.eteu.
vortrekt.
All.,.
PB
goC,doch
toen
aan d. lÓeIl, aardappelea .. mielia, hei .....
le ... t worden in de 'rolpnde Yerklarinaen: 1.
tot £13.
opgeroepen
de kandidatuur
beStond t~hen
tie .\frikaners
en de En- de constitutie
De lepra bacil is de ware oorzaak "Bn de aiekte. DUID iets over balf-w. 'l'11li bier __ Xiddel- dom 'l'11li Idapr. ft .,_ &alll'UlCij1fl op ....
bul'l"'8g·atatie
_,
liep
de
kool"..die
voor
tier
benOE'wde
kandidaten
te
bevorderen.
'RId door heti iD bei bof ......
VoJrba.
:lo De meDlCb ja de eeDip drapr t'&II de bacil.
gelsche
kolonisten
en de beer F .U· RE
AANMERKING EN.
de Ioeomolief '11''' t'&II de 'ponD, me' bet ....
Men gevoelt algemeen
de belangrijkheid
3. Lepra ja een beametwlliib maar ni,,~ erflUb
ClVl&J.E aoL
leide
te Port Elizabetb
dat zijn leuze
Afzondering
der ,ieken ja ge- ..ol«' dat de Ioeomoilef 00II ftII tie apona J'IIIIk.
der.er
verkie.ing
; docb
wat
zal het Iiekte1 en'.
~zendlDpn
k..t "oNen
voor onmlddelluk
C.....
BbnIda r, Yllliut llartia. t. en omaloeg ea , t.rucb, beWeiI _
bl.
wall: "Afrika
voor allen."
"elllCbt,
....rkoop rJecbt.. onLvangeD.
helpen. indien men mooi weet te praten
E1nJn.a dItrMrCIe de heer W.
wol, el1&.,"all de aparen rukte, mei Mt aoocl·
De
presitlen'
Tan
den
"rijstaat
was
op
.... ~..ua £10 &iiDde
De pruzen 1'&D....n pur IOOOrten'Un j:;eetegen.
YUW,uRLOOIIPE J"H..t.JllliURtRG.-De beeren Iottii geTOl,; dat cJe ,tok •• )fOll ,.......r. op JIarda TOOI' CJ. _
van samenw40rking
or..der de Afrikullel'!<,
.....
op
koopteltat
_
-.OOnJ yan mll,li .. en kaffer kO<Jrn. Gedurende
reie in het noord-OOIItelijke
gedeelte van
lndien men dit geToel niet ilJ doom, lf! Tborne, Stutt.aford en CO'I de bekende negotie- de piek pdoocl .. mi, terwijl Tboa.MI. de drjjch 'In!dr
,,&li er groote aan .,.aag YQOrZ.· A'
_~
••.
UIlbnl
"
"Irt_afb,ndelaara, bebben b"n geboD .. en te Jobanuel'
Yet: ligt"beaeerd
.. erd. De gaard k...
met
dien staat en wen! overal feestelijk
en op upojJrringNI uitdrukt?
lP'U4 ..oor do Rhod_a
DlIlrkt. .. Koloniaal
o..-Irotaat
lar, "ergroo$ tegeu een koete ..u .£100,000_ dep ICbrit vri,i. EeD tru" en de .. pardrl-ftII " plenrd .oIgena"beIIeIIrM_
n.-_ed ia ook wat g..........a In prua. Ha.or hartelijke wijze ontvangen. Te Kroonstad
...14
De grond .. aar de ui..... e ..leDplop riaa$ kaat· bl.... n op de apcor.n. Reel wai lCbade "erd fedateerd 8 JUli lm. De.u 1ferd .i....
Gou'Vernemen "ft
......p• ...,zen.
te £40,000 en b.t lebou .. Hlf, een Yan !lchl,
ill form ....doeidene
.. n_ken
voot' bet land sprak hij over de groote ven.ntwoon!elijkge(iNn aan de ~otief
en eeoiJtG trncb, .... TOOI' verder "erhoor.
In onze
uitgave
van Zaterdlig publinrdiepiogen,
.£1\0.000. De bandl'lovoorrud
1'&"
bootrer 'op, zUn g...!....... Yoonud ince·oerd
L.1. Donderdag lnraaa de. aak "e:ler .._
hei'} die op de Zuld-Afriwnache
republiDOk.. 1I he~ rollend mate,iasl.
Het "orToer op
mielle-meel
is
r groot. de p",,,,,n dalon: 114n·
ceerden
wij een advertentie
mpt betrekdHe eeue inrichting "ordt gneh.t op meer dan
bet 1101.,mei bet; PTO"!
da~ tie lII8fÏMIIIid twijde Ijjn .... "oor eenige dagee gestaakt
rust om te toonen. dat de grootete
"lUll daarTuor
r beperkt.
Boonen nn ~lIe keinen
felde of bet in lIijDe jariadicitie wa
_ .
king
tQt de gouvernementB-prij~~n
'Voor .£200.000. De oude .. inkei zal ook .egroot
I.elemmft"IID van be& 'p09r, dooh ia nn "eeler
lIOOrleD .. ordt om p ... up; .oonaad hiernn
vrij beid onder een republikeiDllChen
Torm
Amerikaan8che
wijngaard-plantages,
en wordeo tetren eeD koato nn nog £100,000.
IIjj eie opiait
...
berateld.
Ret '11'1& eell akellf pwt
te l18li- ala te ........ ,,_lW
,....nijk
klein. t::'ien 'Lin ~haancb
en .du. ... van regeering
riteiten
Md
__
•
GevoJtalijk
'RI'4
aitt-e vinden i8 - dele toe- beden geven wij lit met betrekking
tot
UIT Qt:EltS81'0W~ IChrijCt ana eea correaponecboa_n
bot! de Joco.oltef .et de tnacb opkOlDen goed ID: eeDe dali", ID
daarira ni .......
boomgaarden.
Wij vertrouwen
dat de deat, dat bet nog mAl' droog bljift en de boe- II1II .... t elkander over bet apoor..
Ret ...
de aandacht.
..oNen
yer",..,ht irod.. on de '001" sprdak trok algemeen
DUI _'par CiIPIl bard "erk OlD .....
iD orde
wijnboert'n
en vruo)Jtenkweekers
hun
ren t",kken rond _~ bu ..".
Sc~~
Tabak is ,oedkoop.
Voomuod
Daarop volgde de re .. naar tie feetlttllijk.
EeD OadmOeIJ: ._ bet ~
..
aandacht
aan dele berichten
znllen jleven.
ia nn in_ atad .. iiftieD panni. per
Wat toe
B1_oemhof-reoeptte.
,router dan aan YlUll UI. Eene heden
te Bulawayo,
waaraan de gouver·
•'w nacU<l
L_
'l'11li 00& moe' worden moet tie lijd
docb
werd IL KUadItC ea DiMdai iD liet
ei_n
kon Difl h. per cIo'Un op d.
InllChrijviuglln
voor d e AlIlen
ala er niet apoedif aitbmn komi,..
er
der KlI3pkolonie
en die van Natal
W'Of PJaOaCleIL
De ~
ftII
(V....
OOt i IIpJ"IIM).
bedon baJon. Voor pluimY"
ajjn nOl neur
Btokken-plantagl's
moeten
ingezonden
DIUI'
treq 'tOOJ' 0.. allen ni$. N,.. tIUb ja .....
btt,bol~
........
n iD CIti aak ..
d .. hwnen.
LaatBtgenoemde
maakte
de worden
I"ii-~.
vóór 11\ DECBMBER, du heeft
de rudel"(*\ een 1NiDir bedMrd-of''_ yte boord te
clai de dOOd YIII ...
il_
lugwte reis per .poor tot hier toe in Zuidmen geen volle maand meer.
Het onderiltern .an bonpr. dur er bnep __
lIÏetI
ea Mi oapJnk met
v.ia toe t.
POBT ELIZABETH.
zoek zal in Januari
... ., ge8Chieden.
In- voor bflJ te ..retell la. Ala
OlIM ,,"eaIaadAfrika oadernomen
m keerde juift voor
pant,
~- beidU drij"
élie aU ......
_II..... ........... -L
vingen
voor de oompetitie
in boomacbe m..~~n
,.@rtellen dU ..... ~
.......
J. YUIU A4tr'1I Hinelt, La.b.r" c,..)
eien N8'8D Wr'aI.
moeR eent teng
en moeten illplODcfet1 wordeD TÓGr leden _nlf
of.repa •
~.u.. ".. aoodakeliW'" np 100
páf'd_i __~
N__
lItT.
draaien, eD eeD dar lancer overbUJ'NIl totHCUBBR.
De iupektie
vindt plaat&,
....--Lt
fdat het "'r-IInftnr henteld
1VU m hG 'WU!map
in 't Wetltt-n tDllllCben l~ Dec. '97 en 1~ f'A,t.....
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Aa .. dar EdiUur.
..~iaiereD, Zondag, ontt'iDpll -.jj de u-~
dat de ru~t
bare yenel!l;n1lll ook
te Knilui-ner
heeft
s-b.
Of bot
on
.. erkelijk de t-!.~_..la ....
"Li niet. De ..
fÏBIU dacleliik nar de
plaata, doch tot
toe hebben "ii ,_ beriebt
of bet werkeliik de ruDderpeat II. Maar ach.
... t &al ik aeqen, ba _
peil t.nkten op de
~pportea ... n de 'IM&J'taen, want b_ p_
....,_
aiin IlOO .....
iDeod, of lieftJ' aiteen~!
WAl'lUk due nur komt mjj y_.:
Zjja Ijj ..erkelijk _ Il8llwinA YOOr de Kolonie.
of
Deze nur laat ik daar, docb aii ie
de .-it.
"uni om notitie YaII te _.
Dan
bebb .. "jj ook Mlr een rDnd~ooaait.!.
Wat
beeft dat gedaan? Vnagi n mu, dan .. ik
kort .... : laat de &aak in band" YaII boerea.
Laten Ijj bandolon DUI' bun eipa goeddunkea
of ond,,"indilil'
Wat h"n
de beat al 0118
"nd ,uoat, en IIli breidt zicb lIt.eeda ait. Rebbeo
"ii rue' teil voorbeeld lW1 pOylloltora phad ?
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De wettig gekoaen leden .an liet Paarbebe
dist.ri.ktabeatDur "In den Afribaer Bond "orde. in MOt' ad"erlentle opproepen in de a.dzaal op i!I dezer ten 10 uur 'e IDOl'Jllnll te "erpd ..
ier lrieziag t'&II "etti«e _btenaren ea
om uder "erk te ..errichten.
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(Voor de .. hur C. W. BNt'", aui~l'Y".dem·'III6g'Mt'ffai.)

Dirk Bermanus en CarOIU .tonden b.cbuJdicd
lawaai in de pablieke aWaaL remaaki te bebben.
~oemde
p~
lCbaldig.
laatet.pnoeM. onachulru,. VonDia lie. of drio claaOll
~
arbeid. Car,)jae beteaJCle de boete.
FIla s..art aiOIld '-:huJdiad
da~ ail droakea
.... Ia de.~.1 0re1 mut.
S.haldiade
pleitte
lCbaldig. Daar &jj
...... t.. ee __ rcleeJinaren tepa hur bad,
~
aii 14 clapa of .£1. Boeie betuld.
T"ee pldeurcle _idea atoDda IleeCbaJdiad
dat zij dl'Ollken 1t'&I'eIl in de pab\ieke atnat.
Dt ... kreet 710 of 6 daren 4111 d. ander lie. of ij
~ten
werden betaald.
Daniel Abrabam.e en NeUie Swart&, IIt.ondea
'-ItuWitd daL &jj droaba waren i. dea trein
te Klapmute .talie.
Dur afj reoda 'l'11li Zaierdaa in den tronk ... ren wmen &jjooteJ.pn.
l:harlie. Manie en Piet etondell l-"aldÏfld
dat 'ii ~.. ee bokken, bet eipDclom ftII den heer
A. Lou .. , Babylooa Toom. reetoJen hadden op
Zaterdag oadli.
De boor Lou .. "rklaarde
CJat toea bO ZoIadar DIOrgen de bokken liDI teUea ala naar ,.
woonte, venalat.e hij twee. Zij 'roeden sporen
ea 'folgden die "DOf omtI'eDt J ,000 yank, toen
Jij de ..ellen en .waOO@ll ..onden. Zo 't'OIJden bet .poor "erdf!r toea &jj het,,1eeIeb
lG
IMbIl ..onden in MIl hat door de ..-ete.
drie L.ngbergen be"oond, en de hree belc:b1l1.
~en
pleitten lICbaklig.
l>hilif Ju, een ander LBDJberIer, be .... tigde
ch getuIgeDia.
Charlie 1I'8I'd onachaWia
bevonden en ont ..
De andere , .... krepn elk 8 -.lea
lWdeII ubeid ea 2b alapn _t tie kata.
Joaop etond be.ehuJaiad dell diena& YIIIl de.
beer G. WieIJaU "erlaten te hebben.
s-lauldWde ,.~te IChIlldiB. VOIIDia £1 of ...
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.aaacJ.
Verder etond~
ook '-hnldigd
dea di_t
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WESSELS

& CO.,

RIEBEEK SQUARE, KAAPSTAD.

.AJ.u ...,~

MA.A.TaCHAPPIJ.

o PG E RIC HT I N 1S4 5,

DE O&aOaK_

ZELFBINDERS EN MAAIERS
•

V oornaamste

'Tentoonstellingen,

J)lnIrTllU&I.

E~

STANDAARD

BINDTOUW

TEGEN

ZEER

LAGE;

IIUTI

PRIJZEN.

anIlBIWXJ)IGI

llllUJJX8CH1
I1KOJlU

voor (le betrekof
Ollut'rwijzl'l'e.~ in 1'{'Ue derde klas
publieke ~l'ltool tt' .Malpas. zullen
door den ondergeteekeude ontvangen
worden
tot ;;1) December
aanstaande.
Applicant moet lid wezen
van Jc' ..\ed. Geref. Kl'rk.
Uetuigsl'hriftl'll
van bekwaamheid
en goed
zedelijk
gedr-ag,
vene
verei ..chte,
Oudcrwijmor-t g"~e\"('11 worden
in Engelsr,h en Iloll'l1I.'clt.
Zingen
zal l'CIll' aanj)('\'('lin!! WeZ"11.
Salaris, J.:ljl) I'CI" jaar nu-t vrije
logies.
Billijke reiskostc n zullcn
betaald
worde-n.
V uur verdere
bijzonderheden due aanwek hij

•

smo,ooo

'..

~LJ.r'f:f
....
flit'
._. "., ....

isor.

l'ubhl·ke

HAGBaIlll:A_

BU :-

geteekende.

lS

\"1)';1'

December

Werk zuamhedcn
te worden'
aanvaard na do December
vacantie.
l~Vï.

LAATSTE UITBETAlINOEN,

Applicanten
in lx-z it van alleen
Buiteulaudschc
Cert ifikaten zullen
zich moeten verbinden
het h ier te
lande vereisehte nanvullingscxamcn
der 3dt' klasse af te leggen.
Bekwaamheid om zang· ond erwij,; te
gen'n zal el'r:.e uanbcvclinz
zijn.
Saluris ,t;lbl.1 per a nnurn.
J .\ t). ~ \1 E EH,
der Sch. Com.

~l'LT.

Krugersdorp,

:;~ Oct,

Duur in 1895.

:-

MED

30 JAAR

.~

1,_

ENE

NZ
. .,

JAAR
1ó JAAlt
12 JAAR
{I JAAR
6 JAAR
a J,\AR

1.4416
1,a1iO
1,262
1,168
1,102
1,060

IV.

(J. G.) F, G. \·A.\ A.\RDT,
\\' indvog«l . .;]'rtlJ t,

[EN. SPEcrALlTEIT.

Het Eerste KantoorindeWereld
om de 01'6rgaa1 Waarde in werking tt.
brengen om Achtel'ltallige Poliseen nti
kracht te 90 olden,

Houtwol

Gouvernemen te Schoo

Bedrag aan Ál8urant iH von
kracht gaa~ te boven
Beiegd Fonda gaat te boven
Jurlijklch
inkomen over

JOHN

Bestuurder

voor Zuid A1rik&.

en

Stove,

Stove.

W

IJ hebben it!illt eep verd .... bezending VlD opgemelde ont"angen.
Wij bieden
ook aan .laeUake '..l'alDplJ.,.D
eD " PI"Ia_"
Lawn- Sprinklera.·L&wnmowere.
Table MangJee, Wuchmaehiues,
Wrinpn,
Irrud
VleellChsafeJI.
.

ol

Handy"

Molellllf.een.
vereeheidenheid.

IJzer,

O

plaat,.;
..\I'I,lik:llltl'll

D. C.A-RTvVRIGHT & CO.,

di~trikt.
moeten
in ..;taat
ET-. Or,tIJijt-, en' Theeservies, ToiJetartikelea
en alle BOO~n Aard ..
lijn oll,krl'iliit
tI'
,':I'l"t'lI
in lIol__J
1\ ITI.; Jrl gn.nte
keuze.
laIlJ"I'II,
":I1~I'I,;('1t
l'n
~lllzil'k
~ lIan~- eli 'l'afl'llampl'lI. \'loerlampcn voorde Voorkamer Tafelmesten
(l'i:~IIf)). Er ~ijll ~ll'l'l;ls t \\l'~' kin<11'(lk,'len eB alle IIUlshoud-B
ood' dhed
t
d,,! "II.
:--:,llan..; 1:.;" plT j,!'\r ('Il en J.uiI.1.W\' .'1
,.
en
19
en.
en!
n'nlt,
l'Il
F
alJ!a~le.
Goederen.
geschikt
voor
Trouw-,of
Verjaar.
alk.~ vnj.
a:I!I!.')f·k IIiJ d"1l 'Illdag8_prescnten een Speclaht.tJIt. Juist ontvangen een lading 1"an hun
derg.·( ..d;l'lJdl', nJ,ir ur l'P l-",dl'U .peclale
Port.
DereJtlb~r (e. k.)
W ..rkwumheden
te beo_;lllfll'll rel)'"uari 1,18\1::;.
III

dit

}1'

no·:

.\. C. NELSON.
Pnblieke School,
lIanover
Hanoyl'l',

~Oï.

1I, 18:)7.

"VICTORliN 'ViTER-WHITE OIL."
0

150

IN PATENTE

VUURPROEF,

"FA UCET NOZZLE" EN KANNJDf.
DE 13E.S~rE OLIE IN DE MARKT.

in groote

KAA

Kool en TimmJtllJMlf'!'.t.I&: ........

r

I,'

JJeD

volste
den.

11
He

een offici
len die

A. T. RUTTER,

M

AKER van de beroemde Koloniale
"lNN~::l" en" CRIOHTON" &ad_ta,
belren i oYer Je goohe.:1.t Kolonie.
Zadela op
order gemaakt van £;1 eli meer. Oad. Md...
DieIlw op".. mAAkt of .!tuur nagemaakt
yoipDI paL"' .... n ....n de klanten.
Kel d. nitlu"'e &h.Ult'.t~DI',
.,baYeII te ..our!L"""" ..
om "f1j.li;Mten
D.A.aLINOSTJ&AAT.
KAAPSr AD

Vr&AjI'

aG,

ZUID-AFRIKAAN8CHB

KONINKLIJKE lLULDIEN8T
De" CASTLE MAIL" MaataohapplJ

DB

8toomboota
YID

.._
DUI'

Lijn ,.erirekk.
LODda om elft

W~
te , 11111' n.m.,
Madeira - PlpnOiatla, tot Bid Helaa
-'-iOD
....
op .se bepul.se
__
tijCleD.1UIDl
aDder.

DUI'
til
~1111

Noy, U-B08LUf
CABTL:I. ~
OauoaE
Dcc. II-lU. WA.mUf C48TLB, Kapt. KrGIIT
" IJ-TA.1OfT.A.LLONCA8TLIt~
Duxc.ur
Jan. ó-DUlCOftAB CA8t'I&.
JLuar:lIO.
" lll-NOBJIAJI
CAlI1'L&. KAPt: ItaD ...LL

'Mf .'''.

fil Lu Palall

_mOL

B..&.RL:lOHCABTLB. Kapl CLllrOCtr, _bait
17
No ..ember
GARTS CASTLE. Kapt. W""DU,
omtren! 8
December
,&VOND,A.LX CASTLE. Kapt. 8110..... , omt1'elK22
December
JU.GLAN CABTLK, Kapt.
omtn..'Il& z:,
December

Ba.,.....
Voor Vracht of PaMaCe venoer. meelt
sich bij de .AsentAm van de CASTLE
IlAlLBOOT IlAAT8CHAPPIJ,

U.ZON

Zaad -aardappelen,

Zaad-aardappelen.

TE ARlUVEEREN,

(Bplri)~

KONINXLLTU

z.z...
JA n.DIENST

lrIIOI8TOO:IBOOft!.lTBOJUpPTJ
~Tl.

TE' ARlUVEEREN.

-------volgende welbekende
Il Puritan"
.. Snowdrop"
,
"Early
Bruoe," .

,

soorten,
nameliik: - lO Early
Roode Hebron t!IW,
-r "WiU_ Hebron

.e

AN wege de nabijheiu
der
Doe aan1.oe~ vroegtijdig bij
Runderye8t, is " Viking" de
eenige Melk die met veiligheid kan
worden gebruikt.
Geprepareerd
van de keurigste
Melk uit de Noorweegsche
HoogDOK-WEG, KAAPSTAD.
landen (de beste weivelden in de geP.S.-Aardappelen
van on~ M.oeren gekweekt trokken
heele wereld) is deze klasse rijker in
Room dan alle anderen, is meer prijzen op de Rosebank: TentoonstelliDg laatste jaar.
voedzaam en wordt gemakkelijker
vert.eenl,
en daar het lteelemaal
bevrijd is van toe~voogde
suiker,
kan het grourende bet dagclijksche
vcrbnlik
niet van gewone
melk
worden onderscheidene.
Deze pu-geintroduoeerde
Lek.
kernij mag verkr~
worden bij
alle kruideniers, of ID het groot VaD
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KOOR en DIXIE, Kaapstad.

Tel. ad. Malmesbury en Paarl:

ADDERLEY

Vruchten

Paratllne
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Yandu Afsla~ers en AITentelI

MAGAZIJN

{P.O." WIND.ILL,"
.Achter Paarl.
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Agenten voor den

J4 ifL-tJI $8 ifl
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Onze ZOMER
VOORRAAD is aangekomen Kharki, Flane
en Tweed Pakken en allerlei Klooderen voor Mannen en, Jongens.
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-
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Rippingille

H. J. DYKMAN,
'l, HANOVER· STRAAT,

GLAS-

..

" FloorlDe,"
Sanitaire Yloervernis, in venche!dene
" TapIJs Zeep " rebigt tapijten. matten. eu: rup

RANDEWIJN
STOOK.
KETELS;
alle grootten
in
voorraad gehouden en volgens order
gemaakt.

Gouvernan te Benoodigd.

Bouwmeesters en Contrakteurs,

Rippingille

W. RAIL.
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DU TOIT. SKIT EN CO..

DE

GORDOlf

I'"

"Pretoria

A

TUXGBN
£10,000.000
£2.WO.OOO
£'40.000

Dagelijkacha
personendienst
van Lourenco
Marque~ (Delagobaal) in 24 uren naar Johannesbura
en 21 uur naar Pretoria.
.
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KENNISGEVING,

VAK

Kistjes enz.

SI'RIG(J.
K.e.M..O.,
Voorzitter.
De Hesren AlIRUIf vu DERBUL .• Koopll&&D
A. W. S.'ILR.AU8. Koopman. Kaapst.d;

••
~C

H.

:

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goed eren van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsen In de Transvaal.

HOr RUgers lUl

Frail

ALSOOK

Sir

SPOORWEGMAATSOAHPPIJ.'

Tarief

..Bakkers LIeveUn..

Huis- en Stoom Kool en Coke; geleverd in kwantiteiteD
ten gerieve van huisgezinnen tegen laagste prijzen,

1869,

800fd .{(allioor voor Z.id .ilrika

Nederlandscha Zuid-Afrikaansche

Noord.
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••Drie Króonm9rk."
merk."
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St. Ge9rge's-straat, Kaapstad.
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E
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rokken

Gebroeders CROSSLBY. " Otto" Gas en Olie Eng1Des.

ODde~e Ilyensassurantie lal
EN Z • acbappij tan Anstraluie, Beperkt.

45, KORTEMARKT - STRAAT,

_

LTD..

00."

AGENTEN:

DE 'NATIONALE

Reparutle en bewerking van alle so-rten
LJzer- Bras» en Kopenverk ondernemen.

WERK

v

Steenkool Handelaars en Commissie Agenten.

DIREKTEURU II ZUID AFRlU:

E..\ Onder wijzer (Jf onderwijzere" Ill' cell plaata
vier
uren van Aliwal Noord, om lU of
Il kindoren
ouderwijs
te gcven in
Engl'l~eh. Hollaudscli en vier (lJ in
muziek (Alle dezl'
underwerpen
worden vcreischt ).
Applinti,''';
nu-t
~,t,rigscltrift.en
van j'I'I'IWgdlll'ld <'11 bedrag van
salaris zulkll illg"\\;!C'ht worden tot
oj.! :~II~tt-1l Dcccmlx-r. 1'''~lï.door den
oIllJergt'tekl'I'lIdl',
duust te l)('gillllcn
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£3,003
2,9311
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Polisseu nn vel'lCbiJlendeo duur werden betaald
me' de volsendo oommen .oor iedere ~1,1XJO vaD de
oo... prouke!ijke
yet'lCkering : -

IMPORTEURS VAN GAS- STOOM- EN OUE-ENGINES,

IJ Z ERS
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AN het geeerd 'Publiek: van de
Paarl
en omliggende
Dis:NOORDBK"
:J
~ EEN.IG
.A.GENT.I'" trikten wordt hiermede bekend geVoor Toormelde firma in de K.&.Al'-JrOLOlJIJI, ~AP.t.t.D.
maakt door de ondergeteekenden,
...... ,.a LOOP.D KASTEEL STRAAT.
dat wij in staat gesteld zijn om
alle timmer- en bouwwerk
aan ons
toevertrouwd,
met allen spoed en
stiptheid uit te voeren; zoodoende
zullen wij de ondersteuning
van het.
Publiek van de Paarl en omstreken
zeer op prijs stellen.
De bezigheid
zal voortgezet
worden onder den
atijl
B~L_

Timber Straat, Pleterrnarltzburg,

Krugt'rsdorp,
Z.A.R.
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de noodige stukke» aan Jen onder-
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&
CORTESE,
I
de

KAAPSTAD.
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• Het Koemerk."

BIlYNJlS, )(AT~
en 00.
J. D. OARTWRIGHT en 00.
B. LA WRBNOJl en 00,
B'l'PHAN J(oPHERSONen 00.
en bij andere Pakhuizen.

Zuid Afrtkaansche Vertegenwoordiger

ROSe ek Co.

1\1[_
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B. G. LDNON en 00.
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Dist. Barkly Oost,
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Stalen Graven, enz.

STRANDSTRAAT.
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YIn.yarel

CulU'VA~r" .n SohotreL
Brand"
BloeDl. VaD Z1Mavel,
Z'lllravel bl ..... ba1It.n.

Speciale Wijn~rd

t217 ga6

GeA«l &Ufd-Iw zuid- d /t-j"-IMCA,

Bemoedigd do.or de eno....
verkoopingen, maken d. Pabrikanten zich gereed om

Onderwijzer

"Vine

"'J)V'IIU••

PlI.IJ(ll-

.Alt. Co~blnecl

"Iron

:

i llTEU8T
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van

De

G. E. O. ANDERSON. M.D .• M.O.• Londen
M.R.0.8. Engelr.Dd.

BENOODIGD.

APl'LICATIE~
king'

V.ELD .. HEKKEN.

Hon. ALFRED EBDEN. Voorsitter.
HBNRY SOLOMON. 8n.
FRKn. J. OENTLIVRI!:S.
PAUL J)' VILLIERS,
GODFRilY SWHEL.
J. G. STEYTLER
HARBY BOLUS.
H. M. ARDERNE.
Hon. J. X. IlERRIJdAN. M.L.A.

zijn licht en sterk, balenceeren
zeer licht, Snijden en Binden kort zoowel als lan'g graan meteven groot sukses.
Wij waarborgen
dat allle Machines alle satisfactie
gevcn, ell laten ze door onzen Amerikaaaschen
Ex~rt
opzetten ill werkendo orde. Als gij .een ju weel wilt bezitten, bekomt de Osborne Zelf-Binders
en
Maai-Machines.

TE RIA AL I

Spoor- en Hoek Standaards,
Doorn, 5 streng- en enkele stalen Draad,
Gegalvaniseerd Net-draad 2vt. tot 7vt. wijd,
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'
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~ideD.
De
ben.J.
da Toit (0
&eiDlli) bedankte
De groote brand.
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_
...._i ..om.u, bet1ánd~,
..
~
door .... re plapli leden W ~
hanne
&epJlw~
...
pahTjjlaeid.
Bj
de .et1Mflr TenrllCbt det men eerlijk _ .. _
Een rroot.e
lIeIegd doer CIeU eel. ftr _t, hjj hoopte
I HOEPE~
VOOR CRETA
mM di
heer
D. P. T. d. BeeTer L.W.R., Tan de ~
ate_i •• OIIlaiet _ bDdidul te belf_ ......
Uitspraak van het hof.
dat.ea TU d. KiddeUáDdeohe ea noord .. eet.eJlike :::
T::ie~tII ",,' - (ll"'lrr) -Ileden
ont
ten bo ..eo de aodereo dOOf te pl ... .-.
N.
Girkele .. erd alhier op 17 NOT. phoadea oen b.l den "A.dendorf treil",
• "I cr een «'"",bnkkellJke
brand In de CripW \oei! al!,",
DUKllAN, 20 Nov -(Reuter) -De alt.praak
den ..oor&1Uer bedanIn le hebbeD, pta de .....
lII&IIit.t of d. politiek. belijdeo. T&D de bad.i
~'
III
"'1\ ar t ieren van de stad, Insluitende de van het bof vaa onderzoek Daar de omatandir.
~in beta Ter~.
jJ
4á~ ....
pdl!l'lD( Il1teen om 4 .ar.
t.e booren. T.pnwoordi.warea
de ,·ot. lIlt_......
\
!~,
dU lJl~
van eigendommen
waarvan de heden III ..er band met het vergaan Taa de Ciml
""
Tan d. Patriot 1111
i1rde
d. ..erpderiog
tegea de POIitjek \'UI ge __
pade kUldidat.en:
C. J.ll.\UII.JI.,
wuu I. t-e r e kend
wordt op.1:4 000,000
Ram
G'JNWIf, werd beden middag gegeTeo ala Tolgt
blaol.
D
Vlljoen,
Buover;
I
do
Toit,Oru«
Beiaet;
I. -t r ~It .JS\Hu.Lraat. Well.trut
en Incholars
8etntariL
Er .. u DIet.. m deJladlDg dat bet Itompu kOIl
Gn,.".I'·/k".dUr
pli .... OTer t. __ .
8 C d. Pi ....
De "'u;
n..tenhorat,
Bope11 \\, rden geheel
verwoe.t
torwl)J andere
Oeene TrIlpn worden hem gedaan.
gufJec tee rd hebben, en het .tounnel
.... IQ
&0"0; N' TGa Renabarg, CoJeebergi I 1W 1'111)
I dl _~lt'~t n s t raten ~rl)()te schade leden
goede orde
De koors genomen VlD D.rt.n
&al
.>& !lF.n u. -\'1L.lOItN,
ZiJl, Brit.*,)1I'II, ea een groot pial T&D bet
l- tri
IlleU1ft'
\"er"c.erklfl.{ van de 'V~I"h fusi
veilig geweest Elln ID daglicht, maar In aanm.r.
publiek.
HanoTer, bedaDkte de nrpdwi",
oen Mm
I \1" Ilt;~ft la.st o n t v Wg'l'll nanr lrota
te gaan
killg nemende dat kaplteio Wuefield onbekend
kapd ..... t t.e..u.n;
lajj beett eent ,eduht dat
Teletr~_
werden ,eIelen 1'111) bndidat.ea
met de koat wu, toonde bjj groot gebrek a&Il
.... Toor h.t par ..... ent.a
Villi dër We.thaÏHD.
PriI1I Albert, ... Tan hjj t.e arm en t''';k
Bc,,,:!,Sing van den geheimen raad. vooT7.lchhgheld. r;ellJk.taandc aan atrafbare na
.... ._, det bet hem kwaad _ tlnen, mear bu
8traaien,
Dordreeht, dat IU T.rhinderd ".,...
latlgb~ld, daar hij nagelaten heeu toen biJ de
~ ..oordir t.e Kilo.
ltin pIiobt T_imen
100 bjl niet geboor
I ""
I' "",,, - (Il", I ) De gQ boot na aan de kllJll vond, 010 peilingen te doen
LITf:XIIA<.R, 20 Nov. - (ae.....). _ Bee
be heer C.l. Mer&Ï8 "erd &oen &ot TooniU., ad .... de .t.em 1'111) I.ud en ..olk. Zj,a IMlhti.k
OnteV1'8den Duitachere.
t tne- r l<\ t heeft
de applh atle \ an den heer
Het hof beveelt "er halve aan het i"trekken nn
1..'IÏI!'f
.a de beer C. I. ~
jnr; &ol .... .loo bekead, dU bij de Terpderin¥ nMlt Iaaa' I.Jlt.ollbaap:be boet repPort ..... dai J- dl [II \! rlof otn teiloprJt.::llccren tejreu het von
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•
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1
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llnl;lll~" over hem urthet dIStrikt.
Bei beriab& TorIIeal&
maanden, le beginnen un den datum "lUl het
De Toonitt.er Tenocht d.o ed. he.- D. P. ". d, Jand niet aitgo ..oerd w«den.. zie welk .. Il OD. bekend persoon de iqewaadea III peul _ ..
_ "!! k.t Il III
lndte
\\it gt:ll~
lH)()~pcrraac
ge
ongeluk,
en den derden offiCIer, die het bevel
.... er t_hëa Oraaff·Rein.t 811 de
B .... er bet doel der Tergadering bekend te denabeid
, I
J01l,$.NNDBV&O,2'J
NOT.-{lWNUr.}-,-De COil
brul, vrll te spreken,
die op' aune plIChten
'-t geplu*-f beeft ia d. aabjjIIeid ~
mat.n.
aoonI· ... teJtike diatrittea. A la d. _. eea boer '-met
gCJlU-,t be.,ft
Het hof drukt verder het gevee- clab heeft bealoten fllD _,..,.ljjDcb &oal'llOOi.. et
drjjTea dan kon hil maar hu. een .... ImaaI, bebcNwead. aan "Il ~
De heer D. P. van den H_er
da&de tot dippen ~
kerstf_t
te houden, ea elltréa worden TUI .It
len UIt, dat eeue opwtltlng van de Zululandku.t
boer,
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het achj,nbaar doel Gal ..._.
her.
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tepnpvtO
oa .. 1raadida&ea '-irjjCIeU soa. om lroet pan. BU &OIl df COIIJIW-bealalt.en DIt
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Toeren. Bhod • .IOa hu DOOitTertrouwen
lIa den te besme"-a met de pedo De aU W'OI'dt
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.et
van de ' African pilot"
De Duitecben ia b.t plu"'ljjke TrU"ilIipr
nu ondenocbt door d. politie.
I ....rl..'
10
"nv
(R(ul~r)
De
de politiek T&D ouae badidaten
bRenCl t. wor bij !eta Toortbnebt ten funata der Afrikanen,
korps heb"_ MD bri.f PJIIlbUDeerd ..et
W sgen. de HenoOI loankrooveru heeft de Na
II t, ;:"tc beand ','rrll~lde
de .tandplaat8~1l
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hr lullen "ezen 1I.lt te verkoo
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