Lever Traan Emulsions,!
:MOGT oplossingen,
enz., zijn ten allen tijde
walgelijk, maar vooral in warm weder, van daar

I

DB ZUI

dat hun gebruik ged urends dit j~tij
bijna altool'4,
vermeden wordt.
Stearns' Wijn va.n Levertraan
(bevaucnd;
ijzer) kan gf'durende het geheele jaar

i

OOOENBLIKKELlJKF:

JToofdpijn GeD~Hdel
schadeloos], eene spoedize, veilij!e en
zekere remedie roor zieke z nu wa l"h tige, g".t.;tleh.

! (volkomen

worden toegediend.
Hvt is zeer smakelijk.
.Een
degelijk
modern
prepaiwIt , hot gevolg
van
naar1- ('111 i..;, n(1I'.-prnnb'lijk onderzoek.
Het heeft
den' tijd voor proefll!:'llling doorstaan
en wordt
goedgekeurd
door gt-nee"heeren over de geheele
wereld,
Van r.llo apothekers in .twee grootten.

DEEL

ti~e en hysterischhoofdpjjnen ; eene positieve
verliehting van I1t"'lralgia-Iet
op de handu;eJre..
ning in rood inkt OVAr pnmphlet op elk doos.
Geen ander is echt,
Vraag uw drogist om een
monster (vrij).
In doosjes vau 12 doses, tegen ..
1/6 van alle apothekers.
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Woensdag,
1 December, 1897,
':, \llDDAGH TE :! t.:l:U:.
'lEJUFVR.
de Wed .. l. G. PL
PLE~~I:;, van voornemens
zijnde hare plaats

ll'

Nauwbepaald "

Huisraad J Huisraad Jf enz.
I)

E ondergeteekcTHiL', daartoe be.
gunstigd
door den
Eerw,
Ileer .J. P. Dl"\IPt:l(s. die op vertrek
staat naar de Zuid Afrikaansche
Republiek,
zal publiek
doen ver.
koepen aan zijne woning, in de Zions
Kerk Pastorie,

E

EN

Onderwijzer
of onderw:ij.
zeres
op een plaats
VIer
uren van Aliwal Noord, om 10 of
11 kinderen onderwijs te geven in
Engelsch, Hollandach en vier (4) in
muziek
(AHa deze onderwerpen
worden vereischt) .
A pplicaties
met getuigschriften
Op 'W'non.d&4, de.n.l..'te.n. Deoe:anbe:r, .....
Zal aan een ieder kans "egevell worden om '<111 die gelegenheid gebruik te maken van bevoegdheid
en bedrag van
eu zich van "igello.joIUk Porterville te verzekeren.
salaris zullen ingewacht worden tot
VERKOOPJ:NG
TE BEGJ:NNEN
OJ.\I!E
10 URE.
op 30sten December, 1897, door den
Plan der Erven ter bezichtiging aan het kantoor Vanden ondergeteekende.
ondergetekeende,
dienst te beginnen
na de kerst- vacantie.
F, W. MILLS tEt

zijn gelegen in het beste gedeelte Tan
goldlJelegging aan,
.
Tegelijkertijd
zullen voor rck e
Porterville i8 een dr r ht'langrijk8te dorpen in de Westelijke Provincie. Met
lliug van ,de 1funic!palikit
~'erkocht
worden, 60 oude ijzeren [lIJPl'1l van hare bloeiende (; ruau, WuI, Wijn, en Tabak Hun del, hare doortocht naar Clanwilliam,
Calvinia en Je Hilllltdand"n. !.'Il hare korte afstaud van deu Hpoortrein die waar.
J duim,
8chijlllUk biuueu kort tot naar hot durp verlengd
zal .wordeu,
geeft zij de schoonste
----------------en zeldzaamste gt:!"geuheid vuor handel en industrie.

DAL tIOSAPB ,t T

•..

v

\' erkoopiue i
TE

r

J, J. VAN DER MERWE,
G. RUGO,
I
l-:Xl'CUlellrenTestarm-uta
M L. SMITH & Co, Afslagers.

Germ-hh- Erven. wl'tendeJ120 x UV voeten,
het fraai" dorp I'ortervi.h-,
en bieden de beste

D. J. MILLS

f

x ecu euren.

mIJ La...JhoauJ,
Kaap ~ G-u lJOIIp,

Dt!plJrUIIJ.Mt

KadjUtad, IJ

.v~,

1897-

Tenders gemerkt" Tollen,"

N:o. I."":'Militaire

Lijnen, (Opper en
Beneden Weg.)
]Voorwaarden: De tram wagens va.'b
de 0ity Tramweg Ma.a\.8Chappij, en
de Paarden dis in dezelve trekken,
rij door te gaan bij bovengenoemde

Kuss
werpead
(ti )

tol.

No. 2.-Maitland

Weg Tol.

Voorwaarden : De rijtuigen
en
dieren der inwoners binnen de li.
mieten van het dorpsbestuur
van
Maitland, als omschreven door Proklamatie No. I van 1897, benevens
dat gedeelte
van de Woodstock
:Municipaliteit,
tussohen Montague
Brug en het derde mijl Tol-hek,
vrij door te gaan.
ToL
ving
Vormen voor tenders te verkrij. de IIUlCbrjj
wordening
gen en kontrakten te zien aan dit lH December,
vaa een entree
kantoor.
ia Klaue I (IJ)
Tenders kunnen ingezonden wor- I (b) eD.£1 In
lJeoordeeling
den voor een of meer tollen. maar
oember 1897 ea
moeten. op aparte vormen wezen, gaardenia de
en het 6edrag afzonderlijk VOOr elk 15 Janoari en 1
eien ia de o..te
aangegeven,
en moeten geteekend
zull6ll yoipna d
worden door twee borgen in soli- t.ocIgekead :-

dum.

VOOt' bladrl.!l-fIl'erpt.-'

De hoogste of eenige tender niet
noodzakelijk
te worden
aangenomen.
Il

_-"lGt'j1ao,

Hondenbelasting, "

Voor het inzamelen V&Xl hondenbelasting voor het jaar lS9S tegen
zooveel per hond in (h volgends
distrikten
namelijk:

Distrikt
No. 4, J
'ende de
veldkornetschappcn
,"_.1
Constantie. Dieprivier,
D'!,\Yns No. 1, en
plaatsen buiten de Municipalo Li.
mieten van Mowbray, Rondebosch
Claremont en Wijnberg.
Distrikt
No. ij,
veldkornetschappt'n
Rietvlei, Tijgerberg
Downs No.2 .

bevattende
van Palen
Kuilsrivier

db
en
en

Distrikt
No. ti, bevattende
de
veldkornetschappen
van
Koeberg
(1 en 2), Blauwberg en Durban.
ville.
Distrikten Nos. 7 en 8, bevatten.
de de
veldkornetschappen
van
Noord Hoek, Elsjesbaai en Wild.
schutsbrand.
Borgen worden vereischt,
en de
laagste of eenig tender niet noodzakelijk te worden aangenomen.

Tenders gemerkt "Gruis,"

Beste Claremont Gruis (gezift en
li
G, W. BTI':'.:TLER, Secretaris,
on gezift) tegen per kubieke yard,
Wind vogelsprul t,
opgehoopt in den groeve of geleverd
['It de hand te verkoopen, heeft de
Aliwal Noord. aan den kant del' wegen in de
olldl'rgett'ekellden gelast, op boven.
c
vooreteden gedurende ] 8~,':L
g.'m('ldl' plaats en datum,
publiek
Op Dinsdag, 30sten dezer.
tp vvrkoopon,
Beste Tijgerberg Gruis (gezift of
0:\1 :1 C HE 's x ,\~llDLJAGS
"H!<:(, I E~.
onzezift], tegen per kubieke yard,
:1 ~tllh-atell van 4, :'. Ij en 7 leggers
~'. Dl' \'olf'enae g0ederfin:
1 Prachin goroeIl', of geleverd bij de 8ste,
(I !\njut!.'n hOllt kuipen
tige
Piano;
Eet,
Wasch,
Kleed,
ell
l Ide en 12(le mijlen, Maitland.weg
Tr~lp en ond!.'r Balip9, Halfaumen,
E'
E N Onderwijzer
of Omler. eu te Yan \\'ijks Hoek, gedurende
andere
Tafels,
met
enzonder
Mar.
TI'l'Cbtcr~, en ander
Kl'lder(jj wijzeres benoodigd voor l'en 18~18.
merenbladen ; Mahoniehouten
Kleegt'ret'd~chap
Private School op een Plaats, om
deren
pn
andere
Kasten;
Dubbele
Borgen worden ,-ereisch t en de
Brandewijns K!:'tel
onderwijs te geven aan ij kinderen
en Enkele Hout- en IJzeren
Katds
laagste of eenige tender niet nood" :-;tdlug-8S
in Hollandsch en Engelseh.
met :Matrassen; Stoelen in soorten;
zakelijk te worden aangenomen.
IEUWE
"DUCHESS"
Kant Venster.luiken,
1 Paar Zeiltjes, 1 Cultivatur
afgewerkt met, een
Studeer
Tafel,
Tapijten,
Hang.
en
1.'
prachtige
teekening
van ingevoegde
Kant, met Veer Rollen,
/ Op last,
-1- l\"ei"n,
~ R1Istbanken.
Applicaties zullen door den onderandere
Lampen,
Schilderijen
In Koord, Kwastje,
enz., komplet>t.
1 \I,'uwe Kapkar
K ~~~
t~ NI
geteekende
ontvangen
worden
tot
C. LINO,
'-.
soorte[!.
1 Bllggy, ('('n 0pl'llkar
22
December
(a.s).
Secretaris ..
2 Voet wijd
AN het geeerd Publiek- van de
'.F.IWF.ll:
10/6l
Afdef'lingsraad Kantoor,
Ef'nl~(' :lrtikelell IIlIimlad.
\
1 Voet wijd
Paarl
en omliggende
Disc
Applicanten
te
schrijven
aan
den
12/6
eli
n
St.
GeorgeHtl'"dat,
De g'l'\\'Olll' \"l'l'"c1H'idenheid (; las:3 Voet ..j. duim wijd
AANDEELEN.
trikten
wordt
hiermede'
bekend
ge.
ondergeteekende
omtrent vereischte
13/9
~
eenige
lengte
la ~ovpmher. 18~7.
ell Aardewerk, Keukeng-l'I'l'ed~l'hap,
3 Voet 6 duim wijd
maakt door de ondergete~eDden.
Salaris, e~ verdere bijzonderheden,
,;" .\alldt't'len
III de
Koloniale
14/9
tot
op
Pil eene rr.enig-te andere
(;oederen,
t Voet wijd
dat wij in staat gesteld zijD om
l3r<tlldewljn ~[aat"chappij.
17/9
9 voet.
lf' \-eel om tt- Illpldcll.
A. N. BORNMAXN.
·t Voet ti duim wijd
alle timmer- en bouwwerk
aan ons
19/9
I ..bll.]l'elt'[1 in Ik Drllkl'l'r':l .\[a.atD
"
l'te'
1
. It'
k t
(d
.
Adres :-Blijdschap,
toevertrouwd,
met allen spoed en
A.., B. De Villiers & Co., Afslagers.
eze pr'JZen S 111 n ID ( e oprlC I Illgson os en
oor onze mgene compe.
Y!ln de Paarl School."
stiptheid
uit te voeren; zoodoende
P.O. du Preezlager,
l
'l'llapI'lj"
tenk WerkliL'dell) te eenig Adres tusschen Wijllberg en Zee. Punt.
1" .\:'lIdl'e
ill de Paarl Bl'rgwijn
Paarl, 2:\ Nov" 18~ï,
zullen
wij
de ondersteuning
van het
Slaahcha]']'lj.
Winburg Road St.,O.V.S.
PPLICA TIEN voor de betrek·
Publiek van de Paarl en omstreken
N.B,-Alles
gaat zonde!" de mIlUite
--~- ----------------~---_.
HET BESTE
\red. J, G, jJ! PLESSIS.
rl'serve.
king
als boven
genoemd, zeer op prijs stellen .. De bezigheid
ASSORTIMENT
VAN
zullen door den Ondergeteeken
zal voortgezet
worden
onder den
Van der Spny, lmmelman l Co" Afslagers. :
Blindens Holland, Franjes, Rollers, Gordijn Palen, Art
worden ingewacht vóór en tot den dij I
.
Muslins, en Behangsels en Gordijn Materialen.
__
14den December sanst ..
\".'!Hlll Kantoor,
DU TOIT, SMIT EN CO., ;
I'ilarl, :-\o\" 18~lï.
Applicanten behoeven slechts een
ell
APPL1c'ATIES
voor de betrek. Onderwijzers Certificaat te bezitten,
Bouwmeest.ers en eontrakte1U'8,
king v,," A.si,ten'
'nder- he' welk rene ve .. ;'chte ;, in alle .Adres. { P.O .•• WlNDlttILL, "
I'PLICATIES
voor do betrekwIJ"zer in de Publieke
School te i"'-uvernements
Scllolen, ook wordt
B EREKEl\'INGEN
\~nIJ
uv
Aohtel' PaarL
king van Onderwijzer
te
.
Krugersdorp.
Z.A.R.
Men zende er Onderwijs in Hand- en Naaiwerk
Kolonie"plaats
(-t.) minllten van het
de nooelige stukken aan den ouder. verwa<:ht.
E:"iE Onderwijzeres op de plaat"
wllen door
geteekende,
Vóór 18
December
Salaris is £60 per jaar, verder
1...
lJldtf\)llteill,
lhstrlct
Hich. dorp), Potchefstroom,
den onderget""kend. inge waoh, wor.,
•
1897. Werk""'mheden
'" worden all. gelden voor Mu,iek Onderwijs
mond
Kenni,; van Hollandseh,
P cene plaats in dil, didrikt.
dell tot 10 December, 1H97.
aanvaard na. q,e December vacantie. ndien de applicante
zulks l"erstaat.
1-:11..',·I:;('!t
ell .\fllziek Yl'l'l'lscht.
.Applikanten
moeten
instaat
Dl' applicaties
moetelI ve['gezeld
SCHUTBERICHT.
Applicanten
in bezit van alleen
Kost en Inwoning zullen als naar
:-;,dalï~. !.: ~II per ja'll' met k. )~t en
zijn onderricht
te geven ~n Holzijn
van
bewijzen
yan
goed
zedelijk
Buitenland.sche
Cortifikaten
zullen
gewoonte
door
don
Hoofd-OnderIlIWullln:_;vrij.
Engelsch
en'
Muziek
gedrag, t'n lidmaabcbap
eeller I'rozich moeten v.erbinden het hier te wijzer verschaft worden Voor slechts landsch,
\\"'J"k tt' "I'gifl!I:'1l na Ul' Ker~t.
(Piano).
.Er
zijn
slechts
twee
kinwoltantsl'Le Kerk.
ALLE
soorten te hekomen, goed en
Vrijdag,24 DecemiJer, 1~97,om 10 lande veJ'eischte aanvullingsexamen
£2 lOs. per maand, alles ingesloten.
deren.
Salaris
£30
per
jUl'
en
W""k te """""nk"
rue' h",
gQedkoop, met voo,~lag cn
0"", wo"' ...... word,n nrkooh. dor 3d. kJ"",,,, af to leggen. He- Werkzaamheden'" beginnen met
df'jJllcatles zllllell olltvangell wor- Janlla.ri
kwartaal.
(IrOOd gewerkt.
indien niet tevoren gelost, Een V08bruin .,kwaamheid om zang.onderwi s
te
d
.
d 17_
alles
vrij.
Doe
aanzoek
bij
den
on1 "e
dl'lI tOt. 'fl Zaterdag,
~:) Dt'l'emher,
"""'
. Ruiu Paard, met kol voor den kop en
al
opcnmg na e ~rst
vacantie.
vóór of op 18den
1 ".'~17,
Salariol,
£180 per ja.u·.
I" te n wor d OIl op aanVTaa<p
z £180
eene aanbeveling
COmmunicatien
te worden
ge- dergeteekende,
El'll
ongehuwde
persoon zal de jP" rIJsrdlJS
t'l,1 twee effen witte aehterpooten, 4 jaar oud. :geven
Salaris
per annum. zijn.
addresseerd
December
(o.k.)
Werkzaamheden
voorkeur hebben.
gestuu
.
W P JOUBERT
N
W, J, BURGER,
te beginnen Februari 1, 1898.
'
. "
J O. SMEER,
Bultfontein,
A. C. NELSON.
J.
H.
VOSS,
M.
H.
J.
UIJ~.,
-I
q~ikwa8tld,
8chQtmeéate ..~
Seer.
der Bch. Com.
P. J. ~;:~
Richmond.
Publieke S0h001,

;: onunnx,

I(Ul1stluntig:e

(J. G.)-F. G. VAN AARDT,

Afslaco}.

Venster-luiken.

Aan Onderwijzer«

--_._

Fletcher's
Klein-handel
------ ----

N
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'

J
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G-evraagd

"slof

A

i

BENOODIGD.

BEN··O·o···n--- lGD

BENOODIGD

r-.,

'A
I

- -

Buiten B/inden-:-van ieder soo~t~-p'emaakt

O~JTe3et.

2 en 4 Darlingstraat

G-ouvernante Benoodigd;

O

T U I GEN!

Ol'

i

Ee .. Secr. A~:-PA,\RL_

20 .. • .... ""'.1897.

'.

I)rrug.rsdorpJ!2
!.

Oot, 1897.

P •L

.'l!

aar

Rano

JU'!..

PRIJZEX VOOR BOOMGAA.&DEN,

Voor de opbrengst
der volgende
, 'fallen voor het jaar 1898.

Donderdag. 9 Dec., 1897, Tenders gemerkt

a

J,

KENN~
1,069, 1897.

den 4den No. 3.-Victoria·Road

Koloniale Weeskamer en Trust lutschappij. Onion Bant, In Liquidatie.
LAND, L.A.N~,jie }QR,TER VILLE ! I !

'

c.;

Ijj
n.
la.
e.
.r

nE Ondergeteekende,
U daartoe gerechtigd

V \ N ZYL. Afslager.

50 KOSTBARE

t.

Afdeelin,

behoorlijk
door de
Koloniale Regeering, zal per' pub.
lieke veiling ver~oopen op ~aterdag,
den 4den dag van Decembêr, 1897,
voor het Magistraatskantoor,
.Aliwal
Noord de geheeie Runderpest Hein.
ing ten zuiden der Orange Rivier,
afdeeling Aliwal Noord.
De Heining zal eerst in seoties en
later in het geheel worden opgeveild,
De lengte der Reining is omtrent
56 mijlen, en strekt van de Storm.
berg Spruit naar de Wilgespruit.
Deze is eene kans voor boeren en
speculanten om goedkoop draad en
palen te verkrijgen.
Termen
billijk.
Drie maanden
krediet op goedgekeurde
wissels.
Onthoud de plaats: Magistraats.
zal kantoor, Aliwal Noord.

1tie ~OI"a'&êI"a'V":l.IIe,

ar.

Aflcampin"

do Executeuren
Testa& Co.,
J. .c\.
Illentair
publiek
laten
verAfslagers.
koopen, het WOO~- EHF. van de
! overledene gelegen Ill. dL' Bawst! aat,
.
be
waarop staat !!en suffisant gebouw,
Dinsdaq, 30 Novem r, I verdeeld in dri .. geriefelijke wouinCOm 10 uur orecies.ï
'O'('n t wet.' waan-un gedurende
het
De volgende:
Ir Zitkamer Maho-: lev;n van de overledene altijd _g()('d
HE;"h,~f"ke':~a!erd:,:er~~!,~en!ï
nu-houten
set, 1 KlaVIer, 1 .da.;mo. i verhuurd zijn geweest,
Het EI·f is
II lUDI, Ronde Tafels, Wasch,
Kleed I beplant met verscheidene
vruchtf E ondel'gtltel'kentle, behoorlijk gelal:!tdoor de J<:x.ecuteurenin den boedel van gehouden worden op het Kerkplein,
1 I wijlen den heer I"REDE'RICK
JOHN OWEN,zal Publiek doen Verkoopen voor Kaapstad, op
en andere Tafels, 1 Telescope Eet' boornon eo de tuins-rond is van dL' rekening
van gernelden boedel,
Tafrl, 1 Prachtige Sidehoard, ,Ma- beste, o;k i" er een IJrllclltige stalIlI.
houthouten en ander: Kasten, Stoe- ! houdende fontein op het ei17ertlom.
Ol'
i
len in Soorten,
Spiegels, Hang en ~ Het eigendom heeft rel'h~ op het
andere Lampen.
.'
buurt water uit dl' Spruit Rivier.
TEN 11 UUR V.M.
Alsook de gewone verscheIden·!
Iemand die vcue stille aarux-namc
In front van de Publieke Kanto~n,
Catalogussen worden nu voorbeheid G las- len Aardewerk,
waaron- i woning begl't'f"t, of l'(,lIe ~instgereid, en zullen zoodra gereed behoorder l'('n I rachtig» DInner Servies, vende g\.k,hele;_,rgillg wekt, kan ru«t
lijk worden geadverteerd
!\t.'llkenW'I"l'pd"cll:t P In" soorten .-t bet er doen Jail deze Verkooping bij
G W. STEYTLER,
Stoepbanken,
1 :-ip1dct:<Kananekoolte fIL'lUL'n.
ALS YOLGT
u Y. GJBSOS,
en, en een menigte andere goede- .
Voorts, het gewoue assort irnent
Blok A, LOll"fl l, 2, :1, 4.
Officieeie Li(luidnteurs
ren, te veel om te melden,
. Huisraad,
bestaande
UiL Tafels,
H
l,:!, ;J, 4, 7, 1'.
E
K.
W N.B.-Mede
zal verkocht
Stoelen
Kasten
Ledikanten
en
J. I. HOFMEYR ZOOI, Atsllgm.
K
l':!';',C,7.
worden Circa :)00 Gerven gema.ald Katels,' Glas-, Aê:rde.,!:'lI Porcelein
ti, Kerk Pleni,
L
7, ,~.
Hooi en :!:) zakken Kaf.
werk, Keuh'ugereeJ,;cha]',
1 ~to\-r,
Kaapstad, 22 Nov.,lS07.
o
1,2. :1,4.
.1. H. DE li LU };/{S J'
enz., enz.
H
1,2, :1, (j .
---_._- -._----die van woninz w enscht te veranderen, zal publiek doen verkoepen
aan de I'ustorie, op

ENDERS voor Tollen en voor
.
de volgende werken, te worden gezonden
onder COUVArt aan
dit kantoor tot Om 12 uur 's mid.
da.gs, op Vrijdag, 3 December
&&nst.

, Aliwal Noord.

2 Tafels,
1 Lessenaar
eu wat verder
voorgebracht worden.
Verder zal verkocht worden, van' den heer GUT V,'D. :MERWE, Datum, Zaterdag,
Zwartvallei, ell anderen:
60 Slacht Ossen, 12 Trek Ossen, 3 jaar oud, December, 1897.
10 Slacht Koeien.
N. E. S:MUTS

\VO.ENSD_\G.

'eD

Runderpest

GOUVERNEMENTS
GEVING.-No.

T

\

.1

KL11jJNVALLEI,"

,')TA TIE,

vu.uru»

heiningsmarer,ialen.

HUBolJl

"

DINSDAG,
den 14den Deoem~er, 0.
.

Z

Publiek

'wpsche .AtdeelingslUd.

Van Draad, Palen en Om-

WELLI.T~-GTON.

(IOU~v-

:VERXOOPING

A.L de Ondel'geteekende
publiek
Publiek doen verkoopen op de plaats
doen ,>:"erkoopen te KLAPMUTS
STATIE; bovengemelde getal PaarJen, groei, sterk en in goede conditie, geschikt voor dadelijk gebruik,
bovengemelde
g..:>al Paarden
eli waerondor
egale paren zijn, en 2
gelegen in Wijk ROVEN OLn~A..NTS mVrfÏr'rn"}le~_
Distriét
Ezels van 2 tot 5 jaren oud, waar. paren over dl' 1G handen hoog.
CLANWILLIAM.
onder verscheidene egule paren zijn,
J. P. STEE~KAMP,
waarvan een groot gedeelte
ge •
r. Zijn vaste Eigendom bestaande uit Een Zesden aandeel in de plaatS
.J.
lt.
Dg
J'
dresseerd
is.
Dl' Paarden
zijn
., KLEI,\lVALLEI"
groot van grond in het geheel 1,695 morgen en
Af~la'.ll:'rlJ.
" geteeld uit de beste stoeteri.eu in de P
I °3 .,.,
lS<)7
4.'3
vierkante roeden.
'
aal', _' 1'0\".,
"
Hantam, Clanwilliam en Calvinia;
IL De plaats "KLEINVALLE~
EXTENSIE,"
groot 1,286 morgen en
geen kosten zijn gespaard
om de
435 ~ierkante _roeden, beiden gelegen in de Wijk BOVEN OLIbeste te verkrijgen,
zij zijn geF .ANTS Rl VIER, in het district van Clanwilliam.
trokken uit de beroemde inge\Oerde
Paarden, Ace of Diamonds, ACl' of 1
.
III. De VOLGENDE LOSSE Go'EDEREN:Hearts, Oxcident, Pict elil Hardup.
I Publ ieke
Verkoopi ng
2 nllbbde Voor Ransome Ploegen
De Ezels zijn Eerste kl~, waar-I
V.\~
1 Enkel
"
"
1 Howards Eggo
onder een span donker bruin.
1 Lot Graven en Pikken
J. S.MCTS.·
,
~
AL de Ondergeteekende
doen verkoopen te

eilaDd.

". DAG,
,
Op )L\.A~
29" NO\.,r

VERKOOPING

PUBLIEKE

.'

()I'

13.

KAAPSTAD. ZATERDAG; fl1 NOVEMBER, 1897.

15 Eersteklas BokYelds Paarden
5

46 Oprechtgeteelde Paarden,
20 Uitmuntende Ezels.

.BiJ1iI~ .

~'r.EC.A.~.~

N

I

ver, ov. 1 , l~7,

HIUJO'fet

,

.' "'

•.,

...

..;~~t];T:~~~1:'4;>~~
.

'~1f

.. "

I'

i

i,

Am phi then tree . Voor 'r.ENDERS
Yoer-Rations, voor
ELKEN AVOND
Paarden der Poll '8 Joor
het Jaar i 8,

Zaterdags.

's

Matinees

zullen
E, FIL LIS TENDERS
vangen door d
en A llditeul-GeneraaI.

FRANK

KOLOSSAAL

voon 189ï en lli~ll'l,
Een reusachtig Succes.
TOEG.L"iOS-KAART JES.-Box~,
£:1 ~'
8tI £22&.
Stoolen, ;,.,. Pit, 31<,
(,aleru,
.
M.aleier Galerij. I.. Militairen half prj: s, Deuren

_DtpartemeBt

U 0111 balf acbt our open,
....roeg'e
toegang om

Bende-musiek

7 uur.

om

Galerji. Gd.

Stall. en Pit. I••
~-----

laD

-

Pnblip,ke Werken.

Tenders voor Rooi
nabij Ken
ERZEGELDE
tenders duidelijk gemerk "Tender~ voor
Rooiberg Dam
illcu ontvangen
worden door Je
Controleur
Cl!
Auditeur Genera , Kaapstad, tot
om 12 uur op W nsdag uaruiddag
den 29sten aan aande, voor het
werk in verband
et het maken van
de aardewerken
van den dam, de
overloopen, de . Ulzen, gemetselde
muren, het pie teren met cement
enz. te Rooiber nabij Ken hardt, lT1
overeenkomst
et leekt'uillgen en
specificaties, w ke te zien zijn op
aanvraaz bij
t departement
van
• publiek:
WlT
en!. Kaap-rad
en
Kimberley,
of hiJ dell resielcuts
ingenieur s ka oor, Rooiberg,
nabij
Kcnhanlt.
ge ureu-lo
dl' g<JWOUI'
kantoor urvn.
worrhu
u.mbc volen
Tenderaars
persoonlijk d I'laat~ lt.' I "'I.t}l'b·n,
alwaar de au I en Illtw'"trl'kt hl IJ
te worden
c:"l'daall,
van het wer
zullen aange, ze-n worden livu!"Jell
resident ing H'UI".
..
TelJllt-r:l.:Il" moeten llL·n tiJ" HTmelden waal innr-u zij ondvruc nu-n
het werk t
voltoo.cn,
en IllOd':1l
twee voldoe de horc:"l'n "r.-ll,·n voor
de som YJn • ~I.IIIII, voor dl' I'l·h..o!"-

V

lt

lijkc nako
de naamte
zIJn aan (
verkrezc n
eenizeen"
tore~.

ng "an ltd ron t tact , t'll
l'1l111,~Cllllll)dt.'1I ~l'lllx,ltt
kIlde!' vorunn,
\Idk,'
kUIlII'-'l1 wor.Icu
IHJ
, k.auIII b·JYl·II_;Lllr.>elllllu

OpJrijdJ
~MBb

Middag op VRIJDAG
1897, voor den hieron
nen voer-voorraad,
leverd bij de versch
stations in de Kaapse
Sehiereilend
zoo dikwijls als vereis t wordt.
Tenderaars
wo
gevra.a.gd
monsters (behalve
ne ger8t) hier
ten kantore te levere
Zij mogen
voor eenig gedeelte van den genoemden voorraad t deren.. Twee
voldoende borgen te vervulling van
het kontrakt moete
in elk tender
worden vermeld. I voorraad moet
van de beste kwali it zijn en in een
gewnd en goede
nditie worden
geliverd.
"
Heel{' ~lIehe,
Chd..lrvkeu M"
Kaapscho H
"
Kaf
JJ
Haver hooi
"
"
Groene Ge i"
"
Zeuieleu
""
Stroo Bed egoed
"
Klip Zout
per
"
De \'()I~('nl J zijn de Stations
alwaar d,' VOOI" au vcreischt wordt:
oodstock, Maitland,
Kamps Baai,
ari, Hont Baai, Diep
Obser-, atory
nt, Mowbray, WijnRivier, Cluren
berg, Constau a, Retrl'at, Simonsstad.Durban
\ 'g, Durbanville, Philadelphi.r ton P
lipt"
I. A .. JE~~ER,
Chef der Politie.

~ ieuwe--:-Vertoon in iT -N ieuwe

r:or.
utra.

. TE

orden ontControleur
aapetad, tot
0 December
rbeschreveworden geene Politie-

Ol'

t

De

tilster Kamers, Gron/ep/em,

BEFT de eer aan het publiek
.
B'
di trikten te
m de
UIten e
berichten dat hij een HEEL STEL
" ) P !Dij~ .plaa~ Eilan<lsf<)utein,
TANDEN
in EEN
DAG
b.u (
dIstrikt Uniondale, TOOr
leveren
tegen
minder
dan de trent twee maanden: een Bruine
HELFT
van den gewonen prijs. .Paard met kleine Kolbles, beseerd
Een waarborg voor vijf jaar wordt aan recÏlt-er achter been. ,.Ei~naar
kan hetzelve krijgen' bij betaling
.
bin min zes- wekOll . WIl bedeD: voor
met elk stel gegeven.
grazing, en kOS~ r,ul.advertentie;
zoo niet zal bet. dier verkocht worCo",u/uti .. "hM'
den voor kosten.
G. F. FERREIRA.
Eilandsfontein,
22 Nov., 1897.
1JNHDR,-Negen
maandell
geleden

M

betuigde ik in eep. brief .... u u 'I'Iln
de ~e
uitwerking
'l'&U RHEUlfATI,
CURO in mijn geval.
Ik ben 60 jaren o.ud
eD heb 23 jaren lang geleden aall Cll RON·
ISCHE ASTHMA en RHEUMATIEK
et;
IIOCht verlichtiog TlUl vele beroemde genC!f's
kundigen, en probeerde all .. zonder baat t.r
nnden en had in mijn geval alle geloof i~
menscbelijk.
bekwaamheid
TerIoren, tot dat
ill RHEUKATIOURO
probeerde ell iD eens
zijn mijn Neuralgia,
Rheumatiek
en pijnen
in hoofd en aangezicht
verdwen ..n en het
nieuws is ...er en wijd verspreid
dat .. onmeester V.llf ROOT amper heellemaal gezonrl
"U nn
die wonderlijke
Medicijn,"
en dil
"'U ....
erkelijk
het geval; elkeen di. he,
probeerde beveelt het aan.
De heer JACOB TAN ZIJL van Ylakfontein
(3 Dur vaD Steijusburg ), is genezen
van
een BChijnba~ ()tlgeneeslijkge~·al,~tl.D Rhe,u,
matiek en JICht.
NoOtt, zei zIJn moec eMevr. VAN ZIJL aan mij. '11'&8 er &CDprg"" gJ.
val van .. Koorts 7.iekte." zooals zij het, noemen. D; eeste dosis RlIEt:MA1'ICUHO
deed de lijdende i<,nge man rustig 8tRp~n er,
medecijn
werd voortdurend
t.oo;.i(·Jlend,
hoewel de buren en vrienden
zeiden dill
zij niet verwa.c.hten dat I.lij leven zon. ItII"
}uj Iwu-maal h'L't, en getu'gJe van
I!'cnces,
krt\clrt V&II do RliELJMATICUiW
en
PILLEN.

ur.x

W. WE:-,TlII
ugl'llll'llr, 1)'ï"I:'l"I,lll'll~
vali l'ltl>l:l·k,· \\ ,·rk"11.
Depart
ll'ut V:Ill.I'lti"I'·~"~ \"lTkeu,
Kaal"tau, I·) \"Y. I ~·.I,.

d;

()@ ou.le beer VAn Du WnT. VaD nrd,jonbur~
.. rd ''''Dezen door een bottel.
p" h""r .~. COF.TZkI<,
U".ndvki,
~l::I.l.lb"r\(. CC
vond <btIetijk rerlichting.
Al';" 7.0"'? Ju
ct "lr.
ttebonnvuder, de heer J .. \. fhu"f. nd '!{lwJed)(W\JlI

11. E"I·'·
• ',.,., ...·El''I' en C'0., °3
..
Ka,;ledslrllat, Kaapstad die onderu-uien elk soort Eloctropleet werk

DOOi"

Bur,):'('r~dorr,

.luit.e-n-

tu dVl'll iu

w:erdfD

[ .. bliJf

ook

uw

).~l·nezen

d.l.l1k~l"e

1~J1,
nr

Ik

lf1iJof).I,

III n,;.L

Jl",

nil

""-J

JONES~ RHEUMATICURO.

Goud, lilver, Nickel en KaDer,
ock Bron g en KotJer Poleeren '
GO!1dvernissen, tefTcn zeer
Eerste Klas!e Mejsj~s Publieke School en
billilke órilzen.

He' groote Zuid.Afrihll"'<:be .• ",r,..-,rn: ~I.,I VOOI
,liebt
llberuuatiek,
RhOU!Dll!t,..·r.c Jl""!, Lend,
lich~ Heup Jicht • .&.ng<l.icbH·ljn~n
.• n. , <Il t.""fr
val. duiaendeu genllen • ...,.,1 crr., r d"n bonn~~"
_don

geneJen.

Jr.- ... Wiak.eli_

I. terkrij/o:
r u .. all. Al'ulll ....
door gebec:1 Zuid-Mn ...

'. Kennisgeving.

Afdeelingsnad calvinia.

()lJt!"n\

A pp] icatil''' md
~et Illg.'('1111ft .'11
van b~k\laaIlIlI(,ld IU EIlg-"'l'l'1t l'1l
Holland~ciJ zulll'n W()rd"Il()llt\'an~ell
door den ondt·rgct,·~kl'llde tut' op
~13 Drcember. aan,t.
Salari~,£I~11
pel' janr, lIlt'! inwoning in de ~l'IIt,()l lIoll\!' tpgen de
gewone tet"tlll'n.
\Vprkzaamlll·t!l·ll hl·!inlll'n 1l:1 de
Kerst vakant I,'.
"

i

J1S. GRE:\TIlEAD.
•

Hon. Secrt'ta

.'
1'1';.

BENOODIGD,

eene Specialiteit

H. Evennett & CO~
2.1 KASTEELSTRAAT,

KAAPSTAD.
KEATING'S
KEATING'f!
KEATING'S
KEATING'S
KEATING'S
KEATING'S

PCEDER
pOEDER
VOEDER
POEDER
l'OEDER
.POEDER.

Deze poedeT, II)() beroemd. i. Item_iJ 011'
oT('~rf)trco in h,., df''1>Jl'n "an "EE j
L lIZf:S. VLI'UIE:>. Mil I TK~. KF.VKR',

l1..~

ERST E ~\,;si:;tent "uor du r:flI·~te
Kla.; Jon~en,~
l'll ~Ielsjl'~.
ScIlOoi te RichmoiJlI. K. K. Olldl"··'
wijg te gpven in Stalldaanll'll \' I L'Il
V I I, lIollandselt Yl'l"l'iscltt. Salari,
£liJii p.a. Werk heglilt I FdJlll<lrt
1808. DOL' aalll.ock vvor ll,den
December !Jij
I'. A. C. H.\,\TII,

en alle
inw.ekn,
(t.-rTljl
lIj ht"el8IDaal
• cI!adelool
ii Toor d:ercu,'.
AI:e .O~.to".D
en Pt:"Jt~tljpn bt·booft·o
Dlet
dc~c poeder ... l
hetitr~")IJ
te .. ordt"D TOOr hlf>n ...
el pa..kt.
Hf"t i. Cl[]"aardeerbu.ar
bij be' :stAnd.
O.
t...(t'ur.t·("Il~ag te T(Jo(}fkomeo dring men aau ot
hilt nri.:nJ~"n f~Q "Kea.L.io".{·. Po der."
Gt'eo

aOUer I"'Oder .. Jo. It....r.DJ.
WEEGLUIZEN,
VLOOIEN.
DOODT
MOTTEN.
KEVERS
MUSKIETEN.

BENOODIGD.

f

·fren "f')lJr b~t doodeo

0DoT~rtr,

Wn:ld.cIZ!;:oI.

-ran VI.()()I

ES

Richmond,
1;j October 1 "')ï.

VERGEET

H,I
PURLIF.K
"." dl GEWAAR,
SCBt"WD dal el.
n.
d. echie
poed.r d.n naaDl MI de bauJt~kiD., draaf1i
u.
THOMAS
KEATlSG, &ood.r <b. "
tik ungcbod ••• "'kel bedrog.
SlechlI in

D

AT uu lIeeren

\'

""'ld

LHl" r.rk""hl.
Sl'n,
WORMEN.-·· KINDEREN."
Imlr:.ul.o; & l'o., (lok l'ene WORKEN.-"
KINDEREN."
.Afslagersbeziglll'ld
!tall
dl' Paarl WORKEN.-" KINDEREN."
WORMEN.-"
KINDEREN."
heeft, zoo wel als tu ;\lallUl'sburv, WORKEN .-" KINDEREY."
alwaar alle Venduties enz., aan h~n
KeaJ.ánA'l
Worm
Tab'e~ff'D
,.
&-H1<1"r1in'f 'I\t'oli
,:t::~KEI, EESE GIWENrf: LU';Kt;R10J'
toevertrouwd,
md dL' i-!Y·oot.~rebe- ';)0.
belde iD T"()("":Tk"nmeu en in ~nladl,
\1'lArJu,r
I·(>U g.Dla'"
kWaIlmlwid t'll billijkheid waarge- k,.!i~i •. m· ~J(~e. "ru .,.,n ze .....r J.;.b· Nr ..udd.,.1 ,-ou;
IS1.EI\ASllt;;o;uf
DRIAD\\OI(
.t;\ te'o'~rijH'o,
nomen wvrden.
\' Ol'!" hijl.Onuer- HJtslaat. 01'.·) Il}:l Tol. !tDt>n 1'tI til "'0 mild. 1"ooraJ
Kbl~'
foor ~1:1dt>reD.
Vorknc.b.t ill 1:Uikkeo en
heden \'l'ryoq;L' Il Il' Il zich l,ij de r
Bouel.,;, d, or aHe lJrog.lt:JU.
Heeren D, J. A, \'\\" PU: :::;P!'1', Ei,fenaar, THOMAS K.EATING. Londen,
Paarl, en A. hDIHllA.\', ~lalmesbury
~~--, ----------------------

I\"

1'~:R

Rondgaande

KAKKtRL.~KI\EN.

K ~:vr,R'. 110rrE:", in PEL~.• t..... ck
!'t!m, I(lQr1 i08E'Cl. ~porbJicde-D
lallllD het
on"urd~J
b... u Tir.d('() om 1'lo~AeDop I.llmdeo
~o~~n.
alaook daw~. Toor hau lie~ehDI

NIET,

ti noodiO"e getuigschriften
van
bekwaamh~id En goed zedelijk gedrag ZlI lIen dool' cl en ondergeteekellJe
ingewacht
worden tot 8 D"ecembt}r
1897, voor de betrekking van Hoofd
Onderwijzer
voor de IIde
Klas
Publieke School te Daljosaphat.
Salaris £1.')0 per jaal' met vrije
woning, (die ook ruimte het-ft· voor
10 boarders)
lOet uitzicht op verhooging, indien genoegzaam
getal
board en. verkrogen wordt.
Werkzaamheden
t.e beginnen,
" indien mogelijk" met eerste k wartaal 1898.
F. J. HUGO, P. Zoon,
Hon. Secretaris .
Daljosaphat,
lij November 1807.

Ondenvi jzer
n;

HOL TSHUISFONTEIN,
E:-!

Zde Assistente te Brandtort, O.V.S,

A

PPLICATIES
voor bovengenoemde betrekkingen,
v('rgezeld van de bij du Wet vereischte
getuigschriften
van bekwaamheid,
goed ~edrag van de laat,.;to Schoolcommissie of Predikant waar applicanton werkzaam waren, en lidmaatsch;tp ecner Protestantsche
Kerk,
zullen door den ondergeteek('nde
ingewacht worden tot op 24 De'Cember, 1897.
Werkzaarr1heden te beginnen op
12 Januari, 18S8.
Salarissen per jaar: (f/) voor de
£120 eD
\ I'PLIC.\TIES
voor de be trek- school te Holtshuisfont€in,
~.
k'n~
van Onderwijzer
of de .schoolgelden, (lJ) voor de andere
Ond'TlYljZl'rl"; in eene derde klas betrekking £100.
Billijke rei.skostcn, gebtaafd door
I'IIllht'ke , l' hool te Malpas, zuilen
kwitanties, zullen vergoed word('n.
door deo ondergpt('ekendeontvangen
wonll'n
tot :30 December
aanN.B.-De
geslaagde ul'plicanten
,taande,
A rplicant moet lid wezen moeten zich voorzien van ('l'n ondervan dtl Ned. Geref. Kerk.
wijzers 2de Klas Spoorweg certifiGetuigschriften
van bekwaamheid
caat om tegen halfprijs te reizen.
en goed
zedelijk
gedrag,
eene
P. C. VAN ZIJL,
veI'eiscbte.
Sec. Sch. (jom.
Onderwijs moet p,egeven worden llrandfort,
in Engel8~h en liollansch.
Zingen
lG November, 1897.
zal eene aanbeveling wezen.
Salaris, £(jO per jaar met vrije
logies.
Billijke rei8kosten zullen
P 21 Nov.ember,2 SlacbtKoeien,
betaald
worden.
Voor verdere
een donker-rood, en' de ander
bijzonderbeden doe aanzoelt bij
bont-mt r:lg.·
.
L. NAUDE.
Gelieve k8DJlis1e geven aan N. J.
P.K. Rhode@.
RUl5sotnr, slachter, BoTen
f'@Q

le. ! het Vaor'!

BENOODIGD.

CJ

Vu der SpJ],

1I:l1lellnl!!

& Lo

I

Alsiagcrs

Kantoren,
Malme:;bul'Y I'll Paa:·].

A~~istrl) tt' nt' 1I110d igd,
Germiston. Z.A.R.
Cert.ifil':ttl'n, llll'l ht'wijzl'u van
lidmaatschap
t:'t'lll"r
Prot. Kerk en
goed gedrag, wordt:'n illgl'wacht tot
14 Dec. e.k.
Kennis van Muziek eene aanbeveling.
.
Applicanten
moeten Zlch aan een
Aanvul1ings
Exam.
onderwerpen
indien vereisoht.
Salaris £162 p. a.
Werkzaam beden te beginnen op 18
JAIlIlari, 1898.

C. J.
BUllS, ~toll.

v.

NIEKERK.

WEGGgLOOP~N

O

Diat. Barkly OOIt,
12 Nonmber, la97.

. ! -,
.',.

""'

.

<-

.

.--'''':,.

door wien .ne billijke kOl....
betaeld wordeD.

Albanie

V1•.,..... d.. T..eIDe:a.-Daif.lIJka.
12.57 n.m. loop' YOO!'bij Wood.toek,
.Zout Bi...
ior ell Obaervat«y
Weg
12.f18 \. additiolleel Kaapitad Ilaar OblervatoJ'y Weg
'-46 '" afgeaohaf'
.
addit,iooeel
uprea-bebal..-e' " Z:atenbtga,-KMpet..d DMr
Muizenberg, St. J&lDea eD Kalk ~l
•
4,55 " iDlted. vaD 5 DDr D.m., ... 1 voorbij Ne"laDd¥ ea Claremont loopen
5.S " houdt stil te Claremont
6.10 " loopt voorbij Observatory Weg, Ho"bray
6.20 u vertrekt V&ll K~tad
om 6.15 n.m.
8,5 " loopt door naar SlmODllst..d dagelijb
9.5 '" ilUlttKle "an 8.35 n.m., naar Plumstead

..w

lO

12..áO n.m. additioneel
12.5.'>

"

1.5

"

expres.

naar

Mum,nberg,

Wijnberg,

St.

Kwni"'!fcl'il/!},

ZULLEN

in

H

pnbliek gelieve hiermede
kennis te ncm('n dat om alle
Achterstallige
Wegbelastingen
gedagvaard zal worden, indien zij niet
worden betaald vóór of op den lOden
v~n December, aanstaande.
N. S. LOUW,
Secretaris.
Afdeelingsraad
Kantoor,
Calvinia. ~3 Nov., 1897.

J&lDea, K&lkba.ai

Onderwijger of Onderwijzeres
BENOODIGD
Te GeneranInek,

r\

ENN IS geschiedt hiermede ID
tennen va.n Sectie 265 van
Akte 40 van 1889, dat d~ze Raad
van voornemens is, op eene speciale
vergadering gehouden te wOI'den op
den 7den Januari 1898, eene belasting te heften op alle Vastgoed
in de afdeeling daaraan onderworpen,
voor hoofd- en takwegen doeleinden,
voor het jaar 1898.

8fcretari&

X_toor,'

(Z ATERDAG).

E heer JOSEPH WAT.KEJI.,
behoorlijk
verkoopen op de Stoep van het

D

. .,

PikttIiiq, si ·Nmtmber. 1891.

Reg
Lmda Act,
sekere IDOll
Wijnberg vl
afdeel' ,bi

OalviDi&.

het Z:::! A

bekend als <1
OP. het oog'
deil naam Vl

ANZOEK}edaan
zijnde door
den heer • J. VAN DER W.II!HUYZEN,
van de plaats Blaauw Pan
B, ~le(lRn in wijk Noord. Onder
Bokkeveld,
distrikt
Calvin!&, om
zekeren weg als onder eene verlegging in te l'er~en
:
.
.
Geschiedt hiermede kenn18genng.
dat de Afdeelingsraad
van CalTinia.
voornemens is zijne Excellentie den
Gouverneur te verzoeken eene proclamatie te doen uitvaardigen
in
termen van Sectie 152 van Wet 4.0
van 1889, afwijkende den volgenden
weg, nam. :-Den weg loopende van de plaabs
IC Nabizeep
JJ
over "Blaauw
Pan
B." naar" Kleinsevenfoateiu
.. te
verleggen bij den Dam op ti Blaanw
Pan B," in plaats van aan de weste.
lijke zijde van den Dam, aan Oe
ooEtelijke zijde van den Dam te laten
voorbij
gaan eene distantie
van
omtrent 1000 yards, te beginnen VIUl
eén punt op den ouden Weg omtrent 1500 yards van het zuideinde
Tan de Dam Wal, met een rechten lijn
tot aan een punt waar het weer bij
den ouden weg komt. Mne distantie
van ook omtrent
15~ yards, van
bet noordeinde dor dam wal.
Eenig
Pf'r&oOn die objecteert
tegen do verlegging
van bovAngenoemden weg moet .zulke objectie
schriftelijk in~nden bij den oDderge~kende
binnen drio maanden
van af datum dezer Kennisgeving.
Op last,

A

G. Zoon, doe
gedateerd ]
treerd mag
als het eigen

1

Enman:

Wordt be·
uitgevaardig
oproepende I
Yoorgeven ef
te hebben op
dom. in het I
IlCbijoen op
December tUl
op hetzelfde
'voor altoos u
dat deze oprr
ceerd eenma,
en eenmaal i
Op last VII.
de Hoof
datum a
Gebouw

dag

VBn

R
C. CHBl8TIAS

fturean 8trna
80licitenr

N. S. LOUW,

daartoe

gerechtigd,

zal publiek

Oommerciallfotel,

Afdeelingsraad
Kantoor,
Calvinia. 15 Nay.,

1897.

So .....
e1PSe"t; "Il" e&"t;,
Om 10 uur 's morgens,

Do volgende

vaste eigenJommen

gelegeu

in Somllrset

West;-

gl"'en NOlI. 5 en 6 in Blok Q .tezamen groot 3l2~ vierkante
roedeD,
allnex het ei",eDJom van. en op bet oogenblIk,
bewIlODd door den beer A. W ALIIRt:G,
De grond is gell'gen nabij het Spoorw~g Statie,
.
D De kostbare Erven, Nos. 1,2, ;:1. 4 en 5, 10 Blok R. kamen
eeD elgeDdom uitmakende
. en tezamen groot 1 morgen.
li? viedcante
roeden eD 74 ~erkante
Toeten. met de
daaropat·aaDde gebouwen (t~•. volste nrhnurd)
bekeDd alII" PADDA VLEI."

A. Ile kostbare

En op denzelfden

SOMER3ET

dag te

doe mléD unzock

P. J, BOSMAN

bij den heer JOfiHH W ulrn, Sir

en ZOON, Afslagers.
Stellenboech

DE KOLONIALE ONDERLINGE
VERZEKERINGS

Kan.oren

MAATSCHAPPIJ,

Deme lIIeD A

lea. en mea
~.

SCHAPEN EN BBESTBI

~jk
I
PJaC:btighek
alIcJcwr kw

D

E ondergeteekende
zal per pil.
blieko veiling verkoopen uit de
kraaI van de heeren BAUlIAli en Co.,
Beperkt, te

Buik

aBaBS,
OP

Z!TERDAG, 18'December, aanst.
zijDS gelijkel

30 Slaeht Ossen en Koeien,
50 KAlIpKCbe Ooien.

phald. ~n "
3ij p:aezen ~
.....
'lford
wlederpillc

Deze dieren zijn parsoonlijk door
den welbekenden
vee-kooper,
de
beer S. A. CILLIERS,
uitgezocht ge.
wordeD
.. . vooral voor Kerstmis en
zIJn m eenrtekJ88 conditie.

'"' aPOthCkeJ

AYI!J

"

HDRY CARSOI8, .Afslager.

....

Vendu-Kantoor,
Ceres, 25 Nov., 1897~

LEVENS

te St. 1
w-eroorloofdel
.. mocht op
bm lO ure v.
plast: 1 licb
'fOet wit, gen
'f'aD achter, 0
G.

40 Gedresseerde Paarden
" Ponies, 2 tot 4jaar.
2 Eersteklasse Ezel Hengsten

t4
VORUITGANG

DER MAATSCH,6.PPIJ,

31'!
~ht
31st
31st
Sl11t

r.atnm.
M_rt, 1'7,>
M&&rt, l·Sfl
)faart. 181!.i
Det:emhcr. l·!JO
lleoem her. 1896

i

1lo.111l~.

NIEUWE ZAKEN.

(gewaarborgd

toed

bij Paarden Men-ies).

f.2.R64
TI;'lperk,.
1"3.5fil
"
471.303
,
J.IlHl,4H 12 }&fen g ...,!odigrl Sillaart
1.886
...
l!.No.:J72, lO} jan.'It. f'cdn.lig.J 31 Uccemher lSOJa

.. ,

lIET

1873 TOT 1896:

TOTAAL

VAN;NIEUWE

C.A\'£II

A'ANGER<

BEPERKT,

I

~taat,

_WakeD. .

Qm tO uur " morgens.

huizon, eu verhnnr'd aan .Johu LukILl:!en John Bergsteedt.
Het Erf is groot 45
\'ierkante roeden en !J vierkante
voeten, en ill ~elE"g9n nabij bet Commercial
Hotel
D. lIet kostbaar Erf No. 4:" gell'hrt!D dicht bij No. 47, groot 17 vierkante
roeden, 119
viel'kanto VoeteD, met substantieel
getouw crop dat ook nu verhuurd
is.
bijzoDderbeden

Naar

!Publieke Verkooping

STRAND,

Op de44'lfden plaatl", ten 2 ure n.m. de volgende Strand eigendommen:_
C. Hetkosthallr
}<;rf No. ,17 (vroeger
het oudo gevangenhDiB)
DU veranderd
iD twee

Om yerderc
Lowry's
Pas,

Voor'
VAN VETTE

Op Woensdag .. ..15 December, 1897,

"l'

NIOO. J. VLOK.

IJ bet I
petitie,

Publieke Verkoopil1£!_aitKostbaarLarrdgoed ..

f'ON l'S.

Afdee~

TE

~

B
TitJee

1897.

AfdeeliDgsliad

eD

zake

'BLLJlAN,

KaapschE

KENNISGEVING.

Somerset West en Somerset Strand.

KENNI~G EVING.

.

VERKOCHT

-,~---~

,~,

.

Secretaris.

A

"----

Nov.

J. A. SCHICKERLING.

wijk FieksbUl·g.

PPLICATIES
voor bovengenoemde betrekking, vergezeld
van de bij de Wet vere~chte getuigschriften
van bekwaamheid,
goed
gedrag
van lde laatste
llchoolcommissie en Predikant. waar applicant werkzaam was, en lidmaatschap
eener ProtestantBche
Kerk, zullen
door den onde~eteekende
ingewacht
worden tot 23 December, 1897.
Werkzaamhaden
te beginnen op
den 17den Januari 1898.
Een ongehuwd persoon zal alleen
in aanmerking genomen worden.
Salaris £120 per j81\r en de schoolgelden.
. .
Billijke reiskosten gestaafd door
kwitanties zullen vergoed worden.
N.B.-De
geslaagde
applicant
moet zich voorzien van een onder·
wijzers tweedeklas spoorweg certificaat,~om tegen half prijs te reizen.
P. WILLE,
Sec. Sch. Com.
Commando Nek, Ficksburg,
1:3 Noyember, 1807,

la

ESTBRHUUSIN.

Verlegging van Weq"

WORDEN

HEDEN

Op

2-i

CaledOD,

KLIFE:EUVEL.

ET

RONDGAANDE

PUBLIEK

Vendu-Kall
Kalmesb!

JI,,,.,.......

60 Vette Slachtossen en Koeien.
100 " Sohapen,
50
" Lammers,

ri'

Ju'er SPIY,

DoPUS, IOOU'I: DIR,

SimODIIIItad
loopt !lIet verder dan Wijnberg
dOO!' naar Simolllllltacl
loopt Diet verder daD \v ijDberg
afgeschaft
door naar SimoDsst&d

Ac!ttcrstallige
1,,1 ditólrikt
Calt·inia.

~ 1I't'!"JCllIsfin!/,

J.

beeft

PIET

Wijllberg,

I

CALVINIA.

zien.

KOMT' DUS EN KOOPr.

ANZOEK
gedaan zijnde door
5.30 "
. de heeren G. J. en W. A. NEL,
5.35 "
van de pleats Tronje, gelegen in 550 "
wijk Achter Hantam, Calvinia, om
Inkozn.:ade Trelnen_-Da4elIJ k ••
zekeren weg als onder, gesloten te
1.37 n.m. vertrekt
ran Rondebosch
Olll 1.45 n.m. en houdt
hilit slechts bij Roaeh&nk
verklaren:
en Mowbray
Gesebeidt hiermede kennisgeving,
Observatory
Weg naar Kaapstad
1.42
" additioneel
dat de Afdeelingsraad
"Van Cal- 5.18 " "an Newlands afgeschaft
5.0
vinia. voornemens
is Zijne Excelnn Simonlltad
leopen voorbij Observatory
Weg
6.25
"
lentie den Gouverneur te verweken
5.55 " addirioneel Kalkbaai
D'&a.1' Kaapstad
eene Proklamatie
te doen uitvaar9.55
" van Simonsstad
dagelijks
digen in termen van Sectie 152 van lV.SO " additioneel van ~imoll8at&d '8 MaandagB, Woensdags en Zaterdags
Wet 40 van 1889, den volgenden
weg gesloten te verklaren,
nam.:J.:H Il. Ill. vl'l-trckt Daar Wijnberg om 1.30 n.m. en houdt stil bij uile statie.
De Weg loopende van II Doorn2.1.,> " additioneel
Sintonsstad
nnar Kaapstad
kraal " naar" De Kop."
6.50
, van Rondobosch afgeschaft
Eenig .persoon
die
objecteert
Er zijn audere kleinere veranderingen,
voor bijzonderheden
waarvan
r:ie Pnblieke
Tijd Tafels.
tegen het sluiten Tan genoemden
C. B, ELLIOTT,
Genernie Bestuurder.
weg, moet zijne objectie schriftelijk
Kaapstad. 24 November. 18!J7.
inzenden bij den ondergeteekende
binnen drie maanden van af datum
dezer kt nnisgeving.
Op last,
lf. S. LOUW,
E'ecretaris.
Afdeelingsraad
K 31'1toor,
Calvinia,'15 Nov., 1897.

AfdeelinQsraad Kantoor,

.uUen waar

goed stuk I

en zooala de Vnenden
weten
de heer Baterhui~
laatste keer eerste-klas en mOO18
Paarden van dat Distrikt gebraoht,
De Paarden
zijn geschikt v~
dadelijk
gebruik.
raarden
SIJn
eehaarsch.

X~ap8che Gouvernemente Spoorwegen
--~--------~-------.YOORSTEDELUIE TREIN-DIE~T YERAKDERIIGBR~.

A

Hoofdonderwijzer Benood~d
~:
~
00 D I ei D,\"'IiI' [;l'l'l'rl din'erdl' Rijtuig en Kar Versierselen
B Eer.:;te A~81,lL'llt
IJlt'rl"
I PPLICA.'l'lES, vergezeld met de

heer
Ipee
gebracht, e

Dele Paarden ·sijn gekocht door
den heer EsterluIijsen in bet ~strict

'Sluiting van Weg.

SWELLENDAM.

De
o.én

IIBBSTB-ILlS ~OHBPWDO.

LOOPENDE

HET GENAS HEN ALLEN,

Platewaar op nieuw . bl~gd te krljgen zoogtJed als meni geamakt,

klu caDdit
. den Terkoc:
'~bDl

D

'

dene

CLANWIJ

PIET
kSTERHillJSBN,
.znllen
Publiek verkoopen op dag en datum
vooruoemd:

H

rDE

·D

E Onderget4Mlkebden, beJlOOr.
,li'It l8laBt door den heer

HH

.•

Het zal il goed Betalen

I

,

1I11It
UUl

1

t: w 0

WA L KE R

ILONDENSen TABDEJ liS TIT

"u

(I~[

eer·

DIRlutTll:UBTd

i!1';!"lli!l

\"er;':III.j,·r.,

H

noVBN.C

CALEDON.

Afdeelin gsrw
Piquether~

ZAKEN.

KonlCI
~N

. T.
'-.

~ntef1

"?!'

I

h"lIi,'
omtrent

boog.

.E

1 ; EV ALLEN
te Doodekraal,
DarbenI) ville, op 22 November. de ecbtge.
noote van J. J. H. DE VILLIBIlS, van eeu
dochter.
Beiden wel.

40

DEN

Op Vrijdag, 3 December, a.s.

" 1897,

(na aankomst

behoorheer

zullen
en daturn

I,

AARDEI.
Vrienden
tlThuij~n
mooIe
~('bracht.

• II

zakt'
de pet.it re . van
ELUI.\~,
van
Wijoucr'g,
Kaapscho AfJeehng,

KRIGE,

lag.ra.

NeQ·
door
WEST.

,',IIIIY

Pan

: dOnder
\ 1111,1,
om
' ..' \'erleg.
l-Lrevmg.

(\dvinia
ntJ(' oen

t'I'l\e
pro.I,heen in
\11 Wet
<!O
\ Illgenden

\ .le plaats
I,lll\\'

Pan

'.telU

te

· ., Blaauw
dl' weste-

I
Ol,

aan eie

te laten
dEtle
van

I III

~Illllen van
W!'){
omzlllJelllde
"chtenlijn
, weer bij

li. TE~NA\T,
ltt~~p..;tI'.\tetl

tlt t
Hoozgerf'oehtsLof.
r \( IIIr

( '. (' II ({I ' • 1\ '\ ~ I I };I~I: Il ..P. Il .

" dIstantie
,lI'd:"

de

IJ het lozen van bovcngenoerndo
petitiC, ,ngl·leverJ
onder "The
Titles
Regi",trat Ion and
Derelict
Lands.Aet,
1,4~1," ~Illfll'h'nde
dat
zekere morgen g.ond, gelegen op de
1Vijnberg vlakten
in dl' Kaapsche
afdee!ing,
ulIlDer het eigenJum
van
het Zuid Afrikaanse]ll'
Turf
Club,
hekend al,; dt> Kend wort h Renbaan,
op het oogeubhk
geregL'itroord
in
Jen naam van Jakob I'iett'r Denya,
(;. ZUOD, door .\kt9
van Tr,lDsport
gedakerd
1 .\Pl'l! 18:):3, geregis.
treerd mag'" 'nlrn l'P (Ien naam CD
al~ liet el;;Clldl1lrl van gef.l'gll Johall
E lllllau :
". ord t be volt- li ,lat l't'U T', I., 'Li.~i
llltgeva:m]Jgtl
lYordt\
alle pen;onen
oproepl>Dde LIlO (','n le(·ht hehben of
voorgeven
('('n re;,:\' t of nau"praak
te hebben
op bOVCT!;{l'1l0",rrHi l'i~en.
dom, In lipt Ho()ggcrechblwf
te ver·
SChIJDl'n
op~ Jlaanda!.;. dell
1 :3den
December aau"t ,CD 1111l1l1e eischen
op Lctzl'lfJe
te ..:taV"Il, uf ervan
voor alto", uItgesInten
t" zljn,-en
dat deze oproeplI1g'
\\'Ilf'de gepubli.
ceerd een mail 1 III ue 11"/1'/11'1':1 Ti IIIC-~
eu eellmaal ill /1/1< [,,:n,/.
Op la.,t van ZIJIl Etl. Gp,-trenge
de IIoIJfdn'chtl'f',
dragende
den
datl1fn aan tit' Huo~gl'recbt;;huf
(;ebou\\'en
van dezen
:2·j,tcu
dag YaIl N m'ember, 1 S!I ï,

.lvmia.

, ' Il

.J"HAN
III

B

IXG.

IJ".j('

A

In

1\I)OPT.

[l"IJ:-5EX.

ftnT'f':t1l

van

. \1,
ohjecteert

K,'.lp"J,HI.

:"'11' Lil.

~dli'ltf"lr

VII

,r l'etlt!fJfldl

m,t;mden
'L;'edng.
WW,
'retang.

Voor het
Naar Bed Gaan

aping

g;.lachtlgheld.

per pu'len uit de
Ic; en Co.,

·l'.

seheele

boofdp'Jn,

gehuld.

en

en

Ho//andsche Boeken.

DE ZUID-AFRIKAAN

KAAI'HTAD
~ ILeWE "'AR~ r.

~lc der pillen die te koop zIJn
U" apotheker om

"

co,.

~I('rt'rl

HO'_!Dd, r,.
\·lJ~\·n

(.{f )

(.fStl&P.D

Ci 113\"ew.
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ZUllrlemlX:nen
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I(ENNlSGEVING.
,t AXG EHOlïJEN in
ll. te St. Ildenafontein

mgsten

SchutmL'l'!:itor.

de Klir
\[erries,
~('schikt

mdacht.

rER.

lag"'t

Kantoor,
l'I'lllt'thl'l'g, :;.-,Nov. 18'.lï.

Afrl(·(hnc;.;raatl

\
,
J

erschei-

over den

."ID al·bter, Oillltrellt li jar('n oud.
(J. A, l{OClIEH,

embpl".
kn aan

Schut

','l'rl!orJoofdeo
tijd,
en te worden
'\'erkueht
0l' den ~~)ston December,
"-:1 III lire Y.m., indieD niet tevoren
~elo-;t: 1 lichtrood 0';, Jlllker acbt.e~.
voet wit, gemerkt
linkeroor
~necdJ(l

~leITles).

f'aarJeu

het

1\: om (' Il Aanloopen.

1:1E:\
IJ

).rillIl

1I:11llc'lIl.,

.

I~aafll

Illet

Jd<U' oud eli

een
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14 }:ran·

den boo"'. Tegen
betaling
van
1:lnkosteu terug ta bekomen bij
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andere
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Bull J: CJ.)

~;, X" .."mber 18n.
RI nl I'" • PU:!' -WCIOJIi zaken ZlIn In den
laAtst~1I t,~1 ged!l.lln en de markt w.. beden .reer
'-- I L-_II '''I lf]
""hrul '"OO.... ,~:J 18.j 1"". te ...... (e .... ~ .
Wil noteeren.Witte ordm" ....' pruna £8 OSod tot £!I OSod ;
eerste .£6 O. Od!,ot £i OSod; t .. eede £4 58 od
tot .£5 OS Od; derde.£3 011od lot £3 I5.Od;
inferieure !,ot bard .£1 Lr". od !,ot i:! 1511od:
"'Ufjes wIlte. eente !,ot suporieure .q 15. od tot
£';I".Od,t1f_le£3IásOdtot.£410110d;denle,,~
I bt .£1
.t::l 10. od tot .£::l10:i0d; inferieur!,ot, oe: e
lIk oei !,ot £2 óe od;
donker.£3
S. od tot
U 15. Od; faney byock.
.s:4 011 od !,ot
.cS,..",Od; .tAArt ...itt.e .£1 J:Je od !,o~ £1 17. 6d;
hchte £1 lar Od!,ot £11& od, donker.£1 0. od
!,ot.£Ir,.Od; zwart lanp£'
10a0d !,ot ~ o.~;
lang !,ot middehna"e.£4 0. od to~ .£411lsOd; mid·
del .. tir £2 lO. od lot .£3 0. od; kon middel·
.. Ua £1 0. od Ioi £1 10. od; ......~
£3
!le od toi .£3121 6d; Iana
.£1il(~l~~
Itn Od~
£011(21 6d toi il
0. Od' .PadOaM 1fitt.
£1 U. od 10\ ,£2 á od; ~er.£O
lCi od ""
tO Já od i naite aaidde
ea kon £0 la.
od tot AO Uie OIl;
b Jl 7.

~t!I

::!Ie~

Klipkop,
J)urOu iOI4. I*W;ken,.I8I",II."'IJIOIl.fIIe,

8cl.~

brengst
van
het vorige
jaar. Maar dan
heeft
de maatachappij
nog £liO,OOO be·
I!'gd waardoor
de ~ermeerdering
gebracht
wonlt op £:\1:10,000. De nitgaaf gednrende
I) • 17 I
d
het jaar
was £1,68: ,.';
aten e eene
winst van £:.!,O:I2,5til
of bijna 5.) p6rcent.
·
d'''Deze
cijfers
rechtvaa rd1gen en J'oor·
zittel'
ongetwijfeld
in zijne verklaring,
dat De Beers voortgaat
jaar na jaar "geld
op le stapelen".
Men hoort veel van modoch dit monopolie
kan
nopolica spreken,
· d·1
tg n "'eld op te stape
h
onge IU el'u voor aa
"
•
It'll, omdat,
zoo zegt men, d!'zo maat!Ichappij
zoo veel goed doet.
Lalen wij
el'U!! eeD voorbeeld
van het goede dat zij
doet
nemen
nit de aanspraak
'Van den
voorzitter.
"Er
was een onderwerll
dat
, I
d
d
hij (de voorzitter)
speclaa
on er e aan·
dacht
wilde
brengen.
en Jat
was het
-loo
d
h.."
groote aamlee I • wot !' maats<: apPIJ en zIJ
al8 aandeelhoude
... hadden in den Bechn·
8na!and.spoorweg.
Zij hadden
een-der·
den
der aandeeien
dezer maatscbappij.
I"uldell
(Juk teil fJl'uol, sluk yr"ild ill
ZI'J"
Rlwdesta"
De heer O .\ TS, een d er di re·k
I'd
telll'en,
en naar wen zegt een k anl I aat
voor
het lagerhuis
voor :\.uuak\\'aland,
die (lnlllng'!! te Dnhwayo
\'\";.1" mft de
opening
van den !poorweg,
zeide op de.
zelf·le

ter aanvnllin'"
van de
."aC>
"den
van deu voorzitter:
"De Bechn·
.
.. ( I
d I
analan,I·"poorw!'g,
waarlD ZIJ ,e ann et".
homlel'll)
een·df'rden
van 't kal,itaal had·
den.
werd - hoofd7..akelijlr
gebouwd
met
-Id
dat op
scbuldbrieven
werd ver·
U

ver<?"..,'eriog

woon.len

kregf'n.
waren

Doch
goed

deze

verzekenl,

d

~

eebuldbrieven
niet

Jl d
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door

'OOIe

wat

boort

:v..
~ ::r
-:!, ~
men IlOlde

't archief ~er~
he& TOlaende iD.....
baal uit 't lI'Cblef medepdeeld.
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~

lit
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h. be.
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-

...... --

~lwP.!:~:!!:

bem::

kftlCh~,
maar sou toch _Uiicht
bet
bebben pdoh.n
ware de politi.
~
HU ~ft aDder·
wonden
~
he& hoofd en m'YlUl het lichaam
wo~t

oa:
te·Ter.
In lW

8f8IUJCllatrlkt
Itond

wu

ni.,

der

dnnWOIaetIter.docbTaJbagbhad
meD d~
noemde eeo lp8Oia1eo

deelea

maar
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~en
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eon
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, GEMENGD NIEUWS.
EUATl' .. -ID
~
9a TIlD de prjjarudael.
HaM """', het_t siJn..-t. De joagebeden
~e ..... er op te kite&.
TE Ot'DT8HQQaN ia eeae ftl'MDiaiq
geaticht
voor bei UDkuopen YUI eD to.iel om I~·
booaae. die UD "red .......
Jjjden.
d.
... ·metIaOde te belaandelelJl.
TANDElI.-De heer J. L. Cook, tandbeeJkllD'
dip ua de Paarl, adyer!.eerl da~ bjj nor.teed.
geread ill qIIehe tanden t.e vencbaJfen e Y81I
pili aI. JlDdereJl 011 tepa de belft van de
.... oue PTija.
HOOFD.ECHTER De rillien YUI du Vrijlltaat
it tIaaU op fIfIDkort be..k mel lijn p&in aan
de Kaa~. Hij pa~ de yolpnde _k
aaar Her·
8lUuapaetentoatein
stl'BDfl" .... bil een maand
W vertoevt'D.
DUB DE Vi .... HV.llolGSTgedUnlDde de-laatate
pur dagen _t Illeer dan i.woon .IICCOI be·
kroond
werd ia de riacbmiarkt
thana heter
voorzieD
dan
sedert
88niieu
tild
bet
..YaI ia ,ew_t.
DB SECRi.. AlII! v&n deu afcleel~
Cal·
nDia ad,·erteert, dat aU. achtent&lbge "CSbeIu~iagen
moeten worden inbeaa.ld yó6r of op
10 n-mber,
"aarn& alle achterstallijreD lulleD
gedarurd WOrdeD.
NEEMT ItEXX1S!-De
secretarie \'aD den af·
deelilll'erud
Y&DPiketberg mukt bekend, dat
de raad Y&D~Iaa is T<><nbet jaar HI\t8 eefte bo·
Juting ti! heffen op alle ..... tgoed ill bet d.iatrik~
daara&ll ondenrorpe~.
TE VOLKJSal:H ,un twee koelies JrlUreeteerd,
ill bet beai' yan eeD groot aantal Ja"oelen t.er
waarde ,.an £1\17, welke juweeien men Yeron·
dentelt
dat Yan eeD Indischen juwelier vau
Durban gestolen te ztin.
TR.UI·U:·WElxK.-Een
kOlltbur paard van
den beer 81lead. noor een gt:ldeanle jOfl1!eu beredeD, sproug Woenadag te Woodatook in den
.eg '"!lJ) Ilell uaderende tram. Al. ge ..ol« UD
de botsing werd de jongen erg beLeerd en het
paard &00 Vel'11'ODddat men het moeMt dood·
aehiet.fon.

,.ole-

BEll jon,!! maD met name RobertAon, eeD urn·
lIIerllWf, nel, ter .. !!l bii te p, Eliubeth II. week
aan eeD nieu. gebou ..... erkte, 'ran een ill) "->et
hoogte eD kwam terecht op ziJn boofd. Hjl .. er.l
bewusteloOI! opgetild ell uaar bet bOlll7i&aa1lie·
bracht, ..... r b!l ID een bedenkeltiken toeaLand
Yerkeert.
AAliGEKn)(E~.-D5
!Jeer G, J. J.'.rrein, nD
ElandefontelD,
di.mkt
UnIOndale, adYel1eert
dat een purd bU bem ia kom8ll aanloopeD. De
eigenaar kan het terugkriJgen, mits. ~li alle
koat.en betaalt.
Do heer E. J. S.lth, van
lDipkop, DorMD Road, beef~ ook een geliik·
-rtiae
.,hertentie.
TERWIJL een van do nrklieden
Y&DdeD beer
J. .Mu ...ell, boDWDleeater alhier, beaig .... eeD
Wok 8aldanabt.ai
aandateen te houwen yond
Iijj een jp'OOt been iD deD .teen, dat geleek op
het acbonderbeen
Tan een yolw .... n lIullach.
Het beeD ill t bans in bet be.i~ yan den heer
AMIUI~roDa,bij wien he~ te aienia.
WOEXSDAG l.I. muitte ár
SiTewn,ht,
miniater der Kaapkolouie en-zooai.
door nie·
mand iD Zuitl·Afrih
beiwijf.ld wordi-de besie
vriend der Zuid·AfribaDaahe
lepubliek, aline
opwachtiDa bij Z.O.Eel. den et-tapNflideat.
Tot duner baalt men te Pretori • .-rijelijk adem
weaena he~ ",blijyen
van ".Ioot· en andere
delllOll.tratiea.
'rouwena, air James i. hier
..ooral 1'oor priTat.e beairh.id.- I',,/h.I·1I1.
UIT VItRTROUwa.a.U berichteD t.e Port Eliza·
beth oDlY&Dgen, bljjk& dat een boer, genumd
U riel, Yall bet I"ort Peddie dittrikt, duidelijke
teek .... vaD de Anderpaat toont.
HU WUIbesir
y8e in te enten toen eeD doom in EliDe band
.tak, die wat moei:e -reroonaakt.e er uit te
kriilreu. Om dit ~elijk
te maken Ife·
brDlkIe de heer lJriel het mea met "elka bij ID ..
pëu~ bad. Spoedig openbaarden zich teekens
'ftUl
eie rUDd~
ea hij l~ tbaDl in een be·
deokelijkea toestand.
"TBE (;1:10. TOSoI:TR A.·alt;.l .. len If8bruilte
Tall l'eiaipR, aiekeD 011 immigranten,
mei ie·
kleurde kaarten en teekOllinpn.
l:itgep1'en
door de " Castle .. mail stoomboot maataehaPPli
ea yerlaiilbaar bij de heereD J. (j. J ULa en co.
Wij hebben deae DUUige jaarlii~lIChe lIit:r.ye
voor 't jaar 1898 ootftBpn.
D.!ze uitp ..e il
aanmerkelijk vergroot on heTat alle informatie
VUl allerlei aard.
Zfi die onbekend
lijn
met Zaid·Afrika, of die een rflsje weovchen t.e
lang
genoeg
tevoren gepubliceerd
werd,
makIID, kannen niet hater doen dan zich dit
was niet geheel
.zonder grond, en onder
boek voor den prij. van 2&. Gd. aan t.e acba1feu.
de omstandigheden
was er veel te zeggen
OP KL-'ARLICHTE'"
D.'G.
·
t
daa me
....
.,
....
WU.LISTIIN.-"EeD bDitel! .-riend" ,.an daar
voor d e ver d aging,
e Illeer
r
n
vroeg
in December
e. k. een nieuw dia·
,"'"
da~ de "iDbliel'll
op bet dorp goed met
triktebeatunr
Eal m~ten
vormen en de
EEX KLERK
YERMOORD.
elkaar competeeren
en 4d .. tM'r pond YOOf.. ol
wetli....
leden
dlln weder zullen knnnen
genD, boewel &ii alecMIl 4td· in de Kaap krjj.
DE KASSIER
ERNSTIG
GEWOND.
gaD. v.. 1floed rtiat in W'Ul'de; iemand kocht
protesteeren
tegen hen die, volie08hunne
opJanp
een erf yoor 3 honderd pond en beeft
overtuiging,
pen
wettige leden kunnen
DE DADER
THACHT
ZELFMOORD
het weder yoor .£1000 yerkocbt.
Dan achrjjft
zijn, omdat zij geene wettige takken ver·
TE PLEGEN.
hij ....n de .. tuireD.gelden iD een EKere saak,
tegenwoordigen.
De nieuwe takken die
en meent dat de onkoaten t.e groot ",aren. HiJ
. b' ..
b h
h
k
kan nie~ 1'8n1taan of dit bezuiniging is door de
OpgerlC • zIJn, e ooren
unne aanzoe en
WORDT GK-\.RRESTEERD.
.
De b' cl k
....
k
b td
om op""nomen
te worden
in 't distrik Isreseenng,
ICy e oor 1800 op • orp
.. Ditgebroken en IOIDlDipD rijden &00 bard &ii
~8tnnr,
te laten o'Verstaan tot de volgende
Gislpl'Jlamiddag
kort Da llrie u..-het
kunnen door d., lItraten; ~n ongeluk kan elk
ditllriktsbestnnrs-verpdering.
Een f'eDtl aluitingennr-werden
eenige schoten ver·
oogeoblik YerWlUflt worden.
vervall~n
tak un niet
weder
in 't leven
nomen
in het gebonw
van de Standard
El::!<.: 8<:UA.NDELJ.J'"-E
AH.\IRt .. _ De ,tad it
geroepen
worden, tenzij
men een geheel
bank
te Claremont.
Bericht
daarvan
Y9l Tan allerlei praatjflll oYer eeu der ecban·
nienwen
tak vormt en als zoodanig bij het werd gebracht
aan hel plaataelijke
politie
deJijbte
voorvallen die ooit alhier pablliek ge·
distriktabelltnnr.aanzoek
doet om erkend
station
dat zeer dicht bij de bank la gelemaakt lIijn ieworden; en men," verbaud dal
en opgenomen
te worden.
gen. Eenige
politiedienaars
beg-"ven zich oDder ona christelijke Afrilcau~r be,.olking meu·
datlelijk gewapend
naar de plek.
Zij von.
achen "an f ..taoenlijke eonneclie te yinden lijn
Een gesprek met lord Rosmead. den do denr pesloten, maar el ... aden w31. die .ieh z,,6 ver'a.JeD Ir..mln. net IlIiJktdat
..
were
joDge blanke manDen en vrouW8l1, "J.eI'
De 8f1itl,yJ~t!J llet'irw heeft een artikel
dra erin toegang
te verkrijgen.
.En een zeden klaarblijkeliJk het daglicht niet yerdrapn
van de pen van iemanJ die lord Hoswead
vrecilelijk !oQneel aanschouwden
zij daar. hnnen,opr.ePAn
Zo~
&ich nur een
kort na den Jamellon·inval,
te Kaapstad
De "tdler",
een jongeling
'Van onge·
<ier kloyeD ten "eaten ....D dese ,lad .ven,
ontmoette.
De schrijver
zegt dat hij veel'
twintig
jaar,
zoon
van
den
Zij
_n
eeD
jonp
• portret·~fnemor
..
. d
I rd R
R·I
"-"-h
theker
d n
hller met 1Ïeh. Op were .tiUe .. laat. ~men
vroeger een IDtleme vnen
van 0
os·
oUu!'"""""
ell
apo
,
C
nd
.Ll--......
d
F
L
...
.._L
I"..
er dood,
·ermoord,
eeD erwtteu
JOllie1ÏdI~-a'
"ere .. tenk uva.
mea d was en d a t b e t gellpre k open h Ilrt, 19 L'ranstaedter,
c
....
•
blil e, OD...~;*,""""eDrich
L _.1 Ro
d
k
lijk a.'mmil1"'u
-..agen
mat .... broken
nek,
et Nae -Je
,ea
... ge·
WitS.
O,'U
smea
spr"
V03rname
~
... '"
~- .. "
~..,heel neaki ~erwn.
Tot
".n
over drie punten:
Ten eel'llt!', dat de heer
auderen
beweren
tengevolge
YlUl
een d•• oeder(ecn lid "lIn eeD welbekende faWlen.
Chamberh.in
alles
met
betreklUog
tot IOChok aan een zwak hart.
De "manager,"
lijb
faruilie) lij bet ift8K'1. du Zu eb baar
Khama.,
Bathoen
en Sebele
in Londen
<lOl heer Westcott,
en een zwaar gebouw·
jonpie dochter. oud oll,neer
IS jllTf'D, bij de
zelf wilde
doen, en hem (lord R08lDf!IId) den
kerel
lagen
er in een wanhopige
photogr.afW Honden, t.er.Ol het dui ..eb!cb ... rtt
'd
I·
Lo J R
.__.1
tel·
' •. I·-ld
Z--"
d po,litie
ui~yoerd
werd. Kan de oDudeljjkheid, .Iec:ht·
in t aistel'
let.
r
osm ...... mocllt
wors
Ing geWI......,.
_ra
e
il d ~..Ift.:
erd
_..I
heer
Newton,
adminiatralt'\1r
van binnen
kwam
"prong de kerel op, mikte
heit! en vu Il ea,_we..
der ._nlven
wor·
bid
K
dik
recht"
til II·n'.- met aen revolver,
maar, den?
pbvtogra&t
bereid e eeD..u&al der
Ree nana an nllar
a3p"ta
aten ·omlln
~
....
'"
portretten,
die in handea VUl yenocbeidelJe per.
om d>taromtrent
iulil'hling
te Irrijgtm. en vinul'nde
dat de oyermacbt
te groot eD el' ~
iD de.t.d ..ieJen, en ..erder rondpwezen
hleef
toen
ollingelicht
omtreut
de Le· aan ~illiornen
niet te lIeDken 'Viel, zette
werd8ll. Wii Yel'nemcD dai de .ntorileiteD
weging~n
der
troepen
dt'r Gecbarl.8rue
bij htli moonJtnig
~n
ZijD voo,'hoofd en .tappeD D_en
znUea OlD den pbotopafillt 14
caar
Pit8ani.
l}.ln zegt lord Roemt'lld
trachtte
een liogel door zijn eigen kop te y... olpu
1FePD8 bet ,.enpreideD YaIl onbeta·
_.
t.l hijh
tel
dJ
j
H<
ht
·naafAnwondlehem
_I''''eporv.t
..... l __
da&lIIeDbie'
veruef
at
et
egram, om
r. aIDe·
agen.
e.1IO 0 IJl...,
'"
l
U·
azed..!Ii"_ tl-' die d
lie
lIOn terllg te ro8jn,
op alJDe eigene ver.
genarlijk,
doch zODder hem op de plek
du PlIIIChen 0
~.....,
eJl
ya
_. I'·kb I
d D
I __ ••
te doodAn.
Bij werd dadelijk -pen
aabba&b voor sua OnheiIia wvk pbruilrt beeft,
Ilntwoorue
I)
ezau.,
e proe: 8wawe
~
........ 'I"0OI'
het nsaptnatllbol
~
kon OlD
werd ook uitgevaardigd
vóór dat de bef'r en in veraeJrerde be"ariDi
geOOlDen.
dtpIjjk _ .-traft
te wordtn.
Het is bijna
Chamberlain
ervan
wilt,
en hij IItond
De heer Weatcott w .. bewuielooe
en ~fIUk
dU
er
leden vau
ra&-nreeds op verWek naar Pretoria toell de ta&- een tijd laar Wal! ook dl! ~r
zulb.
Iijb .Afrikaner faIIliIi-,
die zoo --.JleD
i!teDUllÏDg vau dn heer CJaamber~n
bem
die gillteravoocl
in bedankeliJkea
toe- lijD, i1I_111iddea .. _.
Keu hoon w.1 vlUl
bereikte.
NieH-nstaaDde
dit all .... eemt
a&arad .ertemle.
Om d ... red ....
bet ~
ltIIIIUdeIiib --_
iD Parj;'
dé beer C~Iai.
al W lueilei.oor OOI ~k
eeD duidelIk
e.ollJltaD.
1Iitr"'" ....." _bei ileie ~
-.I
due
l&appen
'foor aicluelf.
heer
dil wtbaal te bekomm ftD betlaebeurde
:::.,.~
~~I!;dllllllu.!::
C.bamberhaill
is
'pD~';
"oordat wij ter pene li....:Lar JDeJl i& laM ~
•
eie ~

Aanslag

op een

J._

bank.

n.

den spoorweg,
(1" I IJf:
OIl" ff'1l!J1
"ilfJetll, ...lrlhml
t.'flll grtJlld
aan de m_to
IIObappij ge,reven om bet bouwen Tan deo
mv\ftPW .....
aan te moedigen."
De wijze.
-.--......
d
h
la d
't
waarop
de De Bee... ua et .:
bell" la door pld te pven
•
ho1Iden, docb
r.oqt &eftU dat
~
j, _'n
ea ~

.:u~

..:::~ea.::::. ~

!kt ~

A

MARKTPRIJZEN.

genezen zonder de hinder
dIe men
gew;aar wordt bl) het gebrUIK van lOO

door
"per,
de
"ebt ge'
'1111S,
en

o

~~!~

~pkolonie

lIlopliJk

~'!i!
-0."

Vm tijd toi tIJd

~

at....

0
0

BOEKVERKOOPERS,

Il)

Illjk

o

~~ii:~e

IUapJDoloaie DCC loyaal
betnk- lDMr d. ftD* .... 100 met I~
ldfle~
tAK da baad t1IIICMIl bell ea ....
.....t.erd..n
de re.olTV
100
~
daD komt W JtreClW lIOOfd. lWai dat de lIiOIel
eloorciroog, maar
aaUqk &oe am -.Gle.lol'II
BOImWL
afalOeI tepa eR kaoop. IotJOMCM.
',",urde
de iDbreker op deD u.r W __
BR WOOI'4 "A.frIJraaD4er".
~
pi8tool niet wode werkea)

VERKOOPINGEN

Ayer's
Buikzuiverende
Pillen

• IPII.

0
0

....
de eeUJk den klerk 100 ~Id.
NCleIá werd~
bl'188', la ~
door hem den"
af _~.
eie plaata ..... ..-.IL
.....
of heal met ....
ld· ....
dealmor
te
lUed doen meer ph! (ODClet·de OOIlftD- ....,.,
of laem op het boofd ,te .....
tie)
_ .....
D' daD ...
~L"
De ~
... er dood bleef. Ipe heer

lltapel.n"
I De maa_bappIJ
be~
haar ,.Id
iD Zuid·AfriJcuDloU
oDd....
Demlagell
lllechta Wan .......
r
IJ het bpitaal.met
whaat -.,.,
ce krljpn,
of al. &IJ sicll m.t iroDd ID Rbodelia tepa
te

)lllilll~·

7.

O

~'Jn5 gdlJkeo

en
4 jaar.

m..

eaa .....
CIOOIa
~

niet .. reed oneler .1l1b .._._en
bflellU'lllld(eea
lOOri VaD. neclerechter),die
POeT ELIUBETR, " No.., - (Reuter,) Dur geld iD Znid-AfribaucheoDd
... emiDpn
op bet dorp de orde had te bandha .... n. Op
de LondeJnci>e Yerliooplnaeu Dil jai.llOOpeDd wor· te belegen'
De .. ndeellloa.ere
cU. de de plaat. pnaamd
Blaawblomwaetjeekloof
den ..... <le besigheid 'bedell _r lItil op de plaataehoop dhideodeu
van 40 percent trekken
iD De Kom woonde
zekere
miJnJaeer
lijkt mllrkt, en fleD".,.,te hoenelbeid wcrd tUil,....
troklu",. De boe..~lbeid .... ~boden ..... CSI bale., WODen bU- uUal1UteDd in Europa, en de Thomu
H.. Uie (waartlCh.ijnllJkde merot
_.au
sIeclJtl 186 ..erkocM werden. Daft ware. er meik.koe
Zaid·Afrtb, moft. sich te- een familiebetrekking
VaD het I~
ParI..
nUll llii balen
_Ike ten ..erkoop opgebracht. mur
'IP1'eden s~ellen
met gOf!d t'f!f'zehreiJrde
m'lltal!d
vaD dieD naam). In 1825 eehreet
welke n.!t .... geboden wenten. ~ grootste beaen·
.
..
de lpeclale
heemraad
vaD Tulbagh
aan
dln;( .... :6 balea uit Bargendctrp, o.ge.....-he ..
en andere krnllnkena
die den laDeidroet VaD. Woroeeter dat het hem
eeni¥M&inl Yell.g ....... YOOI'..,n bod ..an Cfd per lb. reldbelerglDgen,
", ...eigft'rl werd. EeDe audere beseadiDg Y&Il II Tallen
uit den
achoot 'der rijke maat,. oDlDOIellJk w .. orde te houd~D r.oolanglOO
b.lell werd "erkoelit t."".. ft<! per lb. Voor 17 IIObappij.
Van
't recht om een deel der iemand
.1. Thomu
HeatlJe daar woonde,
b.l~n .upuleu",
l1l&&I' tleniguln8 oD~"1
en
winaten
te eischen ia pen .prake 1 WO die salke beleecligend.
taal tegen de over"ettig wem &ld geweigenl.
De .. ederea
markt "erd .wak ..ooniED bIj de men
met lie Tranevaal8Cbe
roudveldt'n
beid
gebruikte.
De aanleidende
~
opening, Dc pr.j_
",,,",,n 0Plegaan .. n ft tot
hetzelfde
doen?
Zal het
in Rbodesia
tot due klacht wae ala 'lPolat:- Een ~l1d.
(lert'eot,
maor
die
pnj.
weN
Diet
bell()ooell,
en
de
De bedroefde
echtgsnool.
.
dag .. te:l de beer Thomu
Heathe en
markt aloot, o",r bd algemeeD ..... 1. tegeD froegere
an~rs
~aan, indien
er btltaalbare
roudeenlgen &Ïjner kenDiJl!en ~ BlaawblommeH. C. ENGELBRECHT.
k"oteerln~,
mijnen !lijn? II! bet hoofd van <le De Bee...
teekloof
op de Itoep lu~tfiiJ t~ drinken. De
BirdtielJ,
VHn Rhijnsdorp,
LONDEN,26 Nov. _ (Reuter.) - De wolmarkt ook niet
het hoofd vlln de Gecl:.arterde
heer
Heatlie
zeide dat hij gaarne andere
2:1 Novemoor,
18~)7.
lO .Iap, en de prijlen
blij ..eD en'(lJ'Ilnderd.
maatschappij
?t
personen
in de volgeDde betrekkingen
,
zou zieD, want de Ipeciale heemraad
WllII
ALL_aLJEI:a.
een "domme
ezel", de veldkornet
was een
VEHLEDEN
op Vrijclag avoud,
den
"onfataoenlijke
man"
en de heemraade1:ld"n de<:er. na een onverwachte
klerk
een "mol".
Daarop
vroeg hem
krankheid
"an Illechts eenige nren.
mijne
Het Paarlsohe dlatr1ktabestuur.
A. Il. DE VILLIERS" co, AFSLAGERS.
iemand of hij dan een EngeiJclunan
in die
hartel ijke geliefde
echtgenoot!',
l\[.\ RIA
29 ~o.-Paarden
eli -la, te Klapmut""latie.
De heeren F. J. Jonbert
en D. G.Malan,
betrekkingen
wilde zien? "Neen v ... niRt,
,JOH.':\':\' A. geb. van Brakel,
iu den ouder·
30 :So..-Huin-'
..lUl d. A Lonw, UIl d. paolOde voorzitters
van de Klein Drakenllteia.
geen }~ngeiJchman,
maardrie
"Al·RlKAAN·
rie, !>I oorder raar I.
dom "au '-,l! jaren.
takken, en te· DBRS": Hetzelfde
%11:So.-T.
Klapmutatalie, paardelI
en merrie .. lelte en Achter·PaarlllOhe
woord "Afrikaander",
in
Hoe h,lrtverscheul'I'ud
mij dit
verlies
30 ~o ..-Hu .. rud, en..... n dl. Dempen, ..... tJe nns
leden van het Pdrlsche
Wl!triktabe·
deze beteekenis
gebruikt,
komt herbaal·
ook lij. I~ het mij tot troost tlat tie Heer en paatOTi~,Purl.
atnur,
verdienen
den
dank
nn
alle
oprechte
delijk
in de getuigenil! over deze klacht
",... 'u men~ch dtt bewerkt
heeft.
BMILE H VAS NOOBDE:s',
Bondsmannen
voor het protest,dat
zij &an· voor.
Men ziet dUI dat het woord "Afri·
1
Dec-Te
Porter.Ule,
kootbue
er-ren.
H. G, HENDlUKSZ.
geteekend
hebben tegen de oDgeregeldhe.
kaander"
of "Afrikaner",
een latere vorm,
T A:S DER SPUY, IIlIiKLMAN kCo, A.I:'SLAOER!I den of onwettigheden,
die volgens hunne
reed.
in 1~:!á gebezigd werd om de blan·
Hottentots
Hollalld.
I Dec-fe N.u .. bepAald, aMeellng r.. rl, Taal· overtuiging,
in genoemd
distriktsbestunr
ken aan te dniden die Znid·Afrika
als hnn
~ovelUh .. ,. :!:!, IlI:17.
..erL: en hui.....w.
bestaan. Zij hebben getra<fht regel en orde
!anJ hebben aangenomen.
I.; Doo-Te SomuIICt
We.l en "'"m~roel West
te herstellen
in een lichaam dat "olpna
de
Strand. kOltb&re belJouwde en onbebo .....de .ncn.
AN F"milis
en "rieuden
woNit be·
getnigt'nill
onwettig
ill Bamengesteld,
en
J. J. HOFM&YB"
ZOON .~·:;LAGER!'I
De gouverneur op reis.
keull g-ema ••kt dat het deu Heere
hoewel
deze
pogiug
hun niet gelukt is,
9 Dco-Op Kerkplein, K"'p"h,ol, de overgelJleven
Lit
Londen
komt
he' bericht dat sir
schulden der UnIOn Sank (III lt<juiJatie),
!'eha.lgd
hpdt
vall mijne
zijde weg tenc·
znllen alle vrienden
van orde en recht hun·
William
Harcourt
te Dnndee verklaard
IlIt'n, fllijm'
t"I'.!tmgeliefde
Echtgenoot,
~·A.URIT YA~ EYK .Ic CO .• M·SLAGER~.
ne polI'ing weten
te waardeeren,
en hnn
dat het
hem
'Verwonderde,
dat
Eu[ ~nlll'IIRhTlA.\X
H.\llll.\:>:.
Sr I in
2 n..c- v .. tc en Ioo!ae llne.ltren. 11,,,.raad, en. in toe",enllChen
!lat zij mogen slagen waar zij heeft
<le
heer
Chamberlain
kou
vcr·
d. I.ady Greyotraat, I·.... d, ""nu ,"",IY"",ylJruil'
tlt'n ·:pl.pg .. ntlt'lI CHl<lcrdofll vau ~.I jareu,
hl't recht voorstaan.
klaren
dal er niets tegen de eer van deu
r, J. SOSMAN "ZOON, AF~LA(lt:RS,
1 IIl(ttI141.:!.7
d(.~en.
De hel'lren
Jonbert
en Malan hadden
hef'r
Rhodes
wa@., nadat het colUi~ zij'n
30) groote oonWC'Yt'n BJl het dorp ~lcllt!llboscb,
ZIJII IC'H'I! \Va~ (.'llIi,tn,
el] liju ,ten'en
llene verg-"dering
van 't dlatriktsbestnur
dag en d.. tum latH te womeD bep.aM.
Sir William hoopgewin.
1.1. Donderdag
belegd.
De voonittcr,
d~. rsPI'0l't had ingebracht.
a Dcc-Uit de .enduhul
te Matmesbllry .• laclll·
kantoor niet lI:ulk een
"' ..cl. E. C. H.\~Dr.\:"i'.
8. J. du Toil, weigerde die oproeping
te te dat het Koloniale
~n
stllndaard van eedrag in de administrateur
Geu. ('Io!'tl".
DEltIPERS, MOORE" KRIGK, .HSI.AGEns,
erkennen,
verklaarde
ze ouwettig
en ill
steita bezittiugen
zal gedoogen.
BUI8'.'r,'I'·ift.
Wellington.
agn briel aan de genoemde
beleggers,
ge· harer .'
, Dec-T.n dorpe Caledon, 20 jonge )'... r<l.n.
Te gel'
ijd verneemt
mlln uit C mtaH
~:J ~ uv , 1~~~7
publiceerd
in 't D(/gblad van Woensdag,
J, ti. 'bRdS"
Co. At·:;LAG1':ItS.
dat 1IU-'. fred MUD!'r. de hoo~e commis·
hij de verwachting
nit "dat geen
8 Dec-le
KlaplDnt .. lalle, ('"arden,
IJOlII"" en dl'nkte
saris,
de gouverneur
die door deu heer
e~LheDg!"OlcD.
enkel
ander lid van het distriktebelltnnr
Chamberillin
werd uitgezonden,
een aan·
NIEUWE
CHA~. ADAltI~, ..\I'·SL.\GEll.
aan deze opl'OE'ping en inconstitntioneele
spraak
aldaar
gemaakt
heeft, waarin hij
10 o.'c- re Tulb.gh, .. inkohl)()rraad. I",se gocJe· handelwijze
zal de'elnemen."
De voor·
den heer Rhodes, kort na bnn onderhond,
reil en le.ende have.
zitter
veracheen
echter op den bepaalden
HENR r CAR,;O:\" ÁYSLAliEIl.
de eerste
plaats heeft gegeven. Het wall
dag ter vllrgadering
met den IeCnndn.
de onderatenning
'Van lie bevolking
van
I' I.lcc- Te Ceres, llacbtOMen, koelen eu "'a3I'-<cbc
van een der Paaracbe
leden en de twee
.. hapen.
Rhodesia die hem (abodes) door een crisis
Yilll Berken, Tine.
Met I.'n driec'n.
leden van Dal Joeapbat.
in zijn leven zooalll waartlChijDlijk
niet
Verhal.'n
"<)(lr kin<kren
Het
was nn
begin af dahlelijk,
dat
weder een zou komf'n, heeft geholpen.
En
Citten. jonkhpor W. Hn.
Zl1i.1
sommigen
geene vergadering
wilden hebeen m1nheer
Fischer M. P. verklaarde
bij
.\frika
vnor en na den J.lllie.
ben.
Nadat
de vergad~riDJr
vOOrloopig
V_ •• D .,.
h
,Id
Bon inval
die gelesenheid
dat de heer Rhodes een
gekonstitueerd
~
hadden de beleggers
van I<:ngeland'. grootste zonen was. Wat is
Bore!. H. K. wan Yin. E ..n boek van
een'Voudig
1e
sblau
bij hun
proteat
,le goden en <l.. hel
de standaard
van gedrag dien cle gonver·
dat de opgtlkomen8n,
die volgen,
hunne
nenr
eischt?
III hij het met ~:r Willi.m
Homil&rium, Verzamelin..: \',lU uit·
o'Vertniging
ollwettig
in het distrikt.be·
Harcourt
eeu?
:.:pzochte LCl'rredenefl,
:!c1e
Z.\TJo:IW.\.G,
27 NOVEMBER,
1~~'7.
lItnul' waren oppnoUlen,
reen recht had·
""fldd
den
om te stemmen
over de vraag of de
Lapldoth, f, En.
(;e..!Jc),t ID Til'r
Koorden .
"rlL1~(;
UP YONEY."
vergadering
verdaagd zon worden of .uiet.
ZclO;':t'n
Hét
blijkt
dat eeu aantal boeyen
in
J)..
voorzitter
der
negende
jll.lU'lijkllChe
De
heer
D.
G.
Malan
zeide
dat
hij
niet
kon
Lelg'hti1n. R.
Ol.lf ,le Roemrijkc'.
toelaten,
dat de onwettige
leden ook zou·
Kaal'stad
en
om.treken
ronddwaaJt..
IIlstCJri,ch vprha..1 nit <Il'n trJ,1
vprg~d f ring Viln aandeelhouders
der ~
den
8t~mml'n, doch
in plilllta van toe le Waarechijnlijk
z\1n ze van die onp·
d"r
Xf>()r~'h('
zt'ekoningen
I,
l~d Beert! ;.;..con,olideérde
dillmantl'n
maat·
Dtemmen
in de verdaging
konden de be- W8nlehte immigranten
die in.zuid •.\.frika
Ma.cla.IDA Pont.
lIpt hlli~ u.an tie
schappÏJ zpide Dinwagmorgen
in lUn dn·
leggers
en hanne ondersteuners
er tegen
Dog een apeD deur vinden, daar bet mi·
h.l\'!'n.
H I-tol'l,;{'be romau.
.-,g ;\d ~pl'aClk: "De staat hnDnp~ zaken W~S zeer gestemd hebben.
Werd het voorstel om niaterie
de oogen tot nog toe heeft geslo.
de Vlet~r, A.bb.
I Il dal:l'n
v,lU
ted voor gevallen als die, waarvan de heer
he' rl"digend;
.it
zon een i..der moeten
de vergaderine
te yerdagt'n
dan aangeno·
sranDlng:
('eli fIlOoi Loek
Tom
Fn lier,
L.W.V.,
in de Ilfgeloopen
~
. I ('rkennen.
Het rapport en verslag loonden
men
door
ol met behnlp der stemmen
voor jon;;en8.
o
I"
waartegen
zij geprotesteerd
hadden, dan
parlemenl'lire
_ie
gewaagde.
Sommi·
Wt\ tso n. Zit'l~zor:.:
l'U herderlijk
lid d,.t De ~r!l
elk jaar bevredigf'!nd
voort·
konden
de beleggers de vtlrgadering
heb.
gen denken
dat deze vrijbllilkrs
nit de
aDl ht ...
;,~
ging
geld
op te Iltapelen
(pilin.,
np ben voortgezet,
daar de verdaging,
,"ol. gondstad
naar onze gewesten
zijn gevloWytboff. Drcnruf'tlje
;l:! tid money).
en bij kon in 't algemeen
zeg· genl! hnnne
opvatU.1J nietig lIOU !tijn ge- den om 'hier bnn verderfelijke
praktijken
te
komen
voortzetten.
Glatermo'1f8n
geil. rlat de direkteuren
een gnnl!tigen
weest.
De takken waartegen zij geprote8werd
de tijding
verspreid,
dat een boef
Ook nn llltg~even
d ..or W"I Eerw G. R st,lat van zaken voor de aandeelhouders
teerd- hadden konden Jan geschrapt
wor·
FBRl.l'SUN, Memoir and Sermons,
:!i! lid
badden
t~ Il'ggen. Zij hadden goede divi.
den.
Deze geachrdpte
takken ko_nden na· op zekeren mijnheer Wl1nder. te Zeepnnt,
had geschoten, en gil'termiddag
werd een
tnnrlijk
naar
een hooger BondebHlnnr,
denden betaald."
het provinciale
bestuur, geappelJ~rd
hebbank
te Claremon~
ovel"Valien
met de
VERKHIJGU.\.AR
BIJ
Ja waarlijk,
een ieder moet erkennen
ben.
,
gevolgen
die onze
lezers elders in 008
dat De Beers floreert. Gedurende
het afge.
De beeren F. J. Joubert
en D. O. Malan
blad
zullen "indeD.
Het ie te bopen dat
zal dt'ze boeyen
loopen jaar heeft zij twee malen een divi·
en de andere
voo ... tande ... vlln orde en het de politie gelukken
veiligheid
dend van 20 percent,
tezamen
40 percent,
recht kunnen
ervan overtnigd
zijn, dat zij allen te pakken en de openbare
te herstellen.
De boodwichten
1l1e ge.
uitbelaald.
De diamanten
die verkocht
andere
kansen
zullen krijpn
h~t onwet·
vangen worden, behooren
op voorbeeldijfe
"'--AA~""T'"
D • werden bracht~n .t:I.i22,(I'J;, n op, eene ver· zegevieren
tige recht
te maken.
Hecht
en orde
-~
~
.c&
altijd.
wij ze gestraft te worden.
-...,._""_=_""_-"-_=""_!'"'-"'-=_""=",_".,.,,_,..,,., .._,....,_.,,,-""_,,,,-"'-""_'"m~rdering
van £j;j(),OO() boven de opHet argument
dat de kennisgeving
niet

alle lever Ic: walen, heeft

aanst.

0 10
0- I 0

J. C. JUTA & CO.,

neme men A ;'er's nUlkzui verende PIl·
len. en men tal Leter sb~n,
en In
beter st4J.t voor hel dageltJksch
werk
ontwaken.
Als een aangen.um
en
~volgrijk
middel
\'Oor ,·erstoppin;;:.

8STEN

en vrienden
wordt.be.
kend gemaakt
dat het den Heere
behaagd
heeft tot zich te nemen
op 7
November,
1897,
mijn
teedergeliefde
echtgeneete AN~A ELIZABETH ENGEL·
BRECHT, geboren
L.HlnREcIIT8,
in den
ouderdom
van ,&:1jaren,:1
maanden
en 7
dagen.
na een lang eu smartelijk
lijden
a.1D de kanker.
Verder
wensch
Ik mj[nen hartelijkl'n
dank toe te brengen
aan mijne
moeder
Glondina
~Iaria Engelbrecht.
den heer
en rne v. T. J. van Zijl, mev. P. J. Dreyer
I"Ll de andere
vrienden
die haar tot hulp
waren gedurende
hare zi .. kte.

ONS

h:-.t-·n

h()vf'n~
.' ohJectie
1"11 omler-

!!.

o

~perlb.
Eienu

AN famiUe

,
o,._.._

Jat • tieu41INriI:
BaftIaad ~_

__

te buen. Kan
1lJ..-bU YOePD dM
de De Been maataebappt .. rct~r"
rerittratl.
vaD parlementalN Id-.. ea dat
lIIAIUleD ala de heer J. X.lI·.BDfU ulj
lI.et parlem_t
wordeD pboaden P
Due maatachapplJ .. ID ... " .wt... lIiaaIlde
hAre hoonel'CMllD4e mllddaCll,heid, om jaarllJb meer eD ..... r .... Id op

J._

bet Hooggerecbtshor YlD der
(oloRie, (up de Goede Hoop.

all-

kGOPea

moMeD

deu maateUapptharem04tWlPek'be&ooIlt"dOOl'
.. opbopea Ta. p .......
la .....-wende
cleeleD der KolODie elie eie ....
un later
wed.r 'YlUl de maatAlClaappt 2aUea bebbea

T

JD

het laad .... deu ea

• .. _bappUeD

~
Een ader maat., .......,

DOODBERIOHTEN.

Vendu- Kantoor,
Malmesbury.

voor
zijn

t

I'

trein),

iUlIIICae. Bulllw'1yo ell
boeren
TaD

.kt.re

De toekomsup

II

of all _ ....... IaDNDI

,_..

ocht door
t District

:J

den morgeu

.....

OVENGEMELDE
OSS<ln wor- -)NTS
APEN
in den Heer op Zondag,
(
21 November, mijn teedergeliefde
den opgebracht uit het distrikt
.ABUHA.
STBPHANUS
LB
CLANWILLIAM.
Zij zijn in eerste- echtgenoot
JUlIBEBLZY.
SR, in deu onderdom
van 71 jar8D
klas conditie, en zullen publiek wor- 7Roux
(v ... tW A_
r..- 41Co.)
maanden, en eenige dagen,
na een
den verkocht
uit de V endu-Kraal,
gelukkige echtverbintenis
van rnim achten.yeertig
(.&8) jaren.
Hij leed aan de
M~mt'sbury.
21 NOY.-(Per ~.)
•
I. 4.
I. L d .
De heer van Niekerk
heeft de maagkanker.
De bedroefde
wednwe,
1 15 0
0 o 0
11.. 1 ...
Ossen speciaal voor zijnE' vrienden
o
19 0
0 o 0
VieliM
JOHANNA
M.
LE
ROUX,
gebracht, en hoopt dat zij do kans
019 0
0 o 0
Kie .. eeI
(Geb. HORAK.)
1 2 0
0 o 0
1[derkOOnI •••
zullen waarnemen om zich van een
Ik ben verstomd,
ik zal mijn mond niet
o 7 0
0 o 0
g.oed stuk beestcn-vleesch
te voor- opendoen,
want de Heere heeft het ge- Haver
o 17 0
0 o 0
zien.
daan.
o 6 0
0 9 0
Voer •••
o J3 0
0 o 0
Kaf ...
Wellington,
25 Nev" 1897 .
•J. ('.,A, VAS NIEKERK.
o 18 0
0 o 0
o 18 0
0 o 0
~
Yu der Spuy, Immelman li Co, Afsla&en.

ICIl

'I

nu

200,000

Bhodeeia nl'"

EVALLEN
te Dordrecht,
(Kaapkolonie) op 20 N~vember,
1897, de echtgenoote van O. S. VBIl.OOT.1f, 'YlUl eeD
dochter.
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haci60

"V.. 'fel tAK tijd
SU zul~ oD4kr~
(ala 't bonwe1l na spoo......
>
TOOrtpllolpeD, en in de .... t.'enl1
..
kwam bu piel naar Ian lIlet rente terq.
Dan had De Beers ook een lIt1lt grond
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llANDEL Elf lfUVDJlEID.
Joha

ISSOLVIt::snBS VOOR DE WEEL·
Badt(py, IlubllWloboek. c1;,wkt QfIeI!IIO

lOwn, JZe.lw-onJlt'lI Iiek.-..s~raI.Ie

.

Boclel nn wijl.... Th_
Jack_
PUflC!,
in re'rQII-~
.. onend. l<! )1o!lt:Do. lllatnkt Albert, b&lea '.jjj
U"

hl 1_
£1,377I~.
Charlee Stricklano,
IlllrflCRolorp. <liJd.rikt Albert.
ho'eihouJor, b.tCII £1,233 12L ld~ lMten .4l,(U
.. Z.I.
WIUlam Joita Reed, ha...tek:ndeala W lV Deed t.e
Port Eliabeth,
beten £88 7. 7d, 18ItCD «lOl

180 Id.

LUPIJTAD.

~(I.

.U ..
"IGIIIIt__
Aatwerpt!IL

2~1",",,,. _
U-Sarrnnl,
_
2á-Rec:ord, -

•

AIIIlftl(ij.

BuYJ.

VII&'UOIQID.

~o". SJ-Done CatJe. &aPItUld.
LONDEN.
"NOY.-(Per
~)-~
GIaa lid'"
Dillett

<

_I''''

w..,

~= iE..u.. =

ii..

rat.

EE!( P&OlIEl!i.llJE l'OXCEIlT bad Dooderdaf.
avoDd _plaata in den tuiD nn bet Intem.tioaaal
Holel. Hel weder traS prachtig hoewel koud. De
tuin ..... fraai ,.erlicht met elektriacla Jicht en
cbinceaeh" lanWrn~. De opkGmst wo groot eD
getuigde Tan de populariteit dezer OODeerten,
aie geregeld ied.,ren Donderdaga"ond
bil mooi
weer. p!aata vindeo. Het muUekkorps TUI de
Royal RJft8lil,.oerde eeD "elrelrouu
progr:unma
met ,.eel .=k nit, en bet geboor Illeef lliet
acbt.erwege in hd betoonen 'C"lID zijne w.llrdee.
rlDi door berhaaldeltik te applaodiseoren.
El ~ TafT.IG mmr.LI:K had laatatJedeIJ Zo.:
dag te Queens!,own plaa.... Eeu jon~ man,
genaamd
Martin. ging in de Komanirivier
baden. Hi; .... een goede ,,__
r maar_t
kramp gekregen hebben toea hij in b~t .... r
wa~. EI' .-as eeD aantal jonge mcatlllben ia
bet .... ter en aan deD oenr! mur Ijj acbe.aen
door YI'fI6 llADl'egrepoD te EÏJII, "ani .nie_d,
behue een jonge mali, puaamd LMter, 'Mn
a...ille
awemmer, tracbtt-e om dell JJ:Ïnkeoden
jongen maD te reddeD. ID zUne "Ol'Ite-tiDg~
•
llartin
de jOJI8'l LM_ OlD het lijf .. beldoa -.
&Onken. Leat.er IlIaagde er echter in llitlleft
.
greep Y&Dden drenkeling te rUen eo .. erd iD .
een be"uateloo&en t.oeatand I&n wal pbncbt.
Martina lOk "erd later opgehaald ....
W.I.IRESTO". - Eea t)OI'roapondent tlClbFjjft
van tiaar :-He~ ia hier bitter dfOOI en "ii !leb.
ben groote lObade r1eden
door de rop iu '_t
begin der tJII&nd. up de ~e
plaal4en ",".
den de puHen droog- of worden JJoelllwU.
Ru~~
il hier DD .-t TreeIDda; "jj bCIbnI.
.leeh ... Iiaar aaplm; maar voalea ~_
he~ verlie. 1'&11 onM; be&tea die deor de }Lv.
tini
Hemi.pweren
"orden
~t.eD.
Oyeral waar de geweer·peat Diet heeft ,.woe!l,
. ,
daar beeft men nog ~ten,
_Ik lID boter. '_~
Xn ....il ik vtqon'
heef~ de. rog.nnr 01IIA,_ i'
be.ten laten dooden om he' land er mede te
'
hehouoJen?
Indien ja; du .... bei_
.....
onverstandir
plan. Of"..
hal doel OBI hier iD
Bechoaualand eD Grik'lfalaud W.' tot anlleelle t.e dOfOlI -rervaileD? ID elk geYal ia de ......
DIet te "ertrou ...en.
EEli Ill:lTESGEWOOX vooa"AI. had de vori.lJe
"eek op den grem ttpOOI'1feg plaat&. Mevr. SoU' .
man ea hur gesin nlÏllden Uil QueenstowD Mar .
Middelburg.
TuUebeD Baillytou ea Puu...
kraal gt~
de dear ....D het riI-, ~
een der kiDd_
le.nde, OPeD, eD liet kio4 nel
er nit. )leb bad de groo14k -ne de __
er
te weerhouden
1'&11 acht«
bet kind MD
.priqen.
De treiD .. erd niet tot .tilatancl
bracht
"oor men Put1lerakru)' bareib
boewel IDOl! &&II den oondlHltelu: SeiiICIe
trein !,ot .tiktand
t.e breapft.
Eenip Iteerea
gaTen bUDJIe- atem afkeuring te konDeD oyer
bet gedrag van dien _bt.euar
ea d"ODfea
bem den trein t.e doen wachtea tolidM __
iemand gesoodeD bad om bet lrUrtI te laaJeU.. .
Gelukkil{ w.. bet kind Diet emati( ~
maar de .Dpt en droefheid YUI de .,.._
....
du reDde den tiJd da~ sjj mOeR w.abtera it ...
makkelijker te beg.rjjplll dan te .,_~
EEN nEPUTATIE 'V&II het ~..,.._
comité, met deD beer I. lIarriI un bei bootd.
dt!ed bare opwachting hU de~._..a...:,
.
ring "UI dcn etad.rud op ~
óm de '
k"ewtie na ,.erkoelbmers
your te draci..
heer Harria drolll! aan op de opriêIiu., ~
,
verkoolbmera
lIOuder yertler _mim. Alioa
thana ID de handeIJ der ~
Do
bedr Harria Ju daarna _ reeD ~aa ~
aan de leden van dOlI raad, eo dur .. \jjd (li
minuten ), hem t.oeg.taan
om de auk
leggen. vet'lltrekl"ll
m<*i hjj ~.
Het rapport 'VaD bet pablie.e ....rk8n-00ID~
o'IIr de ... &aak. werd toeagelotea.
H~ eo.il,§
had de zuk aan de repcri&tr ~
dA&r
mou IdItte dat de ondel'll8Dlipc te toátlt.ar rill
mor den rud. De reperiaa ~-4a.
.!i tIlet de oudomeming kon aanaiteD: Be~
oomit.i benl
..erder UD da, de l'UIl prjj1ea
UltlO"6D W y'.or het _..
....
om da
DiIlnwe prodalrteruD&rtrt
'nil! ~
..
voorzien. DeH uaheTeliDr
wd .... ~
"ijzigiDr na Iuge diICUIie

.....

~ft

....

LnerPOW

aitpmde, twIie&.Ib4eita

DUr
W ~
•.
OlD l'_

-----.
.

[III 8U\'OPJU1W

_.:.
1

PRIJSTREKKERS
Voornaamste

DE OSBORNE ZELFBINDERS,

zijn licht

W

IJ hebben Ï'!1Ilt een verdere besend il'.g van opgamelde omvangen.
Wij bieden
ook aan .l_~le_e
TalnplJpen en ••
Lawn- Sprinklei'll, Lswnmowers, T.ble MangIee, Wuchmachiuea,
Wringen, JYrud
Vleeechllafee.
.

aan al de

Tentoonstellingen.
en sterk,

balanceeren

••Ploo ...lne," ~nitaire Vloervernis,
" T..plJ~ .zeep" rei:ligt tapijten,

BOOrIisht, Snijden en Binden kort zoowel als lang graan moteven groot sukses.
Wij waarborgen
dat onze Machines alle sat isfactio gevon, en laten ze door onzen Amerika&Jl8Chen Expert
opzetten in workende orde.
Als gij eeu juweel wilt bezitten, bekomt de Osborne Zelf-Binde.r8 en

Agenten voor den .. Handy"

Maai-Machine!'.
OLIE

OEV.

EN

STANDAARD

BINDTOUW

TEGEN

ZEER

OEV.

188(3.

BIEGELHUTH
PIANO

u,es

Z ONEN

E;N

EN

LACE

ORGEL DEPO:

~RIll~O .\)(el11<,n voor Hoe-htopstaandc en Vlougel Pia""" door JOH
II:lII-. en H." .. I·IH '" ('0.• Dre-den : E. Ka.u- •• , 8tuUgart;
G
KLlSH',.SS ,~ ('b .. IIprliJn.
Aruerik'U\D.'lCbe
Orgels, door STOay &:
CL lKA. en andere
bl-keilde
~f:ii:Pfli.

OuGVERNEME.. ....TS. PKIJZEN
AMERIKAL ....SCHE WIJNGAARD
TAGES, 1897.

CATALOGUSSEN

onder~etet'kende
is gereed"om
orders te ontvangen voor d.
volg- n.ie " Merken " van de beste "Margarine"
immer in ~
Kolonie ingevoerd, vervaardigd in de Fabrieken van
E

HAGER~AN

CO.,

&:;

HOLLAND
I

Het Koernerk."

" Drie

LTDI ••

El.W:J:LE H. VAN

NOORDEN,
ElENIG
AGElNrI'.

,J

Voor voormelde
tirrns in de KA.-\p-KOLOIfIE,
"an LOOP eo K.ASTEEL S"]·RAAT.

"

£15
£10

KAAPStAD.

"

60

"

40

...

Spoor- en Hoek Standaards,
Doorn, 5 streng- en en kele stalen Draad,
Gegalvaniseerd
Net-draad 2vt. tot 7vt. wijd,

VELD

HEKKEN.

De

"Iron
Age Combined
Vineyard.
Cultivator"
en Sohoftel.
"'Yine Brand"
Bloem van Z'lMavel,
Z'lMavel bla.a.abaliten.

\\ïjllg'ililJ'd

~t:llen

Voor kweeker!jen
111.000 entjes ;6 Prijzeo vali £:.!1) el
(2) Voor kweekerjjen
minder dan 5,O()() e
4 prijzen van i 15 elk
:.!
" .LIII "

r'.AAPSTAD

l

•

) ,Ill ~

,lnh --,

,

...

Vertegenwoordiger

I

10
5

I hl,l"r

~ecrct

D

E volg;end~, welbekende

ne

enz·,

"PUritan,
"Snowdrop,""
Early Bruce." ,

----

-_-.., -,

---- - - -____
. ,.

j~_'-...:r L,~"

-

. T-,

_

1_L_,bj

:

Gebroeders CROSSLEY. " Otto" Gas en Olie Engines.
Huia- en Sl00!ll Kry)l '...:1 C ,]·:c. ;;c1cnrd In kwantiteiten
t~n b~l'ic."e Vdn hlll ;';·8~1.ll'.':1 teg-en laagste prijzen,

IIout\rol

en \Truchten
I(i~tjes enz.

•I
~ i

...

_-,.

Uitvoer

"UNfTY.'

ZUID-AP'RIKAANSCHB

KONINKLUD
If

-

Doe aanzoek vrocgtijdig

CAstLE MAIL" Maa&eohapp',

IChqtijdeD.

bij

November
OARTH CABTLE,

allen eerste

Dooernber

RUNDE;-~PESTr

_--------B. G. LEN,NON & CO. (BKT.)
.

Hebben juist Ontvangen

#

V oorra.ad

een Grootcn

Spuiten voor Inenting en Glycerine.
ZooaJs door Experten

CLEYELAKD~. YWHGS..

_

dde ...

VROEGE

AAHZOEI IS NOODlG, DAAR DE AANVRAAG GROOT IS,
r\ AAP.~TA

I)

.

7, HANOVER-STRAAT,

D.

PSTA

D.

'. V I KIN

G."
op ON GESUIKERDE
MELK.

bij

V

.)

West Strand

"..ml

~

II."".

s.-

nwu--.

a..:ft

Gouden
V:':"~oroIcIpI

'YOOrD........

ol ~

':!:.
= IOBKlTSOI
Elf CllAlBlILlI.Tc
..Hot1T. 8TR.AAT,

... VW B--.
ja

•

OIIltren'

omtJent

-

••

15

-_._------

KAA

G t~L D, GELD.

Som

,

RAN DEW IJ N
STOOK\
KETELS j alle grootten
in
voorraad gehoudtln en volgens order
gemaakt.

AN wege de nabijheid
der
.
Runderrwst,
is
"
Viking"
de
f7I
Ilteunmg In het verledeIl, llOn mede I
•
I
\,
h, eemge Melk die met veiligheid kan
worden gebnlikt.
te deelen dat, daar hij teruggekeerd
Algemeen Agen t,
Geprepareerd
van dc keurigste
is van zijn reis naar EnO'c!and m('t
..l
'IJ
~l'. G EORGL".~
....
A • '1'.
Melk uit de Noorweegsche
HoogvcrmemYlle
gczontl!t('id, 0 h:j in dc
....
r. •., ..
,··TR411
landen
(de
beste
weivelden
in
de getoekOin~t p~l·soonli.ik nlle klanten K _Ii.. A F S r_r A D_
beele wereld) is deze kl.a.!se rijker in
zal be,lienen.
Room dan alle anderen, is meer
~ - voedzaam en wordt gemakkelijker
411l141
ve~~
en daar het heeJemaal
,emancler IU hetOIISe",IOrl~
•
aIJU'!
I
bevrijd IS van toegevoegde suiker,
UN
LD
kan he~ ge~ul'cnde het dagclijkscbe
•
~E
vcrbnllk
met vlln gewone
melk
keDd te mabD worden onden;clteideno
..
klu
r.-.:- H .
.
ade
j;J.D~~
paH.geintrod.tJceel'dc
Lek~_~"_
•• __
OIMI8aD4ie
P
kel'DIJ !llag. verkregen
worden bij
cite
alle kruldeD18I"1!, of in ~t groot van
(}~VE8TI(JD 61 JAJaN
ChroJlOlUtlr" lAnIOP. a JlMWbn
l

BaulC.

8

omtrent

W A.lU>EIf,

Voor Vracht of paa.p verv~
met
zich bij de ~nW!n
van de CASTLE
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ,
(Bpkt) .

H. J. DYK-AN,

.Aanbevolen.

CYCLES. A, S~OLANDER&CO'J
Van af Lt6 tot .£25.·
ROYE~SJ TRIUMPHSJ COLD'BIAS

da

...

December

LanJt..oll'N

TALBOT·

Kapt.

RAGLAN CASTLE, Kapt.

CntREY.

ROYA'L- .,

'il,

AVONDA.LX G.4!ITLE, lI'.h'. Baow.
Decem her
"""'"r

H'

St. GEORGE EN WATERKANT
Tak Depot·
STRATEVIl,
THE~TER
(;EBUI-~V~:;'
KAAPSTAD

op de

~

0IIl.

~

DOUNE CASTLE, KApt. BTnl8.TIlDT, _tJe.,
2~ Novmnbtlr
HARLECH CASTLE, Kapt. CL,.ocJ1[, _Qelit 17

KAAPSTAD.

P.S.-Aardappelen
van onze Moeren gekweekt trokken
prijzcn op de Rosebank Tentoonstelling
iaa.tste ):~.

Kan/oor Depo/:

1IMr ~

Pl1JD01dla. ,

&Itn Botto foor JageJuI. rta Lu PIlau
DOI<-\VEG,

Iri~ "oor

)(AILDDN8T

Nov. I.-BOSLIN CAlIT1.&, ~.CbtIIi&GaB
De.:'. 8-HAWABDEN
CÁ~
K_IIPt. Jboay
., H-TANTA.LLON
CASTLII
tip&. J:lHnl.
Jail. ó-DUNOTTAR C.0\8TLB ~
BAuuo.
" 19-NOBHA.M CABTI&, it~ .... LI.

Zlli(]·

(I'[lIlten,

Tel. ad. Malmesbvy eD PI&rl:

Á""'D1ÏoIl

II

Afhamer, PAARL,
!Te!{en ;; I)el' cellt. '~ jlllll'H
AFRIKA4NSCHE CYCLE
ENSCHT,
terwijl hij zijne: eel'ste rt'l'iJalHl. wCl'kI'ijgbaal'
W klanten door gelll'el
K A AP STA D.
CORPORATIE.
Á(rik~ d~nkt voor hun ruillle onder- i II
11' II E N~I) !) IK

l
11.~\_,

Yandu AIS/Offers en AlTen/eli .

Madeira _

soorten,
namelijk: - "Early
Rose,"
Roode Hebron,' "Witte Hebron," enz.

,

ct CO.

VAN D, SPUY, IMIELMAI

B~""'Li~~
D
x..w ~
-deren W~,

I

l'Uilllll iSS!·l'.
.

Pollndmut.er
Roeslynn,
November 15th, 18!l7.

I)e

. ... Ii ".1 merken

HOEK VAN.
l' Il

Telegrafisch A.dres: " HmDUNJ."
Postkantoor A.dres : PliRL.

TE ARRIVEEREN.

De Heer James Gribble, I GELl),

flo4d

P. H. STEYN,

ftD

41) ID,,.hlJ.

I

~teellkuul

:-

Zaad-aardappelen.

TE ARRIVEEREN.

If~)merkeu.

l'1L\HLE~

Ce>.

I

Alle bouw- en timmerwerk
aan
de firma toevertrouwd
zal met alle
spoed uitgevoerd
worden.
Goed
werk gewaarborgd.
Verandas en
balkons een specialiteit,
De firma heeft altooa het volgende gereed voor dadelijk gebruik:
Vensterramen,
Deuren ( alle grootte)
enz., enz. Bouwmateriaal
wordt ook verschaft.
Bestellingen
voor graniet voor
bouwdoeleinden worden genomen.

Straat, Pietermaritzbura.

Zaad-aardappelen.

20

be Bold ont of the Pound at Boalynu, on the 24th Deoember, 18~7,

if not previously releaeed :-1
Hamel
Lamb, left ear IIwallowtaU, mijt je behind,
right ear 8wallo'wtail, mijt je in front,
N verband
met
bovenstaande
stirrup iron brand on hip; 1 Hamel, two
ad. verten tie wenscht J. Heine- swallowtails, left ear snijtje behind; 1
Ewe, left ear BChnins behind and mJJtje
mann het publiek te informeeren
dat de zaak in vervolg gedreven zal behind, right ear IIChuins mijt je in front,
square in front j 1 Ewe, left ear nrallow.
worde'l onder den stijl of firma,
tail, snijtje behind;
1 Ewe, righi ear
square behind, half-moon front, dobbel.
steen : 1 Hamel, right e&r __tltump halfHEINUilN, MILLER& Co.,
moon front, left ear llwallowtail,
balfmoon behind; 1 Hamel, left. ear miJije,
Bouwmeest81'8 en Contra.cteurs,
yoke skij mark behind, indiltincUy
lelt&cty Grey St1'&&t tered on left aide.

BIJ :-

CHAS. W, HOLMES,
Timber

SALE.

Pu.rL

B. G. LENNON en Co.
HIY!'TES, !nATnl!.'W en Co.
J. D. CARTWRIGHT
en CO.
B. LA:WRENCE en 00,
STEPHAN lloPHERSON en 00.
en bSJ andere pakh u1zen.

-'LI:!"~.~
""
..........
_
Zuid

POUND

'ro

EV (]\TG,

dan

lot) merken.
oeten hnnnenamen
enden niet later dan
bet onderzo~k der
lUll plaatA vinden
.
anoarl. 1H~j8. De
oenlijk, den datum
I to kennen geven;
evallun onmogelijk
gellChiedde op den
e band gege\"en dat
w rde
b
u
n \"nn unne
plaatsen afwezig te zijn op omtrent dien lijd
door de beoordelaar. bepaald, dlcg~nen die met
de zorg der plaat. toevertrou "d ziju, met
..Ue I,IJwn<ierhcden te voorzien, wet betrekking
lot de plilntag...
en kweekerijen
duor de
beoordeela.u-s. verei ...·ht.

,I
J

I{ ENNlSG

35 nierken.

I,.

ADO ER L E Y S TRA A T

JAC. HEINElIlANN.

KLAS

l,

.~

51&0,000,
BLIKK"

VERKRIJGBAAR

DitisionaI Couoci1, MJ
NOTICE.

erlangen.

Bemoedigd door de enol"lD.
verkoopingen, maken de Fabrikanten zich gereed om

40 merken.

Cultrvario en algCl
bewerking
...
C;rooltc
...
1'IILIJIII.g. "f.tan,l. ..

0;

J,

"Pnttrla

ft

Afrikaansche

( ; roei eo condi tie ...

Bedrag ...

wenscht zijne
danken voor
de ondersteuning hem gedurende de
laatste 3 jaren gegeven en wenscht
P. H. STEYN,
hun en· het algemeen )i>ubliek te
Schntm8tlllter.
melden dat hij nu een ruimer plek Roeslynn
heeft betrokken en vertrouwt
hun
Noyember 15, 1897.
gunst ala in het
verledene
te

O.... lIjk8che personendienst van Durban (Natal)
Mar Johanne.burg, Pretorlá en andere plaatsen In
d. Transvaal en·Oranje Vrijstaat.

wordeD toetabel
van

W

, -

II

i:?OO

ITTE Calil'\'('~, 'pet'lillt' maak "el", !t·~t·ll 0 I). III G en Il ', Stuk
..
van :11}.'<ll'lk
HO':l'ock,,'';.\: L're w.Isons ('alicoes tegen laagsten
p,nJ!!. Llllnt'n Dalll~l.'k Ta!l'],,('rvwtten
'-',I;, I; b, ~ \;, ~l/Il doz. Linncn
Grootte
...
I afel damast, ongi'blel'kt, .-,I dllilll bn'l'd 1,-, '-JG duim I :i GO duim 2!1!
2,:3. Witte Tafel Dama:;t, ';1 dUltn :2 -4-L ~,I;; 1;,-( dllim :2
ï2 duim JiJ:
Lakt'n~ LITIDnn voor f.'nkele Bedden 1 1)1, I :21. 1.'1) pel' yd.;
voor
Aanstaande mededinge
dllhl)l'le Beddell ] :~, I/t.ij,:2 :~,:2 I; per yd.
\\ïtte HOlwv Comb Dekens aan den ondcrgeteelreooe·
yoor enkel,· Bedcll·n :2 II, :J I; ~ I;; \ilOr dllbhelL' Bedden" ,j 9 ti f' ti Il
lilden Decemher. IRU7,
",.
tI
C'
.
,
,/ J,
• plantage.
en kweekenje
ltte
o.ne.y_.Olllh
I.Iallddol'kt·ll
.j. 'I, '-J I; doz.
\Vitte
Turkscho
Han(l.
omtrent het midden va
I kIl
c)
(oe en, IJ, ','0 I
,.
IJ doz.
:llj dililll Blauw I'll Bruin G( ruit ;-'td. yard j beoordeel""r. zullen, wa"
-4-\1 dUim ~:.!d. yard.
D\lhiJel hrel·d (·rettlnne., 1/:1 1 -tI ~,I 1 'J• , ....), • Cb·t1 Z bunner bezoek a.~n.tippen
.
voor net overtrekkl'n
Yan l\oml',l:lrZl'll 'ijd., i Ad. yard.
Enkel breed rnaardaar bet In IIOwwig
Beddetijk., (id., ï jd. ran!;
dltl,bel 1,n'd I :; ] ii 1 II
Karlten Gord!',; ~1'IJlnd dadt bet or.dersoc
I
dl'
,
, ,.
.
~- . ""~ en ag wordt aan
nen, ·t yar Hang 1'1 ti. (;111]1I1rt'I\allkn (;ordijnen Jf )'ards lang 15 ti mededingel'll d'ie genood
1 i 11 CJ Il'·
-1- .•• 1. J.
,.).,.
,
:,
,

II

£to

Bedrag ...
KLAS

ondergeteekende
DE vele
klanten te

J4 ffL--tD .a ffl
jl.. Id.--tlJa 41

lUl ~.... _

£I~)

Groei en conditie ...
Kwaliteit en uniform
van verscheids
Cuhi vatie en de alge
bewerking
...
Grootte
...
Plantinga afstand ...

Gnn-en, enz.

DE ALLER
BESTE
WAARDE
IN

,.

1_

.TIriI ..

£ I2tJ

Co-operatieve kweekerii
tetie in dese Kiu8e niet
Bovengenoemde
prijsen
gCfltaan volgen.
de vo
merken, t.w. :-

RC')SS& CO.
STRANDSTRAAT,

niet minder

E worden verkocht, uit het Schilt te
Roulynn,
op 2" December, 1891,
indien niet vroeger gelost :-1 Hlmtel ~
linkeroor zwavEolstaart, meedje YallIIChier,
rechteroor zwaveIat.e.an, meedje ftD YOOI',
stijgbeugel merk op krai.. 1 llame!, tw..
zwavelataarten,
linkeroor
Ineedje
ftD
lIChter; 1 Ooi, linkeroor echlllDBcb ftD
achter W Ineedje van lIChter, recbt8lOOr
IICbuiWlChvan achter en meedje, wtnbl.
haak voor; lOoi, 1.inkereor zwayelataan, .
.needje
van achter;
1 Ooi, rechteroor
winkelhaak achter, halfmaan 'fQOr, llDker-oor dobbelsteen;
1 HameL, rechteroor
stomp, halfmaan voor, linkeroor ..... "1staart, halfmaan van achter;
1 Hamel,
linkeroor sneedje, IIldjkerf Tall achter,
onduidelijk geletterd op linkerzijde.

het moge Aangaan

Oaa'elijksche
personendienst
van Lourlnco
Marque~ (Oelaa-obaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria,

Deze prijzen 'un Opell voor
volgende : (I) PlantagCll in den w· gaard goon t gedurende hetzelfde j
etij ab wurIlcer 'men liet ,""hr
en •. op stokken
uitgeplant i,f een ( twee seizoenen
tevoren.
(2) Stokken ill de kweo ril geënt, betzij
op gewortelde .tok
of op lootjes'
gedurende bel jaar tjj vM.r competitie, en Ditlleplant i. den wijngaaro ge.
durende het seisoen an competitie.
(3) ~tokken ge;>nt, be ij op gewortelde
.tok jes of op I
.eli, eo ingeplant
gedurende seisoen
competitie.

(Il

T

lI .. i,1t Waar-H.is

(ennisgeYing aan illenlieD

Kortste en Goedkoopste Route voor Relzlaers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsel" In de Transvaal.

TE VERSCHEPEN.

OM H FIN 1,"v'GS-lv!A TE RI A A LI

I

£100

SCHUTrQKOOPING.

B!Et7LLJIiIB· ••

8P09RWEGMAAT80AHPPU.'

TER/AA L i

OMHEININGS-MA

~pel'ialt'

"

...

£:'/1)0

LIevelIngs

.. Baxkera

Alemede orders VfYlr ~?:'6servepl'<18
vleeschsoo-ten , ~?!'C~oeD etc., etc., gepreser"eer' I in .. nH (0:,_floJerati e fQb-i!lken Limt,
Holland ~~ld ...: orders "cor 6e
pracbtlg'!!~ soorte.
vn n T..ttll- b"':'- en. h nishoud
linnens.
h~nc:.c.:lleken 7a;'doeken,
damast, r;anel!en, )(eslJ'e<'p' eDJI., enk, UI: de .faorlek van H. \ an don Briel, Holland.
Mou.terll ter bezichtiging
AAIl de vendu-zantoren
van

l'IeeIl

4 Prijoen VaD £25 elk ...

1·:NNI:SGEVING

i\

Nederlsndsche Zuid-Afrikaansche

,taand.

VIZ_-

Kroonme!"k"
merK"

_"

KLAS B.
Voor de grootste en gezond
wijngaarden
beelaaJlde uit Amerikaanocb
.tokken
van
bovengenoemde soorten, lleilu p EDrop88lChe
.",klren, Tan Diet minder dan 1,500 .t.okken,
niet minder dan 31 .,
woerzijd.! Yan
elkaar ;-

4

Afdeelingsraad Barkly oost
Eenig ding in de Mllslek lijn worcH YOOrsien, vsn af het grootste Kerk Orgel,
tot een Mond Trom,

aronf ,. KI,ida.d,1

ET betre~klnll tot de Qouvernement. KeDni.gering, No. 593 no 18'.1.. wordt hierdoor ter algem8flne ntricbt bekend gCllteld dat
de prijzen voor bovengenoemde te worden aaugeboden zijn Toor 1897 .10 Tolgt :-

4

in groote

Molenateen. . StOVe8 en Ledikanten
verllCheidenheld.

DOOR

£100

D

kleuren verkrijguaar.

rug!!
IJlO'ldjg.

B.

VRIJ.

KENNISG-EVI~G_

eu-

VOOR
PLAN-

KLAS A.
Voor de groot.te en geaooo.
wijngaarden
. lltl}!t:s
Ctl"I'.\'iln:","
1 ~pif~l,
vol stel rietpijpen,
6
.lo~'~n
:.{()to(i
werkende rc~i!lt.er!l en ,. (ira.nd Organ," £.15 .~5tt.
nn ;AllJerikaanocbe .tokken (
··)Tande
.. Il ().IIES (·,,}I P.\:" 10:"." :1 Sple!fel•• vol stel netp'Jpen, 11
soorten Riparia. Ru~k'ia,
Solo
• eD JacqD8&
_"'pN'kcllde relll!'lt.'''', t'll" (;raud ()r,,'&11 '. en"
Swell," £18 1&.
bestaande uit niet miDder dan ,000 otoldnlJl,
.\IJr voor 7 jar-n
~I·wa.arborg,l.
.taande niet minder dan 3.i Toet Il8nijda nn
Andere
-oorteu
cv en laa~ .
.\11" \llll1eklll.;trllrucllten,
Toebehooren,
eOJ. La.alflt.e nieu wig- elkaar, geplant in 1896 :_
1J(~j(,TI 111 .\IHoharp,"'n,
cnz. door 1.,'UC.!e~lakcr'l iu voorreed.
:3 Prijzen van £25 elk
... £75
:!
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z. A.~REPUBLIEJt.

van imm1gTatie.

De kwestie van het Britsche
leger.

Jlywteem van tr'O('fM~[] aanw erven nict veranderen,
maar het leg,.r < li ...-hter !(enoe, venterkt
.. Jrden om ia de behoeften des tud. te voorEien.

De eere van Rhodes.
LOSDf:S,
2:, :oioI·. - (n,,,,,,.) - Rp re kende te Dundee wide str IVm. Harcourt. clat
bij r erbaasd Wa.!I over rI.ol'erklarlDl( un den
beer ChamberlaIn. da' filet_ lfe~16k"n I. je ~r·
oOOnlijkeeer v~n dell he..r Rhod.,. te atfe.:teerell

na du censuur
Vd." het sluiptoeht
cormt».
1:I1J
(Air Wm.) hoopte ,1.1thet koloniaal kantoor niet

zulk een Alaatiaanl ran gedrag Mn deo kant van
de admiolltratenN
van de bezittingen no de
knninlJÏa &a.I rerloogen.

Weer een opstand.
tI; SI)",-( n"t!"r).- "!lf duizend
Alflllnien "ijn in vollen u)'"'",,d [e!l~1)de TurkLo~DY.~.

.~

op WOEft
EENDRACHT

en hevl:;e

\{~"ochtt:n

L"ITENHÁGB,
26 Nov. - (1Uum-). - ~
groote en ,_t.driftige
pablieke .erpd.11III
.. erd ptenvond
in d•• ladBaal ,ebolld.lI om
te proteeteeren
teg.n· bet vocntel om 60 ,..n
de beste p"'teen 'f"1Ul ~et distrikt t!itenbqe
te
ocbeiden ten eind. een nlea ... afd .. hllJ,s~lIerrille geh •• tee, te "armen. De betrokt_
elI-dommen ba ... n een al'f>&nn eeu honderd .11
.,jftlg vierkante mjjlen en .. ord.e op
bonderd dui .. nd pond. ,.ntaeerd.
Bebal ... dil
zjjn .ji de eenige plaataen in bet distrikt -&&rOP
Idein.ee .. ordt ,.bonden,
en Illet bd oog o~.de
runderpest is de .. aard. daarftll
pooteljjb.
... rmeerderd.
Ve"",beidene
perlem4!ntoled.n 1r~ren op de
.ergadering tegen .. oord.".n
I"8IIOlno...... rd.n
ge~rd,
protea_rende
teg~lI de .~tel.
de afllCbeiding, en d~ .reg~nng ~.r
. .J.
de oommiMie o..er IICbeidi...-.'U~eu die 1I;'l1l1~tl.
beeft te .uwn-reo
g.'O~,.018".0 Olt UItenbai!e,'HulD&lJsdorp, Willo .. lDore, J.D8eovill_e ID
antiere in de zaak betrokkeoo p"'t.eo
111 te

0""" ~.

•
De

koort.

DB. LEYDS

te Pretoria.

6 eiels, 7 ,

kOeien met

VEB,TROKKD.

XVL-(R""',r.)0.. heeren Peacock, Brsdfield en kolonel Bay.ley
.prak en gi-Iernoud ... no !(roo!e. vergadenng
toe in de At.a.t.&zaal, en eeu rceo.ut re vvrklarende
dat zjj gesclnkte en hek "'''Ille re"",nen zjJn ala
.ertepn ....oordlge .. van dieD clrlCe) .n ben \'(-:lIe
onderwtenning loelovende ...erd aangenomen. Een
.mendement
dat de kwestie
•• n bonne
ondenteD1ling rijpere over .. eging .ereiocbt, .. erd
.erwo~n.
De k.... tie "'n apoorweren .onode bet 'oorDa&mtote pont In de toespraken.
De kandidateo
.. area teD gonste van eeRe middellijn Y?"" d.lI
Tr&oakei lpoonreg.
Zij .erklaarden
<leb ten
!flIo.te YUJ !litbreidin;, .e;lagi.ng .au, ~o'I8'l'..n
eli aanmoedi(iDg van Koloniale IndUltn ..... ook
beloofden ail de I nn .. ·bm te .nllen oad_teaDeD.
De beer Bndlleld
pleitte .oor oadlll'neanin,
voor besproeiïagtl •• rk6n, van .... _
rill .... ewe·
t5

Ol'DT!lHOORS,
'2G Nov. - (&uUr.) - Het.
lpoo"'er·be.orderinp-comité
. beeft ~Iutl"
ge~,
.terk bjj de regeenug .. ndringende
op de noodukelijkh ..id om &eo .poor .... te
boo .. en nlW' Klipput, met bet oog op de onbe.oegdbeid .an de eontrulaniea
om het .~erk te
roltocien
binnen den yut.geeteld.n tnd. De
opening
.:ua
den .poor"lII! naar Rbodesia
lal eenen grooten atoot .....n dell bandel ~~~eu maar
nn gooI! nut voor on. Ijjn .00rde!. .. U 10 spoor.. egcommanioatie geateld .. ordeo me' bet DOOrden. Het oomité Vl'UIIt 'l'erder dt .eriegeo ....oor:
digeN .an Oodtebooru om bUIlD. opwacbtiq bij
de rqeertnc
te makeu .0 bet ,rool "1II'1icw UIl
te toooeo dat bet diatrikt leed door de 0......
·oesdbeid der CODtnktanteO om den IJ'OOI'1"II
te yoltooi.n.

VRIJ
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IL Eers

bp-kar, bug

om de.told deteljjk te reinifen.
...
dieten &IIUea .. bedeel ...ordea, ea alle la......
den ea beaitten ... 0 eipadom I&1llIea ...~
..._a
b_ plutee. In eeo ... & ... n NiIIIMiCI
te houden."
,
'Groote
hitte beenctat oOi, OD ....
hwIoIat
..... 1 io all. deeIeU ftII Iaet dorp.
Dr. Le~
...erinikt b~oad
..., BIoe.foatein ID 1'wbaud mot ~_
~
wuro ..er bjj de V rjjataataohe fI!II&orit.iteD ..J
rudplepo.
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KIlIBElIUT, 25 Yo •. - (Rrok'r.) - Heden.
ll6lIliddag
.. erd deo bDrgemeeeter .. 0 Kim.
hertey, den Iheer Stead, een zilver.n .ervi .. en
eea ~
met ,0adBtakken aangeboden als
erllenllÏDl VUl. aiiw jareol&llge dieoateo in de.n
atedaraad. De. aanleiding tot bet gevea .. n dit
paoebeok ont.toad
door de geboorte van eeo
IOOn aan ...... ,. .... ode bet teg.n .. oordi, ierIDUO .UI &jia ~ter!lChap.
Een !litepraak yan dood, veroorzaakt door eea
ongeluk, .. erd redaan ia de zaak van den jongeu
die giMera.oad '_'bru.dde.

~

K'~,.
",
}1IWIrJ .... ......._..
___'~.

Nu komt het vonnis.
KU(IIEIILEY,
:ui NOl'. (&"Itr.)
_ Oalial., ... Botblu en andere inboorlingen, '-cbaldip Tall boogMrTaa<! eo rebelli .., werden bedeo
ter tereehtateJling .e",.<.o.
De inboorlingeD,
i1IaIuitende Petblo, .. erden ook beocbllidigd ..an
ftn Pbokwane moord, en .. erden ook daarvoor
ter lereriltateltm, ver.ellen.

0taI. ...

i ••

POIIT ELlUJIETU, 25 :Sov~.:._ \&..ur).- Een
llTOOte en ~langrijke
verplering
van de
IiADgOn bok.tceten.re ......niging.. ia nu aao
den pDg
p......idium Yan d." beer Chsrlee
~ Ir .. ran KJippeat.
bt C... ~
Boboo".. Holmes. F_toor.
atoo81 ea .elo andere .oorname bokteelen
'110 aaa .. e&ig. Het ledental
ia reMll*!rderd
met _r
dsn,een denle led .. t laa!.8te jaar, eo
IJ nleu ...e I.,..... bebben aaDloek gedaan om
banne bokken· geregi.treerd te bebbea. Meer
deo 400 bokken .. erdeD nau.keurig
onderzocht
.00f
k.... iliee!ie; een ..... r moeilijk .. erk det
.... 1 van fta tijd opoam. Dur het .... nacbeljjk
ja een a&apel~op
te 'rekkeo, .. I dit dad.lijk
redaao .. orde" daar dit.an bet allergrootete
beJ.nc i., IOO~
"00( de bokteeIen
ala .oor de
koopen "'0 anaorehaar.
Eea aantal npportea
over bokken ...elke onderaocbt .. erden, pdorende de "'t.te 6 maanden, .. erdeo besprokea
en de oamea ran lie bokboeren lullea gepubliceerd wordea.

onder
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D

E ODde~
doen ,
1rODÏDg annex

Donderdag

OK J

I. ZijD gen
Woonhuis one
vattende 9 vel
jaI"8Il een wil
aoor den Heer
dreTeD gewonl
ja hét een der
n. Zeker 11

Oullen voor het hof.
Dt:K84S, 25 :SO\". - (&..ter) - Hed_
mid~
.. erd CIlUen ..~r bet bot ,eb~b~
beocbuldigd TlUI een crlmlneele "Iocbteliq Uit de
Transvaal le " ..un.
Geen ,et.aijrenia ... rd gege.eo eo priaooier .. erd UIlgebov4eu .,oor eeue
.eek, bengeode d... aankomst ftII een be.e1ocbrih ait Jobanoeeburg.

~ .gelegen,

Een valsoh geruoht.

8

~e7
.peds' huur op

(Reuur).-Eell
beriGbt
det ceeil B.hodee o•• rleden ..... ~
lJ'OOIe OJIIewonde~id
in de .,1Id pter_iddag.
Hei herl.mt k
per pnYSle teJegRID no Jobaoaaburg,
maar
t op bekncht.iging.
2,; Nov. -

Losse ~

HDisraad,; 1
Bet- en Slaapl

Het "Clan Gordon" W1'&k.

beten, waarv!

H.,

1 Haimoniuin
wels, Stoelen,
ta, 2 sofas,
.Aardewerk en

26 Nov. - (&uw). wnk
no de cl. lO' Gordm! breeki DU ten lutete aan
.tuk. 600 ton ftII de ladiOtI ia ,ered !lit .. 0
totaal .1Ul 800 wo.

1'"

Een koel1e-meiliQeverbrand.
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Buuy WIllT :ui NVI·.-{&uJ'Y.)- Bericht
alhier onhao~n
..aD Kllpdam, da, de &ailin,.
opInllren
.. n de Leiooeebr dialD&Jll.miio,
-_haPPij,
die &leeht.. pieren ID bew~~,
ruet .. erdool •ioeenretUlDleld "!In. Dese lA
eene _r ougeaakire zaak .oor aand ... lboodcn
ia d.n afdeeling.

krniWl

~a:

=::l

Een ongeluk.

tuigE

OliYer en JU

"--'0
"---ii'"

!u

28
lammers,

ftId'S8Jl,

PaSTo",,,! 25 No,-. - (.&..ur.) - ID ...er.
baud met b.t ni&breilea ftII
lroerta,
dai nO( niel ....rmiad ... ia,·...orden Ua.".. po

.0

Jlngo-kandldaten.
,,_n.ws,

I.Levo

bnCJe 'pmtr ,
3 jar oud, i

hebben

KAAPKOLONIE.
..

al zijDe L

.. innen.

...&rio.

Kl~"WII.I.I

',MVtf!'

MAAKT MACHT!

Eeae oommiui .... erd aang .. told om een. petitie aan de re,cering met betaelfde doel op te
pluto ge.oAden russehen de rebellen en de trekkeo.
.
Turbch.
troepen nal,!j Diakotor. met .... re
V."",beideoe .preken toonden un det Ultenba.erlie..,n aan heide kanten.
ge eena de groot.te afdeel in, in de Kolooie "U,
maar door lO aobtereen ..olgeo. kl.ioer te make.
Eene belangr1jke ontdekking!
haddeo de afmji4iugen baar beide in .. aard. en
in belangrijkbeid grootendeela doen daleD
Lol'fDES,
:lf} Nov. - (R."I,r.)-Een
reeka
Een reeoloue .. erd ook ,e~
bet g'MI'
boesdeelsn
en aaoteekeningeD
van ee.n H()I- .ememeDt
..er_kende
eene opmetio, te .ge.
laodacben gou.erneur
... a .roegeren tijd, "I;n laaten ta .. cb en Uitenhag.
Gedold.rmor,
ontdekt in de ge .. elven .. 0 bet gerecbtshof te in 'l'erbaod met den Lange Kloof apoor.eg.
Georgew .. n, Britseh
Guw.ea..
d,
Britacbe grena-aanapraak dUidelIJk bekracbt.ISd
Oud t8hoom klaagt.
.. ordt.
acbe autoriteiten.

vn

"url

Eene geestdriftige vergadering.

Lm<DE".
to :-;"f. -(Rrlllu.) ·:-;prekende
te Birminl{halD. .eld. de beer CbamberllUo <Int
de r,,"!eering in de volgende Zlttmg de k.... he
van be' leger ""I behandelen.
Z!I &al bet

~~

'

L1ed.r~ken .llkeDtoeIItu4. .

:Sov - (fl,ut er ). - Een bill,
beperkeDd. de immigratie door een opvoedings&oeto overeenkomlltig :met de Na~
.. et, ia door bet oomil: .. UI t.~t la;!~rbu .. nn
Sydney ge,_eerd.
:ui

LoSDElI',

Klas

boat, Toonbani
ea Je1richten, ,
lWiML Voort

26 Nov. - (lkv.."..)Een koelie meisje .. erd dood gebrand ID een
aantal bo tteD vernield nabjj E.tooart. Hel
mei.je .... belig parellne olie in eeo brandade
lamp te doeo, toen d. olie in bd blik .,our:"1lite
.0 ootplofte.
PtETERXllITZBUBG,

Winkel
lDMr~tAi

Onder het uitleveringstraktaat.

~

26 Nov. _ (~.)
_
Eea lD&lJ reaaamd Syduey Woodward ia allaier
gearro:a&eud GlIder eea aitleveringa .. arnot op
eeoe '-chold~iug
.an f_teil.
PU:TERlURITZBOIlO,

Flannel

~Mans-.

'Xoalburaen, E
"....LW~hb
. tem, Kpme :M

BiadeJijk,

Sm

eoorten.

Lever

1 Berate kW
.iIi IaeJk),. 1 ,
A

'I

VarbD., Ho

Een treurig Uiteinde.

. -..x.de
.~~lden

~.Uat:....

zal

VE

1fejuh

}

D

~Afd

._ 'I'ub
OIO

ZA.
De

........
~---.. .•
",

«

.t .

...
~

