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()OGENBLI KKELIJKE Hoofdpijn Geneesmiddel
(volkomen ~hadelO(8), eene spoedige, veilige en
zekere remedie TOOr zieke, zenuwachtige, ~acb-
tige en hysterische hoofdpijnen; eeue positieve
verlichting van neuralgia-let op de handteeke-
ning in rood inkt over. pamphlet op elk doos,
Geen ander is echt. Vr'aag uw. drogist om een
monster (vrij). In doosjes van 12 doses, tegen

~ ~1/6 'mil aHe apothekers.

DEEL 68.- N0 8.1Je4.1
~ ,.,..

'~ ~

STELLEN·B~..,H.-.,

Mede zal verkocht worden op
bovengemelden datum voor reken-
ing van Mejufvrouw J. RASHKr,

Zekere Kostbaar Erf, Zaad-aardappelen.
Gelegen aan de Lady Grey Straat,

tegenover de woning van den beer ' TE ARRIVEEREN. TE ARRIVEEREN. AANGEHOUDEN' in het Schu_
Tribbelhorn met het daaropstaande ------ li'k" E ly D~_ " te St. HeleDafODtein over den
net en sufficient Gebouw onder DE' volgende welbekende soorten, name J : - ar .L'O'UOOt veroorloofden tijd, en te WordeD
Ijzeren dak, in extra staat van re- IC Puritan," "Snowdrop,"" Roode Hebron," .. Witte Hebron," enz. verkocht qp deil ~n DecemberJ
pa I-dtie, verdeeld in twee geriefelijke enz· .. Early Bruce." ten 10 ure Y.m., indien niet tevoren:
Woonhuizen .met prachtige Tuin-' Doe aanzoek Vroegtijdig bij gelost:. I lichtrood~; ~erl4lhte!'"'1

f;.'r~~k;:'hnex~:i'!:r'i.~~~0;: 00 ... br:l.:n.ok...... Od ••::.:~~ ~I"!
brl'ngende. DOK-WEG, KAAPSTAD. .. G:.. A... ~OOltER,. ,

J. C. F. DORNBRACK. , .' 8ei"tweeeter.
F&ure eD Vu lyk, A1alagers. P.8.-Aardappelen van onze Moeren gekwee~ t.rok~ allen eerste ~ ~.' . . '

Paar), 24 Nov., 1897. prijzen op de Rosebank TentooPSWliDglaatste ~. ~ ., . : Piq~.2:rN~!.l897 •.

Pubheks Verkooping ,

DE heer :PACL J. Roux, zijn plaats
verkocht hebbende en naar de

Paarl vertrokken zijnde zal laten
verkoopen

op WOENSDAG, t December,
TK& PLAATSE

" V RED E N 8 U R G,"
al zijne Losse Goederen sijnda,

1.Levende Ha ve : Zijn welbe-
kende pa.9r eerste-klas kar-paarden.
.3 jaar oud, 5 ruin paarden, merries,
lj ezels, 7 jonge ezels, 12 melk-
koeien met kalvers, 38 koeien en
vaarzen, 2 slachtossen, 27;) bokken
en lammers, enz.
II. Eerste - klas afslaan tent

kap-kar, buggy, kap-kar, bak-kar, 2
bokwagens, 1 wagentje, kapwagens,
zadel, tuigen, kettings, enz. 7
Oliver en Ransom ploegen, dubbele
en enkele, cultivators, wan machine,
t>gge, kruiwagen, en ander boorde-
rijgereedschap.
III. Va.atwerk, 21 Btukvaten

(IJ leggers), 8 stukvaten (5 leggers),
1ï knipen (Kajau:m- en Blaauw-
duighout), andere vaten, wijnpomp,
bmndewijnketels, enz.
IV. Huisraad, 8 Kostbare

groot<: kleedei-kasten, een met silver.
beslag, zeer ouclerwet8ch, echte
omie Hollandsche huisklok, klavier,
ronde-, aanzet-, wasch en andere
tafels, ledekanten, katels met mat-
trassen, ouderwetacheStoelen, stoep-
bank, breek- en kombuisgoed, enz.
I Uroote Amerikaansehe Spijder (ge-

heel nieuw).
KOMT, ZIET, EN KOOPT.
PA Ul D. ClUVER, Afs,'o#"er.

Publieke Verkooping
VA.:S

KOSTBARE
Yaste en Losse Goederen

.A.\S DE

Pa,a,..-I.
DE ondergeteekende zal publi~k

doen verkoopen aan zIJn
woning annex Lady Grey Bnlg, op

Donderdag, 2 Dec., 1897,
OM 11 l"CR V,M.

I. Zijn gerieflijk en wel ingericht
Woonhuis onder Llzeren Dak, be-
vattcnde O vertrekken, waarin voor
jaren een winstgevende bezigheid
door den Heer L. DOR~BIt,\CKis ge·
dreven geworden; als handels-stand
is het een der beste in het dorp.

II. Zeker Erf met huurhuis daar-
op gelegen, annex bovengemelde •
bevattende 7 vertrekken, allen een
goede huur opbrengende. Verder:

Losse Goederen, als
II nisraad, bestaande uit Voor.

Eet· en Slaapkamer Meubels,Kleer-
kasten, waarvan 1 met Spiegel-glas,
1 Harmonium, ronde- en andere
tafels, Stoelen, ,~ IJzeren Lede kan-
ten, !2 Sofas, Schilderijen, Glas en
Aardewerk en Keukengereedschap,
I Eerste Klas Stove, 1 Lot Brand
hout, Toonbank en rakken, Schalen
en gewichten, waaronder een groote
Schaal, Voorts :

Winkel Goederen, als
Klaar gemaakte kleederen, Linnen,
Chitz, Flannelets, en andere Dres
Stoffen, Mans- en Y rou wen Steve Is,
Kcmbaarsen, Hemden, enz. Breek-
waren, "rascbbaden, Pannen, Roos-
to-rs, Koffie Molens, en Emmers,
Eindelijk, Smeer-waren van all«
soorten.

Levende Have.
1 Eerste klas ~relkKoe (een week

in melk), 1 Vaars, 2 jaar oud.
Varken», Hat·ndenl, enz.

1.:J7 n.m. vertrekt naat" Wijnberg om 1.30 n.m. en hondt stil bij alle .tati ..
Uti " additi01l1leI Simonutad DMr I\aapdad
6..50 h van Boudeboeeh afgeschaft , .

Er sijn andere klein~ vet1lllderingen, voor bijlOnderhed.n waarvan De P1lJWeU
Tijd Tafel ..

KOMT DUS EN KOOPT. Kaar-tad, 24 November, 1897.
PIET ESTJj:RHUIJSBN, ~---------

DBIPBR~ lOOD I: DIGI,
.11&)• ., .....

Caledon, 24 Nov, 1897,

BBL&.MGRIJK 'Vooa AT.", ...

LEE'S Jaarlijksehe Vendu~ie.
• VAN ~_ . . ,'.

ANGORA 'RAM:MEN.·

mAg lII8ll f~ru;;~ p.le opkomat 't'n koopen 't'erwachten.

FRANS J. WEITZ, Afslager.
A.\xof\leell,ll No't'em\xor, 18!t1', . \ _~

ZOnaL; bij "orige I:t'ltJKCflbe<len zal ook a",ler YeC, DaAr de VeDtlutic gebracht worden ende ..,....u
Ahl-.,oer nooJigt verkoopen uit om te brengen ...at II) Yerkoopen willen-beb.he A.ncora Rammen.

Groote Publieke Verkooping

TEN DORPE

GREYTON (Afdeeling Caledon),
Publieke Verkooping

VAN

Woensdag, 22 December,1897, JONGÊ8PAALRoEN
(en indien noodig, ook den volgenden dag).

OP

-------- OP

Zaterdag, 4 December, 1897
DE ondergeteeke~den~. behoorlijk gelast door den.heer .ADELALLO:GEN~'

die wegens ziekelijke en zwakke gezondheid genoodzaakt IS ~ne
bezigheid op te geven, zullen Publiek Verkoopen op genoemden datum

r.Vastgoed.
(1) Twee Eersteklas Erven, gelegen in het Dorp GREYTON, bebouwd

met een groot dubbel-verdieping Huis met al de noodige gemakken,
als ook eene groote Kamer waarin voor jare~ eene w.instg8V'?Dde
winkel-bezigheid werd gedreven. Verder zIJn er ruune buiten-
gebouwen zooals Wagenhuis, StalIon, Buitenkamers, enz •.

(2) TWAAlfEersteklas Tuin- en ~Bouw Erven, gelegen annex. boven,-
omheind en beplant, en op twee ervan staat een nieuw Woonhuis
met alle be nood igde vertrekken. Hier id een 8?hOODe. kans v<!Or
hem die in dit aangenaam gelegen Dorp eene winstgevende besig-
heid wil drijven, en daarbij ook een aangenaam verblijf wil hebben.
De gronden zijn allen ruim voorzien van water, en zeer vruchtbaar.

II. Levende Have,
2 Eersteklas jonge Blauw-Schimmel Paarden, goed gedresseerd.
2 II Bruin Paarden
1 " Ruin Paard
2 II Melkkoeien met kalvers

III. Losse Goederen.
1 Eersteklas Afslaan Tent Kar
1 II Open Kar
1 " Scbotseh Kar
2 Paar Tuigen
1 Kruiwagen
2 Nieuwe Zadels met toornen
Ploegen, Eggen, Graven, Vorken,

Tabak, enz.

TBN DORPE

CALEDON.
DE Ond4frgeteekenden, behoor-

lijk _~last door den beer
PIET EST.ERHUIJSEN, zullen
Publiek verkoopen op dag ep datttm
voornoemd:· ,

20BBRSTB-IUS 101GB PWDBló
Deze Paarden zijn gekocht d<»or

den heer ESterhoijaen in het Diatrict
Albanie,' en zooaJs.: de VPiendeo
weten heeft de heer 'Baterhuijaen
laatste keer oorste-klu en mooie
Paarden van dat Distrikt gebracht.
De Paarden zijn gesehikt voor
dadelijk gebruik.. Paarden zijn
sohaarsoh .

JIL
Verkooping.Ankers, Halfaurnen, 200 Rtillen Publieke

IV. Negotie Waren.
Een groote en eersteklas S~k Negotie Waren, bestaande uit Mans- en

Kinder Kleeren, alle soorten Linnen- en 'Vollen Goederen, Breekwaren,
Versierselen, ens, te veel om te melden.

V. H "Ll.israad.
Het gewone assortiment Huisraad, bestaande uit Tafels, S toelen

Beddens, Keukengereedschap, enz,. .
Deze verkooping zal alles opleveren en memand behoeft ledig terug

te keeren.

KOM DUS EN' KOOP.
ADEL ALLENGENSKI.

Dempers, Moore & Krigc, Afslagers.
Caledon, ~lden November, 1897.

DE Ondergeteekende behoorlijk
door den heer JAN GABKIlL

nr TOIT en andere '"-boeren in de
Cedarbergen gelaat geworden, zal
Publiek doen Verkoepen op

Zaterdag, deD ftd81 Decem'ber, t891,
Om ~ Uur precies, in den Voormiddag

TB.
CLA.NWILLIAM,

Uit de Schutkraal alhier:

J. C. SMITH & Co.,
IJzer, Kool en TimmerhontMagazijnen

KOLONIA4L EN AMERIKAANSGH WAGENHOUï,
STOOM ZAAGMOLENS,

Brtestraat en Riebeeks Plein,
~.::..A A P S or A D_

Zaad-aardappelen.

_'
DB heer P. 1. DB KOOK. P..,1. "

IOOn, 80DlDlÏgé lijDer plaat.lea .
Tetkochr hebbéDd8,' eli bes1o&en ,heb-
bende zich op hel dorp W:---Kaapsohe Gou tHl.OC,nIV8P:n ter woon te bege'en, ~,cle"'"

YOORSTlDIWU--TR-IIJ-D-II-.ST-YBWD- DGD. ~~ .geJut pabliek t..,....
L-Levtmde ..... ·',

50 EersteklU lorage ~' " .
350 " ooien ~ ell , jar)
200 " Oade. .

8OS!:'~~~~
20 Oprechte·rr.Dache l.f.iao Jam.

men t2 en 3 jur oud) . .
1 Paar Eenteklu petrel.fé ..

Kar- en' ~. (DoQbr.
bruin Hêngatéa. ",'~ oa4).

U. Lo._Go ......... ·
1EersteklU K.-pwaiQ .op '!__

, (sesp~) . '. .'
1 Eenteklu Nieuw ~ . '
1 ~ PloeRen- en W ........
1 ti' Riemen, ~...... x:....

cings. lUkken. 8t.roppea. .8!lL
3 ZweecJache -Ploepn met ateIlen

oomp~~itv:==1LotDaoMd1 "GraTeD, Pl1tbD, Vorba. .....
1Kraiwageu,'W"_ . ' .
1W Tiinrtlêl'lllftl. "'en' .8Jiid.e~~=~:..

IIL-Ba'_ .....
Kleeder-Kaat.en, TafeIIt .8~

Sofas, Ledebnten~LampiePtm. ea
.Aardewerk, en het ~.
IChap.

Vrienden, komt allen, DaV de
Verkooping van one aller TrieDd
PlET DE KOCK. tt weet ,hij ~ ..
bap Boer, en u bn dus .. ~
.verwaohten. Hoewel hj·ODa c1ia-
trikt gaat verlaten JmnMD 1rij'~
daarom tooDeD dat· de Trifbdecbap
nog voortleeft. _

Ult •• rele ~_a •....;u..I8UJ1JáI.
12.&7Dom. loopt ...... j_ WoodItock, lont Birier ea O~ Weg I
1~U8 " additioaee1 KaapNd IIMI' OblenatorJ Weg
'-4OIi JJ afl'MChaft .. . _':.o1.-
"-60 JJ adaitiOlll8l upl'lll-behrdve '. ~-Kaapetad DUI' " lJ-a.

)'(DiMnberg. Bt. J.... ell Kalk &ai
'-&.5 II iUteCIe 'fall li uv n.m., sal voorbij ltewluda lG clanmont lOOPeD
6~ Jwadt .tiJ te Olal'8lllDllt
6.10 : loopt voorbij Oblerrafory Weg. Kowbrar
a.~ lO vertJekt vaD I[~tad om 6.15 D.m.
8.5 " loopt door nUl' SlJDODUtad.dageliju
9.5 " iutede van 8.35 n.m., IIAIII' Pliuu&ead

.{eob.~.'VOOI:." ' •. ZaM......,..
12.00 n.m. additioneel npreel Daar Wijnberg. ),(llÏIeIlblqr, St. J..... l['aJkbMi ,n

6imoDMtad
12065 JJ ~t met verder dan Wijnberg

l.S. " dOOr DUr 8imon .. tad .
5.80 " loopt Diet verder dan Wijnberg
6.86 " atp.chaft
6.50 .. .door DMr Bimouaated

J'n'ko:lDeDd.. '1"':aoelD.a·-Datl_UJk ..
1.37 D.m. vilril'eld VD RondeJ,oech om 1.4.6 D.m. en ~ halt .Iechl.ll ...ij&....

en )lowbray
'U2 " additioDeel ObeelTat.ol7 Weg DUI' Kaapeted
6.18 " ....an Newlancb afgellChaft

6~ }" . Vall Simon •• tad loopen voorbij ObMrvato"1 Weg
6.56 .. add~tioueel KalkhMi DMr Kaap.tad
&.56 ,j' na '8ill101lllt.d daplijb _
10.60 " atidit.ioneel van lSimonutad ti llaaudAlJll, W08llldlfrl en z&terdap

'. Z.. t;el:."d....,_.

C. B. ELLIOTT, Generale :se..unIer.

OMHEININGS-MATERIAAL I
OMHEININGS-MA TERIA A LI

Spoor- en Hoek Standaards,
Doorn, 5 streng- en enkele stalen Draad,

Ge,galvaniseerd Net-draad 2vt. tot 7vt. wijd,
~ VELD ,HEKKEN.

-Komt dus en koopt, allell &tJa
welkom.

P. J. DE KOCK, P. J•.Zn.
:o.pen, I.. t lII&t; lfIIa&tn.

Otlledon,
15 November, 1897.

De

"Ylne Brand" BloeDl. van Z"IIIrA'Il'eI,
Z.....v.l bla •• ba1".n.

Speciale Wijngaard Stalen' Graven,
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GOUVERNE~IElïT8 ,PRJJZF.~ VOOR GOUV ERNI::MENTS KENNIS-
AXERIKAA.'it!QUE WIJNHAA.nu PLlN· GEVING.-No. ],069, 18~7.

TlA.GE8, 18'7. Fletehfim'sl· 11ET. bemk.inlt 1<,.& de <Oouveroemenla K.en.
III oJage"wi, ~O."tIJ VIUI I!ll).& ....ordt bier'
door tcr algem_ lIa.ricbt bekend getiteld dat
de prij zoo voor bQvengenoemde te worden UIl,

geboden ~ijQ voot1 ah! volgt :-
. LAS A.

Voor de groo e en gezondste wijngaardeo

vao :Ameribao . e .t<. ,kken ('"'9";;"/) Tan de
IIOOmo Riparia 'upell~rlll, 80100i8, en J. equel
be8&aaode uit ,Ol minder dan 3,WO .tokken,
.taande niet ;,.inder dan 31 voet w.erlijda "lUI
elbar, gep~ in 1896 -

3 Prij~. nn £25 eIk
:! £12 10

,.. fiS
'25

KLAS B.
'voor de B"ooto:e en iO&ond.te wijngaarden

bestaande uit Amerikaaaeche M~okk"n van
bovongllnotlDoe socrteu, !lr",1 op Europeescbe
otokken, vlIJ! niet minder dan 1,[1\)() stokken,
staand. niet minder Jan J~ voet weerzijd. vRn
elkaar:- .

4 Prijsen van £i:' elk ...
4~, ,,£ 1;, I'

" 11 £11/ n _.

Dele prij_eo zilD 0l"'n voor de .oll!~ud" : -
(I) Plantages in den wllngaard ge~nt ge·

durende hetzelfde ) .... ri<0qi .1. wur·
neer uien hc t tn.!S:hr!1\-t!ll. llr ~tok:keD
uJq;t:iJla.nt l,t een "t t w ee se izoeneu
~Y ....t-eu.

(:;) -.au~k."11 111 d e k.wt't·w.:er!, bl't·rH. ht:tl.l1
4' .\ ·rt· ..!ukJt·~ u,( v-P I"\)!J"~:

il ~ ,~J ••\f \ LI '""Dr, "OIp ...·-•I ,to
"t'

I' ",.' 'Jl!O, \. L,~t_·t,J·l,1l

e:-!Uur\!uy~ ~C"L\.)~U vau cou.pe u uc.

KLAS C. :c.a:E~TE ~TUKKJ:::S ix KWH·
KJ-:RIJJ-::S.

(J) "tor kwe",kt'rucn van niet minder Jan
I~()()() entjee :-

!; PrjJzen vali .L") elk £ 121)

(1) \'.,r kwcekcruo n <"IJ ,,,.t
ml),derc!"n ;'."" cu t jcs -

4 I'rij.J,n van rL) elk ."
"2 ~ i lI)

.t::!HII

Co~)pera"eve k wcckeru ..n 1f(lrden lul cl)mpe~
hlle III dt!l-f K la~~o IJlet loegt'IH.t.t~lI

Bot'engertpemJtl prlll.er! lulleD wuroen !"c'
ge.tuo .o~e(J. de volgende tabel "an
merken, UI'::-

KL,\,,; .\.

Groei l'I1condltie ...
Kw~Jitt!" en uDlf\lrmiteit

"an 'l"e~l'h~IJl'lIbeld '2:)
Culli"atie elJ de algemeene

be ... .,k"'li ,.,
{; rt\()tte ...

Plan t lDga ~f5tanJ .. ,

led",;; ...

KL\'; IJ.

(~roel l;n ~~tlll ic .. ,

CuJti\'atI6 -to al~cmet"llt.!
bewcrkiug '"

(',rOUlle ...
Plallt,n6• a~t&l'I.L ..

ll.iarat;" ,

KL\.~ C

I !It 1 merkcu.

.\1,
:l',

1 t 1(_1 LDt:rkt::n,

(~t·~ha ;dc PétC'entagc ... ,):, lfltrken.
lldlilndding('l:n hoe mt'U

Jaarmed. te ...crl; gaat .1',

Groei en cont.Otie... I:,
Grvott" I:,

T"t41 H.:drag

AansLtanJe ml.(~JiCl~l'rs In~'t'tt'1I hun tIe namen

,..,.~nden vnd('r;;ctc.clidc IIL'.~[I·kn Illet lat'~r Jan
! ...\inl Ih·n~lTIll('r. J ~'Y~ t'n bet vndertoew.: der
j./:llil:1~IJ~ f'n kw.L.('Tï_jt·n 1.:11 pl~l:Lt~ \'lndt:n
.1!1Itrt'nt het. I1lld,ijo rall .J;lIlu.ni. ! "-:1": 1> ....
t't'onrdeelaaN zulle'. w:.l:lr t!OIt:nlLJk. dt:1) datum
!inlloer ht!zOt:"" aan ...tlppt'fl en te kCIJrlt'1I gC\'clI

maar daar hpt in .... Illmigc gt'\'ali.1IIl onm(~gelijk
7..:.1.1zijn dat lid nndt'rzoek: geKch:t"dde ('I' d~Ul
[1t'pU:ilJcIL Ja~, wor4t :tal! de bantl gt'ge\'t:n dat
lllt"tiediager ... die gt,u4>\)JJ~.l.l.la "-"nkn IJIl hunne
pln.at!'46ll afwczl!{ te :rIjn op 0fl1trt'r:l dlell tijd
ci,h"lr Je b€-O(_)rJ.el:!a1ht' paald. tl!t"!o:I'fh-'n die tnd

Je lor~ der t'laat1 tOt',-~rtrtl(lI\'J I.IJn. met
all" lJl)zont.lerheden tt voorzieII. met betrekking
lot d. plantajie. <jr> bveekefl)"n door de
~. I, '- ..i.,."'" \\_.rCl~~~

Afdeelingsraad Calvinia.
VerleggIng van Weq.

AANZOEK gedaan zijlllie door
den hecr J, J. \.\:>i PER W f.~T,

Hl'Ylt::S, va,n de plaats Blaauw Pan
H, i;elegfln in wijk Xoord Onder
.Bokkeveld, distrikt Calvinia, om
zekeren weg als onder ccne verleg-
ging in te nrklurL'n :

Gescbiedt hiennede kcnni"gevinO'
dat de A fdeelinlfsraaJ YDn Calvini~
voornemens is zIjne Excellentie den
Gouverneur te verzoeken eene pl'O-
clamatie te doen uitvaartligen in
termen van St'Ctie l.:;:! van Wet -!O
van 188~, afwijkende den volgenden
weg, nam.:-

Den we~ loopcllde van lie plaats
"Xabizeep' over "Biaauw Pan
H," Daar .. Klein7.evl'nfontein" te
"erleggen bij den Dam op I' Blaauw
Pan B," in plaats van aan de weste.
lijke zijde van den Dam, aan lil.'
oo~~lijktl zijde van den Dam te laten
voorbij gaan eene di:stantie van
omtrent 1000yanh, te beginnen van
een punt op deu omlen Weg om,
trent 1.:.,00 yards nin liet zuideinde
Tan de Dsm'\\, <11,met torn rechten lijn
tot aan eeu plint wa.ar het weer bij
d.'n ouden Wf'g komt, eelle distantie
\'ao ook omtrent l·jOO yards, vao
Let noon.leinde der dam ~'aL

EeDig pef800n die objectoort
tegen de verlegging van bO\'t'nge-
noemden weg moet lulke objectie
schriftelijk wz:cnden bij den onder-
~:Tteekend8 binnen drie maanden
':In af datum dezer kenn~geving.

op Iaat,

N.S. LOUW"
SecretaN.

,ud~araad Kantoor,
CIl-flaja, l~ NOT., 1897.

"-'_

DtJ'0rUllf.eRI !'fil' /_/lJ<JU,r,
Knop de G,,~de J[,wJ',

Ka<'pBkld,lI SOJJemMr, IS97. --------PRIJZEN VOOR Boo1dGAABDE.~.
11197.98. AGENTEN VOOR

"NEUMEYER," Pianos; deze prachtige inatrumenteJa in voorraad Tan
af £45 tot £75 Btuk,-Toor kontant of .,.en gemakkelijke termen.

IC CARPE~TBR'S" Amerikaansche Orgels, Tan af £12 tot £SO.-Ge-
illustreerd Catalogus vrij.

AANZ . gedaan zijnde door
de _~.ren G. J. en W. A. NzL,

van de, plaats. Tronje, gelea-en in
wijk Achter Hantam, C&lvinla. om
zekeren w~ als onder, gesloten te
verklanIn :

Gesoheidt hiermede kennisgeving,
dat de. AfdeelingBraad van Cal-
vini. vOornemens is Zijne Excel·
lentie den Gouverneur te verzoeken
eeue Proklamatie te doen .uitvaar-
digen in termen van Sectie 152 van
Wet 40 van 1889, den volgenden
weg gesloten te verklaren, nam.:-

De W cg loope.lnde Tan "Doorn-
kraal" naar" De Kop."

Eenig ~per800n die objecteert
tegen het sluiten Tan genoemden
weg, moet zijne objectie schriftelijk
inzenden bij den ondergeteekende
binnen drie maanden van af datum
dezer kennisgeving.

Op last,
lSo S. LOUW,

Secretaris.
Afdeelingsraad Kantoor,

Calvinia, 15 Nov., 1897.

sioo
en houten

ter algemeeDe
op be~ Kweeken
i.,.,l. achuI, de
rbeele Kolonie,
bet _taande

nder d. bier UIl·

van blad·af,Ku ..<i!E I. -.Boomgu
werpende Beomen.

t,,) Yoor boomgaarde
1,000 boomen:

~rote Prij., £50: n
Drie Prjjsen ran {)elk,

(b) Voor boomgaard bevattende 'flD
400 tot 1.000

Lente Pri,. £:Ui ;
Twee Prozen van
Tw..e Prijzen van

Kt.AlItiE II.-Boomg n van Citrn» boemen.
(Geen boomga&nl met . der dan lOU bocuien van allerlei soorten, van af 12&. Gd. tot £20 stuk,
&al lot de competitie wo n toegelaten).

Eente Prij. nD 40,
Een Pril" van £ .
Een l'ril" mn r: ,.
Een l'ru" "an .I: (J.

IINEW NATIONAL" Naai-Ma~hine met gepoleerd deksel
kist kompleet, 52s. 6d. .

HET BESTE ASSORTIMENT

•

Tapijten, Linoleums, Matten, Gordijnen, Gordijn Palen,
tegen de laagste prijzen in de Stad.

BEDST~DEN

en Huis-linnen,

£11)1)

61l
411

.2 4, Darlingstraat..L~·I en

.. 1 ..

Twee speciale Pru". van L!:, elk worden
bovendien flAI1geboden. 100r Boomgaarden van
Diet Ulcer dan twee)angt ouderdora.

CO:\1TIEX.
Jn ••·hfJl\illgell moete bIl den onJergctee. ke.n'

de wer deu lngt>'l{e\"(~n n t later dan Ma.an~
!.) I Jt-cembcr, I"'~jï. ti , moeten 'fer~t:J1eJd aijn
vun ~,=":1 entree [uOI "ilH~ I voor elk Boomgaard
,'I KL1Sl'It:j (il) I1lge~cht\"ell, en lOM. in KJ~",
! \1,'.\1 .u I" Kk. ..", 1

": ·",d...:ch ~ l;~l ...(t'~ ricden t~s~chen lf) D~-
lt.('· r ;"':'. Il I:J _Iiliar,. 1""~lij.voor Bourn

.~"r!.l\.lJl In. dt.· \"·t"~h:llI. P.ru'.'iucle. en tU~!JC.'htjn
lf, Jauuan eli l[) Fl\tJr TI lHVH voor UOtllUga.ar·
den m Je l)(,stl'l!lktJ 1 ovmcre : en de prUlen
zullen v"Igooo do ,"olg';d" tabel merken worden
toegekeud :- I

I·of}r blad-(Fj-;"f1-rrd~ l/OoOig(}ardt.JI.

Culuvatie (grond-con4jtie, vriJheid
..an onkruid, netl'd en elfen·
heid) met plaats klimatische
eenduien in aan rlung geno-
men... r" ...2Smerken,

Snoeiing (goede bcwe~ing. -t,il "oor
den grond gellCIJlIq, uitdunning
van dracht) ".. ". Z'J

r rIJheid "an bastziek le,!loale. insecten.
. of zwam (meer .aerken mogeu
wordeu gegeven T. alwaar men·
tooul dat met de., re.""n _ue·
ec.\'01 i. gohande~ gewordelI.) :!l}

~I~d,c "all bekende pedigr.,., 800r·
ten. geschikt V~ ligging en
grond ••• .•.. ]1) "

(;ruei eli geZOndheid~" ditie ... I')
licneTllAI (gelwzeno li 'ng, af.tand

der boQmcu ruli , grootte
~an Boomgaard) ~... 15

, ----
:'~. Bedrag lW merken,

I', ...,. C.IE~!lJ"o"'!!,,,,nl,,,.
l'ulti~3tie .. , .. , ~... ... '25 merken.
VflJIJt.:irl,\'an. jll.~CktCI1ra~tLidr.tt!, zwam

uf Z1~kle ". ... ". 41) "
G e\leraal (h1;glJJ;;. nf anrl der boomeD

VRIJ cl.aar .• tI"" Q der boomsoor·
ten, !iruolt" VaD rmgaard) ... ~ __

~cJrag ". lUO merke fl

)[e<letlin:;,e... bij tj inzenden hunner entri.
m{!~tI.'n u itdruk.kcJijl do arOil "oor competitie
[,~pden. daar slechtsillc inhoud van zulkeaTeu of
",ea., de bw'; .• \'!1UiOOrdeeling zal zjjn: maar
dit zal niet worden rondenteld te be~kenen
(ht mededingers 1; clten "an dezelfde plaat.
"I. Jlllereule Boom den kunneu later ioschrij-
ven. Benig mededifger d,e bezitter is Vlln meer
dan ,oen plaaU., en &f. won!ICht te laton inschrij,
'·ell. kan zulk. d<>tn. op voorwaarde dat de
plaa l.en niet aanb'reizend zjjn ; maar indien aan·
grenzend. zulleD ziJ ,.oor competitie al. eén plaat.
of laIJdgoed wOrde1be.CboUWd.)

Boomgaarden .. ke een P'lJS werden toege,
kend III de I~~I;'_~ ,competiti~, zullen too,!elllten
,..",dell te cornpit.rcn, maar niet de gelegen.
lJ, d hchoon eCII iJ·prd' to trekken. Jndien
".,ro,ó IJc,cbouw lullen Zij eeu Certifaat van.
Lof \lurden toege. nd, dat hun ph""," in de
cumpetitie aantoon

TtB l.'inde be;;in r,.. aan to moedigen, zullen
tWl'e 'penale prijz "an il;) elk. al. hierbo"en
aRIl~edu,d. [('<lieke I worden, een in de 0""1,,.
h)ke eli edl tn de \'estcI'Iko Provincie voor
Jell bc,ten L,"'JJn~ , (hetziJ bladafwerpend of
cltnl.) geplaut hin u twee juren v~',_',r datum
<an lJil'>ordeeIJllg, "'ourwaarde Jat zulk een
boomgaard uiet mi, er dau '''~) hoomen hemt.

(;et.aaiden en kw king. werken in den !loom
gaa,,1 zulleu wOrU~ "eroordeeld dO'Jr eene ver.
milllJ.:ring. bedrage . elOmerken.

CHARLES CCRRY.
Onder Secretaris voor l.:lnJbou"

KENNISG-EVI~G- ..

DE ond('r.:.di.,'L('n\~t' is 1{t.f(.['ll .... HfI 1'1".1:'.1'>1' ~ ontvangen voor de
\'01:: IJ i.· l. i,j"1 ""1:" v ..1. d,' ; -,,-:,. ,. 1\1an:;4rinll" immer iu dese

Kolol1ll! iu,~'\'" )! r\:, " t'rY;t~1!'digr11:j I;" i;:d)rjt"~.~-:l ,,'.HII

BENOODIGD.£j( A (';.~B'.E.'l. :1".£.l1. NC&. C <0., I_, T :0'••
J:::i 0 L L ..l\. l.~ .D VI z..-

• Het Koe mo rk." •. Drie Kroo' m~:-k." ..Sa\(kers Ltevellngs
rnerx ':

Alsme-le orders """!' gupreser ..eerde vL':"liCh·"'orten, RaI'C;!..t'D .. tc., ete, gepreser
yooru in ,... ~L' C().....t·~.i('rat~d L.b;i~kcu Li!L.;t.'d lJullal!ci Y~,,1t:.l' (lrtl~l" THor Oe
prachtjp'~e 6.<" .. t".1 van ':i.'afel, !;nl:' en hllt,l,vu.\ liun ..ns, h£u:i·.:""k ..n 7a;cdoeken,
dalIlllilt, f;ancl!e:J, ,;estrecl'~ enz., enz., ui; .... faor:ek "30 H, Yan éen Brie], Holland.

MODllterl ter be.£ich~iging aan de 'f=du~ .. "toren vnn

::E]D!:[XLEH. VAN NOORDEN,
,,)EE:NIG AG.ENlT •

.# 'Yo(\r voormelde fil'lll~ in- dti· K Á -\F·KG~ONI~t KAAP8·fA.D.
'.Koek ".n LOOP en KASTEEL S·,·RAA·r.

E ENE Onderwijzeres op de plaats
Bultfontein, district Rich-

mond. Kennis van Hollandseh,
Engelsch en Muziek vcreiselit.

Salaris, £40 per jaar met kost en
inwoning Trij.

Weri: te beginnen na de Kerst-
vacantie.

Applicaties zullen ontvangen wor~
den tot op Zaterdag, 25 December,
1897.

.t4;.)
L~I

W. J. BURG ER,
Bultfontein,

Richmond.CUNNINGHAM & CORTESE,
IMPORTEURS VAN QAS- STQOM- EN OLIE-ENCHNES. RONDGAANDE

OndenlJljaer of Onderwijzeres
BENOODIGD

Te Generaalnek, wijk :Fieksbul'g.

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekking, vergezeld

van de bij de Wet vereischte getuig-
schriften van bekweamheid, good
gedrag van de laatste ~chool.
commissie en Predikant waar appli-
cant werlr:zaam was, en lidmaatschap
eener Protestantschtl Kerk, zullen
door den ondergeteekende ingewacht
worden tot 23 December, ]897.

Wer~eden te beginnen op
den l7den Januari 1898.

Een ongehuwd persoon zal alleen
in aanmerking genomen worden.

Salaris £120 1'£lrjaar en de school.
gelden.

Billijke reil.!kosUln gestaafd door
kwitanties zullen Vel'goed worden.

N.D.-De geslaagde applicant
moet zich voorzien van een onder-
wijzers twéed~kla8 spoor,!~g cert!-
ficaat,:..,om te88n half priJS te rel-

GENERALE INGENIEURS
IJZERSMEDEN ENZ., ENZ....

Reparatie en be,verking van alle soorten
IJzer- Brass- en Koper,verk ondernome~.

45, KORTEMARKT - STRAAT,
KAAPSTAD.

KLEIN EN NAUWKEURIG WERK rEN SPECIALITEIT.

J. D. CARTWRIGHT k% Co"
GLAS- EN PORCE~EIN- M/AGAZIJN,

ADDERLEY EN DARLINGSTR,{ATEN. zen.
P. WILLE,
Sec. Sch. Com.

Commando Nek, Ficksburg,
13 NOTember, 1897.

EET-, On~bijt-, en:Theeservies, Toiletartikelea en alle 8OO1'tenAarde-
werk III groote keuze. •

• Han~- en ~afelJampell, Vloerla~en voorde V()()I'kamer, Tafelmessen
en fantaRu;-- artikelen en alle Hliishoud-Benoodigd;heden.

Verzilverde en Fa~t~ie. Goede~n. geschikt ~r Trouw ..,of Verjaar-
dagspresenten een Specialiteit. Juist; ontvangen een lading n.n hUD
.peOlale Port.

','VICTORIAN 'VATER-WHITE OIL."
1500 VUURPROEF,

PATENTE "FAUCET .NOZZLE" EN
DE BESTE OLIE IN DE MARKT.

BENOODIGD.
~<~:-NN ISGEVI NG.

AFOEELINGSRAAO, MALMESBURY.
; -~~~.iLH0:iD:'NG~~ASTING.

'l,r.;~DERS worden gelraagd
door bovcngemelden Raad voor

bet Collectecren der Honden-
belaa~ing: in het distrikt Malmesbury,
hE't dIstrIkt te worden verdeeld io
twC(! Afdcelingen, nl.: No. I, be-
~'attc~d~ de Veldkornetschappen
Zoutnvler, Saldanhabaai,St. Helena-
haai, Hoetjesbaai, Schrijvershoek
Hopefield eu Vrdenburg; ~o. 2:
t~ bevatten al de. overblijvende
\ eldkornetschappen In het distrikt,
en tegen zooveel per Hond.

'l'enders kunnen zijn voor een of
voor beide Afdeelingen, maar Voor
elk in het bijzonder en elk voor één
jaar, naml'lijk voor 1898.

Tenders moeten ingezonden wor-
den bij den Secretaris tot 6den
December, 18~7, om 3 uur n.m.
Ve laagste of eenisw Tender nil,t

noodzakelijk te worden aangenomen.
Twee Secllriteiten worden vereischt

Tenders moeten gemerkt zijn o~
bet Couvert "Tenders voor Honden-
belasting."

A. L. BRODZIAK,
Secretaris.

Kalll.>or Villt den Af,keling~raa".
)1altllesbnry, :l:! October, 18~ï,

Rondgaande Onderwijzer
TE

HOLTSHUISFONTEIN,
EN

2de Assistente te Brandtort, O.V.S.
. II

IN

BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE " ONWAARSCH.IJNLIJK •

KEUZE, FATSOEN ·EN MAKEN ONOVERTROFFEN.
APPLICATIES voor bovenge-

noemde betrekkingen, verge-
zeld van de bij do Wet vereisohte
getuigschriften van bekwaamheid,
goed gedrag van de laatste School-
commissie <;If}>redikant waar appli-
canten werlaaam waren, en lidmaat-
schap een er Prote8tl\ntsche Kerk,
zullen door den ondergeteekende in-
gewacht worden tot op 24 Decem-
ber,1897.

Werkzaamheden te beginnen op
12 Januari, 1898.

Salarisscn per jaar: (a) voor de
school te Holtshuisfontein, £120 en
de Schoolgelden, (b) voor de andere
betrekking £100.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties.. zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicanten
moeten zich voo!'zien van een onder-
wijzers 2de Klas Spoorweg certifi-
caat om tegen hallprijs te reizen.

P. C. UN ZIJL,
!:!Jec.Sch. Com.

Onze ZOMER VOORRAAD is aangekomen Kharki, Flane
en Tweed Pa.kken en allerlei Kleederen voor Mannen en Jongens.'

THE
)'

J. ~.A.. 'WICx..m:--r
Langemaakl-slraal en

c:;,O';9
Kerkplein, Kaapstad.

BENOODIGD. BENOODIGD.
A pr~ICATIES voor de betrek- .

kmg van Onderwijzer of
Onderwijzerl.'S in eene derde klas IA. PP~lCATIES v~r de betrek ..
publieke school to Malpas, zullen I.. ~lllg van ASBJstcnt Onder·
door den ondergeteekendeontvangcn : "':IJzer III de Publieke School te
worden tot 30 December aan-: I'\I'ugt'r~dorp, Z..A.B. }len zende
staande. Applicant moet lid wezen i de I100d1ge stukken uu den onder-
van dt) Ned. Geref. Kcrk. I gete(Jkende, Vóór 18 December
Getuigschriften van bekwaamheid ]897. Werkzaamheden te word~n

en goed zedelijk gedrag, eene aanvaar:d na de .Deee~ll8)· vacantIe.
vereischte. ~ pplicanten m, beZit. 'Van alleen
. Onderwijs moet etC'geven worden ~Ulte. nlandsche. ~ertiftkaten ~ullen
ID Engelsoh en lioUansch. Zingen ZIch moete;n verbinden ~ t hier te
zal eene. aanbeveling wezen. . ,lande veJ'P.lSOhte aan~~xamen

Salaris, £60 per jaar met vri'e ddr ,ade. klasse af te lega '81]. Be-
logies. Billijke reiskosten ,wJn kwaamheid om Z&Ilg-onc:LerwiJa te
betaald ",orden. Voor Terdere geven z.al eeue MDbevelinR: zijn.
bijzonderheden doe ~k bij I SaJaria£180 per amnWD_

L.NAUDE.

Brandfort,
16 Nove,mber, 1897.

.
ELKEN AVOND

Tb.. mn" .... ;,,,1'e<1 Chm·••• J!J ,.",.,\
Africa. The Cou.I.'1I W.',o I'I,.riol' """ .•
rworted ,,~. &l)d t.i;~tr L •• II .... ':1lr.. I.tU
l'roperrioe fec· 'lf!Jj, ...I,

lOO T IU, ::la .A Q'l,
s.... tb8 Flrih.h ~-I;1·~1~ .,.,,,.1 1It1.

,AnpJJt, IotII;, "n 11>.. W", I,' •. t}.It"~:"h,n
UMlt.b H.-..r1. .. 4'lI. J >...(1&1. -n_

,,,,, C."J.,.j"" n, ......"'l Cl, .1: ·'-<IOt .. I" ..t"r'
.. ,. Roil,1I8. -itl1 »0 "",,1. I-m.~.,.. I'JI"'"f''I r-"'l
aad r~~,.t.qI'i• ..,_t' ·t..'J",.qt~f.'H. &I"t ...~ ",,_
aetlt..-d 'n " ... " ....'I'.t,...ly .. ~·r-.e' 'o!' tfp;..,I,i ...
~ Tb .. ~.".. ,"'" :,.""", )'._t
uD,-e.. ....... "" fith ("4.~._ .." A, ....

"thl Au,", ,,'tl: t, ~1•• hr1l
..""Ii.dOd.

A"AJ1";~ "t.• "" ",.,,_tt ''''." ..". "" .....
lIlal l·L.•I.I_I~ .1' .. t ·•• ,; ._"I~d..•i. ' A _"

Cvlo",.' Ioy r.." r .\" b-ohi. Il ~
(rnl'f\etIIOr ,~ Pn."!lt-, II' I '1.""lJ.i,.;r1.~' ~~
Ph"rtn."-C"'trt.ll.,.,l ~1111·,,.t-y " 'h..".t' It,.i',t:n
(tlkt:.-I~I, ."~'L,,tof " ~" .•":,,,, ,0( l.'lJo...,tt,;.
try, ~ .• ek), 01 fil. 'I·....rt ...1.. ChAln!..-, ..
I.,..Ib",.I~. £.C.--ot)r fl"hfJ,,-t "'.1 ·A I\"",,~ ~",3
ÁII',ly.,. t'l Proh .... 'r tl.<ib, b. fJ ,~I .\
of (.""" Towo-lI". III r.lM! l'tt_ lUl••• ill
be """"",I o.applic.<t i.....

BJ.t.rJIk:.t .. Hn''''(1111 (}t.H", tll ~tt.tb
Af"", '";--" lt fo' .,.j ..tuf · ...n.1 rfl" Q I'lf.l'''_. i
&0 o.r~N dl.",.., t-.4 ,....'.' ...1. JL"'- ,.II~ ~ j,."
tr:t-rk. f'·c.aJ",.tlt • .t.,.1 ,; ,,"" ('klf lnr jj~".:: f",,, "''''''"''9 Llv ...".., .., ......;•. ,

f~rta • .A."." .... , ~!nr it."'~. K.,..W\l.;tU-.',
p,..., ... ,,, .... : d J tlrm. '......lt.I'- th ... "vu,A""I, :II~ .Of &!..,ji",tt ltQPI\I"
b.t ..n""nt.- .
Oakto •• tnn., 'IT.,"". "_"":ttlJ:l.

C.l"", 'A. ,'a".. f.A.<!."1
r,....,....-t '1'.'.1";")'\-1 IL"l'\.'j "'·,....t\O." ""

..... "nu l..1w'J ", ..........

Matinees 'a Zaterdags. 8 1£1..... 1..
1Pr.H P~.n

FILl/8FRANK E. OP

Zaterdag, .. December, t897,
10 UUB v.)( ..

.ZAL de ondergeteekenne Publiek
verkoopen uit de Markt Kraal

te Tulbagh, bovengemelde getal
Paarden en Ezels.

P. J. F. MARAIS, .A.falager.
Vendu·Kantoor,
1'a!bagh, 'fl Norcmber. 18!l7.

~ iBU1IIB-Verfoo"inlf-N ieU'llJB
VOOR 1897 en 1898.

..IEen reusachtig Succes.
TOEGANGS,KAARTJES.-Box.., £3 S•.

eo £2:la, Stoalea, ÓIl. Pit, &. Galerjj,:la.
Ibleier Galerij, Ja. MililaireD balfprjje, DeIlnlD
pao 0", balf acbt aur open. Bende·muziek om
8 aur. Vroece toegIUIg om 7 UUl'. Galerij, 6d.
extra. Stalla eD Pit, h.

bH.lrele-an. II bet BeoggerecktshoC der
!lA u,w lolome, lup de Goede Boop.

lberg- Dam, In zake de Commercieels Bank in
hardl. Liquidatie onder de Opwilldinga

Akte van 1868.

HmRMEDE gesebeidt kennis-
geving dat een lijst van oom-

prommissen voorgesteld door de
Officieeie Liquidateurs van boven-
genoemde Bank te worden opge-
trokken, ter inzage ten kantore TSn
de Koloniale Woesk.amer en Trust
Maatschappij, 4 Kerkplein, Kaap-
stad, voor veertien dagen TM af
datum dezes liggen zal, en dat het
Ed. Hooggerechtshof gevraagd zal
worden op Maandag, den lSden
December, haar goed te keuren.

Gedateerd te Kaapstad, dezen 26
sten dag van November 1897~

W. E. MOORE,
Prokureur voor de OfficieeIe

Liquidateurs.

VERZEGELD tenders duide-
lijk gemer t .. Tenders voor

Rooiberg Dam" zullen ontvangen
worden door d Controleur en
Auditeur Gene . 1, Kaapstad, tot
om 12 uur op oensdag namiddag
den 29sten aa taande, voor bet
werk in verban met het maken van
de aarde werke van den dam, de
overloopen, de sluizen, gemetselde
muren, het pI . teren met cement
enz. te Rooibe g nabij Ken hardt, in
overeenkomst met teekeningen en
specificaties. elke te zien zijn op
aanvraag bij et departement van
publieke w ken, Kaapstad. en
Kimberley, bij den residente
ingenieurs toor, Rooiberg, nabij
Kenltardt. urende de gewone
kantoor ure

Tenderaa
persoonlijk
alwaar de
van het w
zullen
resident'

'l'ende
melden w
het werk
twee voId
de som
lijke nak
de naam

worden aanbevolen
. plaats te bezoeken,
rd cn uitgestrektheid
k te worden gedaan,
wezen worden door den

TENDERS.

ZULLEN door den ondergeteekende
worden ingewacht tot 15

December, 1897, voor het Bouwen
van twee Huizen &an de Paarl
volgens Plan en Specificatien die
ter inzage liggen aan mijn Kantoor.
(Alle materialen voor Metselwerk
worden door den eigenaar geleverd.)

De laagste of eenige Tender niet
noodzakerJijkewijzc te worden
aangenomen. .

D. J. A. v. d. SPUY.
Kantoor tegenover

Magistraat8 Hof,
Paarl, 27 November, 189'7.

enilmr.
rs moeten den tijd ver-
binnen zij ondernemen
voltooien, en moeten

nde borgen stellen voor
£4.000, voor de behoor-
ing van het contract, en
keningen moeten gehecht
e tender vormen, welke

knnnen worden' bij
van bovengenoemde

W. WESTHOFEN,
Ingenieur, Departement

van Publieke Werken.
ent van Publieke Werken,

15 Nov. 1897.
All tho yolr rCl\ui

CONSTM!..~1 UN!QUC:: ~

THE IIlATUIU.I. WAtu1 111:>::1111.

BATHS OF CALEOO.l
AND SANATORlUWt

I're1Dler ~Ii_ .... _t, I_''''b ...UIOtk ....
1,000 feet .Lo....·11140 .... ~ .... 1.

Assisren te Benoodigd,
Germiston, Z.A.R.

CertificaUln, met bewijzen van
lidmaatschap eener Prot. Kerk en
gael gedrag; worden ingewacht tot
14 Dec. e.k.

Kennis van Muziek eene aan-
beveling.

Applicanten moeten zich aan een
.Aanvullings Exam. onderwerpen
indien vereischt.

Salaris £152 p. a.
Werkzaamheden te beginnen op 18

Januari, 1898.

C. J. v. NIEKERK.
Bus 16, Germiston.

A PERFeCT _
HEALTH RES 'RT.

Assistente Gevraagd
\'O(ll! D~

"Slot van de Paad School."

APPLICA TIEN voor de betrek-
king als boven genoemd,

zullen door den Ondergeteekende
worden ingewacht vóór cn tot den
14den December aanst.

ApplicantCn behoeven slechts een
Onderwijzers' Certificaat te bezitten,
het welk eene vereischte is. in alle
GouvernemenU! Scholen, ook wordt
er Onderwijs in Hand- en Naaiwerk
verwacht.

Salaria is £60 pf'r jaar, verder
all., gelden Toor Muaiek Onderwijs
ndien de applioante zulks verstaat.

Kost en Inwoning zullen als naar
gewoonte door den Hoofd-Onder-
wijzer Terschaft worden Toor slecht.
£2 lOs. per maand, alles ingesloten.

Werkzaamheden te beginnen met
de opening na de Kerst Tacantie.

Communicatien te worden ge-
addresscerd

A. T. RUTTER,
MAKER ",n de bf.mp",,14 l\oloniala

"INNES" eo" ClUGHTO~" aaolela,
bekea:! O"l'l' de gvhet-l(l Kolouio.. Zadell op
o~er gt'I1I:takt VfLU £;j Itn meer. Ond._eie
alea" 0rgtlm&ak~ ot IlUkuu ~,
'fOIPDI pllotrooea .. a .le Idaaten.

TUZGBN
II.~d. DieIl". 80h,111f6tt'~. O~ bfl
IOhaveD te .oorIr.om..Jt.

Vraag om P",j~lijekrl
ea. DABLXNCUI-rnAAT.

KAAPSTAD,

P. J. RETIEF,
Esthendal,

Paarl.

HoofdonderJijler Benoodigd-
EE~ Onderwijzer of ondl'l'wij-

zel"Cs op ('en plalits vier
uren van .Aliwal Noord, om 10 of
11 kinderen onderwijs te geven in
Engelsch, Hollandsch en vier (4) in
muziek (Alle deze onderwerpen
worden vereischt).

Applicaties met getuigschriften
van bevoegdheid en bedrag van
salaria zullen ingewacht worden tot
op 30Bten December, 1897, door den
ondergetekeende, di.eU8t te beginnen
na de ;-erst- vacantie.

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

~WIl Noora-

APPLI9,ATIES, ,:ergezeld met de
noocuge getUIgschriften Tan

bekwaamheid en goed zedelijk: ge_
~ragzullen door den ondergeteekentle
mgewacht worden tot 8 Decelllber

BENOODIGD,eenegecertifiCfieroe 1897, Toor de betre~ van Boofd
Onderwijzer TOOr de lide Klu

Eerste Assistent Onderwijzere$. Publi k Bch 1 Dal .
Applicaties _ met getuig~chriften ~ ~ ~ te . joIaph.t.

van bekwaamheid in Engelsch en . rl8 ~hO per Jaar met vrije
wonmg, (dle ook ruimte heof~ VoorHollandscb zullen worden ontvangen 10 board) .

door den ondergeteekende tot op hooging, ~e~~Pg::i .Afrikaander ..Bon(]~
28 Cecember. aanst. . "-..-Ie__ L..._ rd

Bftlft":~ £1.20 per Ii:'aar, met l·n~..uua.n& &. Ter~l'Vgen wo t. -
....... 1Ot Werkzaambeden te '_~n PHILADELPHIAwoning in de School . me tegen d, "indien m "Yale tt uveA Deu, _

gewone termen. .' taal 1898 og'!-i met~ kwar- BI.NE Tergadering ~at op H
Werbumb~ beginnen Da ~ • ,; J HUGO P. Z .. December des, mamiudags ten

ltentTakutié. .' I • '. , .' pGIl,.. 8 uur gehoudeu ",orden voor het
. lAS. GRBJ4'IItiD. 1 Dal_.hat,:. Boa. ~ t"'tuum .'ftJl nieu" beatuunleden

. ........... 16h__1897. deeJl ftu alpaeenc
. '-1

BENOODIGD.
Berste liasse leisjes Publieke Schoei,

SWELLENDAM.

mo. SKUB,
s..der &h. <Jom.

~ lI:o.e., 1891,'

P.X. Rhodee.
Diat. Barkly OoIt,

la IOftIIIber,1897.
;r "'. •

.~

\. I

IIWeggeloopen Ezel.
"BN zwart.e E~arrie, met een
li kromme rug, 8 jaren oueL
Gelieve honis)e geven aan,

F JACOBUS LOUW.
ransch Hoek.
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.---A PPLICA TIES vergeseld van de
" bij de W( t vereischtd getuig-
schriften van bekwaamhei!i, goed
gedrag va.n do laatste Scbodcom-
missie en Predihnt waar applicant

en ~ lidmaatsohap
Kerk; zullen

.A'I~ •.-t.I"'-~;;'C(>eK4ell(leontnngen
~~n •• rl. tot 20 , 1897.----------.....;.;.--------------+,~~::::..:= Werkzaamheden te beginnen op

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen. 12 Januari, 1898.
t;alaris £120 per jaar, benevens

de Schoolgeld~n. Billijke reiskosten,
gestaafd door kwitanties ~ullen
vergoed worlien.
. N.B.-De geslaagde applicant

moet zich voorzien van een onder·
wijzers 2de klas Spoorweg Certificaat
om tegen halfprijs te reizen;

F. J. OOSTIiUIZEN.,ISr.~
Wd. Voorz. Sch. 'com.

Jacob:;dal,
26 Nov., 189ï.

'EEN ZEER GOEDE KANS.
Een uiterst belangrijke Verkooping, voor hen die hun

Geld goed willen besteden.
_-- -_ .._,.--:_---

D·E ondergeteekeude behoorlijk gela.st zijude door den Heer J. H
Lorw, zal op den

20stan JANUARI, 1898,
De hieronder genoemde ver beroemde Veeteelt- en Zaaiplaatsen

I'ubliek Verkoopen op de Plaats

66 ~ ~~Iiii'r::J:»~I~~,"
. DISTRIKT VAN RHIJNSDORP.

1. De wijd beroemde veeteelt en Zaaiplaats "Zoutfontein," 16,269
mOl'gell ~F)~Roeden. Deze plaats is zeer geschikt ook voor groote tuinen,
en onbesproken voor V cc, Beesten en Paardenteelt met good water. om
nog veel meer tuin te maken.
I II. De welbekende en beroemde plaats" Naastdrift "metende 1,198

.' <morgen en ·~i'6 ;oeden, met een tuin beplant met 1,~OO groei~nde wijn-
stokken en Il! Liruoen boomcri dio zeer prachtig groeien. Ook:
een g'eri('felijk woonhuis onder ijzeren dak, me-t stal en wagenhuis
kompleet, geleg('n aan do vruchtbare rivier" Olifants Rivier," is gesehikt
met kleine kostr-n dub'xl en IrJnhbel zoo vele tuinen te maken. als ook
prachtigo rn ouit pu t ha re zaailanden, t.cznmen met een recht van zaai-
land voor een een half 11111-1 koren, tezamen met de vruchtbare en goed-
opleverende Valki te .. V rcdonsdul."

En wat nog ve-rder op den dag der vcrkooping zal opgebracht
worden,

Vrienden, kom, ,'II ziet , I'll Y('rgpd dell ~I)"ll'n Januari niet. Termen
zeer billijk, en V l'''ver"dIlngrn \'ulop.

VerkoopinQ begint precies om 9 uur v·m.

..... totlldclllllC " ..........
~
her, 1895, OptlWicll~ tdI1t-óo1f;J lJ_7,,-,,,j,,,'J.~ .~::'~~::~~~::~~·art.1A.."'·
.. WiJ lO1IdeD ...
.... dat de Di..., tiak hl ...
OIIDberwecler al ,erpdtweDo.ái ·het"".
... a.tuur te Jlatj. .1 ,lIet
...... urbaclute ...... ·*'~r.

Uuhoucleacle clroope, ~ in die ........ om hllDJM ~ ...........

t~ 'WUI' bet gebrek .......... dlnk& ==wh:::a....: 0::
p'fOtld WO~ Velen "'PII dat.. Bet al ftIl beJaDa at. Pi.
~ door -d. ru~ MDP" tak.~ .... _ .....
richt, iD die diatrikien WatiA mell Die! tNIlt eeD bndJclMt· -.oor "'. hooprh*
ptracht ,heeft de peet uit te roeien door CIOet.- opIat de Boad t ,.....
d. beelteD dood te 1Chi ...... Diet te nr- ODd_er..., bo reil QD :. ~ .rJ-Of:. .
pliJten la Diet het v.rU. doorde droo,t.e ~ hehbeJ1 WO Di. het ....- ..
ftI'OOnaakt. Boveadien la er dié ~ Groot DrabutelD 0 :rt'.
tIlIIclaeu de I'1lDderpeei eDd. drOOJt.e, dat kw_le phoerd.__ __
mea MD middel lepll eentpaoemde Het woord ...Atr1baIuleF'. :\t'
heeft llitcevonden, terwiJl men mach. De "Inleider" ft!l.het ~t ovV
1001 ItIat voor de vreeeeliJk. beproeving beteebaie ftIl h.t w. "AfriJraaDder
die komt iD den yorm ftIl eeD. landa- onder "K?N pnatj." ~realaeDeD, JeDCl\
droogte. Men geToeU sijne OD.ID8Cht en ou ut volpDde:-
Di.tigheid Doolt meer dm waDIleer men ......... ,-Ik áe CIMIii MA ..AJlerIei" .. ~
te .. rgeefs op de blanwe lnCht 1tUrt, Ma ar. VUl Oerd.l'. oa~ ...w ..-OOnI

'~'of '~, "0,.,
wachtende op de verlnrikkmde repa....... m 1825 ....... ...,:1 GIll de bJubn ...
droppelen, die d~ ledige dammeD nllen .. tlaideD die ~-.lfrib ala hu .... 1IebbeD .
Vllllen, de al zwakker wordende fol1teiDeD .......-...:'le---. -.ar ..)fur'" ........ .
zullen versterken en' de oppdrooJde ~ lIJ ~

De
will ..... '. GIlder Nt koofd ..

aren der putteD r1ll1en doen swellen. prutjea .?er pote~" iD _ .
we'-".lden mDnen DOf I een plan eiPD hW ~, lab lil ._ dat ....

.. ""'. WOOnt alltiiDa hOIMMnI·· tie bedoelde
maken om de zware tijd.ell te doorleveo. "'h' b iaW iD ZaW-lf6b.T .,.._.._
doch. de armen moeten gebrek lijden; BItiIRnM :a.rbier aprak lifDe bUk.' ...
waai all de grond &00 droog i.daD bn koloailliea ... eie l>IU'l .... ia- 1139 laD ala
ft1ema·nd la·t6" ':___"_;_n, hei. vee 11100 ,,~ broMI_'" - ~,. Afri·
.... .,.. ........... bacMret.", of. tOeD hU liet -' lMa '" kwaad
mager dat men niet kaD karwijea, ell der- ~ all "AfribDder ~ ..
halve 8taat allee stU, weemoedli d. uit,. Bei woord "AfriIwter" (de tlw~) is
komst afwachtende. mei ftJI Zaid-Afrikaauc:heu -.pro.,; maar_ pnuDiame, of liner bei'. _ Dait.:h

In de weeteliJke gedeelten van de Kaap. woord ftII plijb beteelmót .etlafl ~be
kolonie heeft het in ueD laatlten 1iJd bUna "Africaa", ftII toepuaiDr op Eden, BoUell.
te veel gerepnd, en allee op d. plaat8eD totteD, u-..i- - .....AfriJIuaIc&e.
is in een floreerenden toeetand. Uit de JllJI~., Om die redelI pbruik ik het DOOitOIR ODM
OInatrek.D van KaaJ»tAd, waarin de blaDke btyoJkiai ua '" .... bei OUtU Zuid-
runderpelt zich lanpaam \'erlIpreidt, AfribaDeObe woord "A.fribaMer" Ye~"
hoort men echter bittere klachten, die wij Ik beD, ete., .
kortelijlu w.nschell te bellpreken. L'Wllll£L

De peet i8 op verschiedeDe plaauen uit. De bijdrage van deD "lDIeider" 'VaDge-
b k bewaak rd doo Doemd gesprek heqt ona DOl; maar ook

ge ro en die t wo eD rlpe-de Ilotsom waanee d. belprelrlDg leidde,
ciale politiedienaren die lOe. per dag vflr- namelijk om beide vormen-Afribaader
dienen. De geheel. Kaapecbe afd"ling eD Afrikaner-recht VlUl beIItaaD toe te
i8 be!lmet verklaard en onder lcwaraDtaiD' keDueD. Behalve de red..... door deD

Z.melen, per w, 100 Iba, 7. od tot 7. Sd, gezet. Nu moet men iD het OOI howlen tchriJver AierhoveD genoemd, aoucleD wij

AAN }o'.milie, BloedT8Mfanten, en Vnen. GanIt, per aak, 163 Iba, 1la od teR dat de Kaa.-.he afdeeliDg eeDig lo Zaid. nog twee aDdere willen noemen .....r0-
den wordt mit. deze bekend ....lD&&lrt 13aod i 8uikerboonen, per uk, 2031'- -tr. od r- ..u":I·---"er" te - 'U. __ '-~1 T\;t ,_.. - t • o:.n... "-' Boo .,.~.. .... Afrika is, daar de omatan.l:..a.eden hier ~1lIa.auu ... rou_ .. : . "'{' ..

dat het den Heere van Lenn en Dood be- 10..... vu ; nen, ........er, 2!1aod tot 00. od' u.&IJ" de ofticlëele naam Y1ID d.D der
haagd beeft de koudé ruwe doods-haad f[&f: (Koloniaal) per bul, IlOOI'" 121od tot geheel aodera zijn dan iD andere deeleD Bond; (2) t'D de v--t-Il. __,; L_ ..... '._ d d d l68 Da; Kaf (Koloniaal) iDferiear ... od tot ~ ..._,,_ YV'_ I_an
ID onze wonulg _ zen en, en oor en 6a~.i Kaf (0.V.8.) 8. od tot 12.' od . Voer VaD 't laad. Hoe veleD wonen niet iD d" een "d', ell het i. VaD beJaaa' de een-
dood van onze bal·ten af te scheuren. on.., per JOOlbw.,(Dieuw) 6. od teR 7. od; V:-.,.; Kaapech. Tlaltte die hnD beetaaa hebben vOl'lDiBheid te beWareD. Wij..n. bui.
teederegelieCde Doohtertje SlCSA!lH MAI"A lOO!be.(oud) 0. od tot 0. Odi lWferkoorn per uit et'n tuiD, de opbrengst waarvan dage- t.oekomat ook .Afriku.otkr "*,,Y1In eD
SWeTS, in den ouderdoJIl van twee jaren at, .:221 od tot 2[,. od " Boe-m-I, ~' '. de ""d -n _n -.......I_ ...ft ..... ----,~U - • lnlu in de hoofdJJtad en voonJtedeD, op de uv - ........... __............. Ill ..........
drie maanden en zee.den dagen, op den 29a Gd to~ 3h od i Boereumeel, -&ift . od '" vorm over--tteD -...__ -- .._ dat -

N 897 b· ."- od ... l, .. - markt eD Ian.... de straten, wordt verkocht. ..... .e."",n ..._ ze24t1ten ovemger 1 • nil. een Itter lijden tot """ i _ee 19. od tot 20. od i Gele"- vorm lIlJeen lJX*liI iD algemeeD gebruik
16 dagen aaa de kinkhoest, bronchitis. HW. per aak, 1\1.od tot 19. 6d i G_e~ Sluit die JDt"Dschen af VaD de markt eD Z1J zal wezen.
....keel en inflammatie. Mieli. per uk, 17a od tot IS. od· Wnloc moeten rebrek lijden.

Doo ·t._: "eeft den Heem bebaagd baar MieUea, per ukl 17. od tot 181 od; Witw
b
.. Id" Mieliemeel, 203 bs, IS. od tot 19&od· Gele Er is ,een sprake dat de regeering com· De moord. te 0laNm0llt.

te ver MJzeen ,,">I' onze oogen .op .at WIJ Mieliemeel, 203 1'-, 1"- od tot 19. A.> " 'RaDAr k De -I be lt lrn .... 011 .....~ pt'naatie zal llnnen geven aan al deze ....
!wo vee te. ter aan ...• ou\..en nnen WI\t KaaptlCh, per .. k, 150 Ibs, 17. 6d tot IS. od; tuinien en toch ill het ha~ alII me~:d~e:l:~~~~ji~~~~~~~de men>óCbI~. Ach! allll-'-'ien eenen kant Uien per aak, 120 Ibs, 205 od tot 2a. od . ~-
kl'impen onze Itarl-en ineell, om te denken .~l.;nperzak, 163lbe, l7aOd 2OIIoa 'Ta6ak groenten~t zleu V~,-,-t:erwiji- hiJ'ag ~
dat zij die ons zoo lieCwas daar niet mm per1lt,'~ ... ~;-" -:aa.a"-pN·~r<-iIlIf&-+tbtr-rtïn erpest lregulaties vel'boden de handen IóIl -..1I&D,1811&n
is. Maar dan troosten lV ij on8 weder milt rieu~, ol l~ tot Ol· 2d ; Kooru, per 20S rd d" zijne wood . BU 'IliIder onder-
de gedachte, zij is veilig in Jezus armen. It., od tot !7. od ; Bow, per lb! ( _> wo t ze naar e mar..l. le brengeD. zoek ill gelJlekeD dat hU:den jODaeD Fraa-
en speelt ~p de gouden skaten van het la' tot 2. sel; .Boter, (t..de ·a1iteit), Deze bardigheid wordt uatunrlijk dubbel ataedter had Termoo'rd élootheD deIl.k.l
.. J ot!. lEb t ' k' Oi lW tot ta -td i Eieren, per do&jjD,bOd tot zwaarder, Inruim meD vlln de opbren ... t door het hantedrij·veu ... ..-uld•• ·bewllI-emeuwe e,-.:-zaem.. n. e u! on8 00 een la 3d; Eenden, per etuk, 31 6d tot 4. od .. - --v

voorrecht cm oen lievelIng d4Br te hebben Boeoclen per liuk, la Gd tot 2a 3d. Kalk_n dezer produkten afhanll8lijk f8 om zijne telOOI! op deD grva4 .... Volpoa·de wr~
die onze harten derwaarts trekt, want wij per "tuk, lis od tot Ifj, Od'Ham eD'Spek Ib' vrouwen kinderen Tan het noodige te klaring VIlJl deu- heer, 'W~ aoCht de
weten dat :tij zJlI tot on. niet weerkomen, 0. ...hot 0. 6d i Zout, P6I' ~ -te oátot'K:'Od! voorzien. aanval. Ier hem (W8Iieott)~. ~ .. Ce
maar wij znllen tot baar gaan. C!kbrllOten per lb, sel tot 6d i'Gedrooide Per: dWingen door bet cInQpáleat dat h'V deu

Wij blijven de vele vrienden en vriendin- &ik8I\ fd tot Gd i Kalk per aak, !la od tot 5a Gd. Onder de ollllJtandigheden EOU men jongen Fraue~edter IIOU ~etAm, indieD
nen dankbaar, die ani zoo getrouw bebben 8~CuTvn.--Oaaen. (108de), prima, .£8 0; denken dat hoe eerder de MlDderpest door de hee,: Westcott .UD, re1'olYer atet neder·
bijgestaan in haar lijden. .tot .£9 0. i O-D, 600lt., 1.7.. to~ £7 0. i 't di.trikt vtmlpreid is hoe beter, iDdieD legde. Sommipn hebben beweerd .t do
Gedold mijn .iel! Een. komt de tijd, I[oe~, 400 Iba, £60. tot £6 0.; KaJ....., ze toch niet ""keert! kan ",·orden. Het t. vrijbuiter Diet bij zijD.lreoa& ...... doc1a dt,

D ... , I'-Lt d "._ . h ., -&oe oil tot 1iOa od i Vark_, 100Iba, lIIia od to~"- tu' niB be-- L_' ......:.at. giJ ln t 1011 er ..,.awIS' elu, 46a Id; Lu!uDenlu, 30 lbe, 1& 6d tot 15aGd. toch reeda geDoeg g~bll.'ken. dat iDenting r. ~ -v·, '- tepDo"'8'll!lite-
Gods groote werken 'zUlt Tentaan, Bamtla 201 od tot 221 od' ~~ het eenige middel tegen de pest ÏJI, I.'Ddat reezeDde iD de laaDdtD VlUl 't,prec:Jat te

En z:eggeD,-Hij heeft welgedaan. Seba";, aoed_eji-iii od to~ 25a Od; Kapaten aij die enten voordat de peet onder hUDDe vallen, zorgde hij goed dat hU een lIOril
De bedroefde Ouden 50a od tot Ma Ua. '-___ b k voor !lichzelf iD ziJn reyol .. r Leh.ie1d, en.

CL' J . TUUE!.-Kuilen, rroota. £20 tot m ai· ...,.,.,ten uit ree t, het lJeSte af zijn. bracht den heerW .. tcottlDst sijD mol .....
• • DE O~GU. MuileII kleine £15 0. tot £180.' Rïpaard.' Waarom nu niet de iDenting verplichtend Diet minder dan 20 woad8ll toe. De heer

J. H. L. DE Jux(JU. £15 tot £20; Trekpaarden foi5 ~t £20~ m.aakt poedi lijk d Weetcott heeft zich .Ueutna d.~ ...... __
Geb. SMeT:;. Eae!;, £7 0. tot .u i Oue~ psouten £12 ge en &00 II g moge met e --rr- e--

tot £13. .., petit klaar gekregen? drapn. Door den dood ftIl deun ,",we-
Hierteaen zon aaDgevoerd ImnDen lijken dader is de _enlevibB ..... een

genarliJlteD vijand verloat, enmopn. de
worden, dat al8 de peet laDgzaam ver· JD8DDeD VlUl sijn 8OOl't die ~ mJHW\INlea
spreid wordt, al d, melkerijeD die 4e be· 8poedig aan 't gerecht Worden . overge..
volking 'Van Kaapetad met melk eD boter leTw. ,.. .
hebben te voorzien, niet dadelijk uuge-
tast zullen worden en het publiek dus
beter van deze artikelen voorzien zal
worden. Dit argument laat zich gevoelen;
doch daartegenover staat de beweriag, dat
al8 de tuiniers van de-JDlU'kt gehouden
worden het publiek daardoor ook veel
ongerief zal lijden, behalve dat de tuiniere
beroofd ZtllleD w9rden van bun bron
vab bestaan.

De kwarantaine-regulalies bepalen, dat
meD niet.tJmet OII88nzal vervoereD. Elk
een die met de Kaapeche vlakte bekend il
weet hoevele mellllChen daar wonen, die
met een ol8enkarretje haDDe groenteD
naar de stad brengen. Dii ill de eenige
wijze waarop lóij hUDne produkteD kun·
nen, vervoeren, om de eenvou:lige reden,
dat zij geene aDd"re trekdieren hebben.
Hoelaager de .. r8i1llatiee dUI iD werltilll
blijven hoe zwaarder ze op deze UedeD.
zu:len drukken.

Alle kaoe om de peet uit te roeien, voor-
dat ze het· geheeie land il doorgepan. i.
thaoe verdwenen eD t.m ze langer door
!nrellende regulaties en kOltbare apeciale
politiedienaren te bestrijdtID SChljDt ou
niet wellll8helijk. De Kaa~be runder.
pest-com.millie heeft .!,lu lang geDoe, tijd
,.had om aUe voorbereid8elen voor eeDe
algemeen. eDting te makeD en als men na
dadelijk met de entiq begiDt dan lam
all. iD eeD week of wat klaar &tjD; en
over een maand of 5 wekeu al de 8trljd
met. de pest tot het verledene behooreD.
Hoe langer meD wacht, hoe grooter wordt
de uitgaaf en boe erDlltiger 't oap-
rief. Het publiek &al m.i8IICbieDaan den
eenen kant een weinig bevoordeeld wor·
den, indien al de melkerijeD niet tt'gelUk
worden IIlDtrelast, maar daartegenover
.. taat 't verliee en 't ongerief _opbracht
dear de kwarantaine-regulati... Dadelijb
inenting met eemm van ~zoute oo.teD
schijnt ona de beste oploesinr onder de
omatandigheden te z~n.

Afdeelingsraad Kantoor,
Piquetberg, 6 Nov. 1897~

~;2o;I~':i,...... _ 0
... 0 J - 0

o st - 0
o • - 0o , .... 0 ,ei_ drr llaUte week .....

,Jt rband ~1e::1d~~~
!du • CIIDIIt&te. Da 1A ......_"I.au.ctitI: --- .. --t-ae....... ,.woI,' Ui! IlaIltl~."?iij... ~,,,,1ehrII& _.....~_.,..t:.'::ablj die eier wwlp .... Da ............~..:::-~~-==~".tIn ....... aL op de ,......J'eiJlub .....
.... dl baIea .......... _ 1.. -ueht.l
Comflll&lt,je ... ~Jkopan.. Plellcla~
'I'OlJea ~t, lIeIde _Iup, .lc!cWJnp
eD korte lDOIteU. JIIfIrIeaN __ .. ~
uitataIJI.., WI!IdeG Iqehoada. eg dUe __
- ~ la prlja tot t4 .,.lb.•• ala ......... met_tata ...... WIJ _

,. Ib.
L cl L II.

lIdra I. ll_.p-aneld -.-.&te 0 6f 0 lt
8fI!d tot lIll* "" 0 a 0 &l
kt tot aWdela. JrUTeld fttte 0 '. 0 '.ktra ...... l,-.bIoo..u.e 0 a 0II
Ooedtot" .., ft 0 'f t.
KOR tet lRiddela. ft ft 0 '* 0 '.Z_ aleeltlie _tAl ... 0 li 0 ,
.._ ell ieJiIeqrd t'llttAI 0 0 0 ,
Bma 8. UIIiIIDhace _witte 1 li 1 lt
~ ~ 16 10
ociid " ft 011 _·out
8Mcit.. ell met onkruid , 0' 0 Il
Op het 1and pwUlCbeu droetr 0 lf 0 lt

, " lI!echt 0 7 0 't
lt_a en pk1eurde~ 0 i o.
~wane ruwe ~ 0 IlO'
WIUe krUI.raI ~,_ 0 7t o.
wlttoa ra..... 0 I o.

NA een lijdeD van'U jareD, aan een )JoJ[Bua.-Geen ..erkoopiDI ..en belang In de"'" w.... eD er,n.lt welDIc daaromtrent tAl l'a{IPOr1ee-
ongeDeeslijke" kwaal. is verhuisd ren..otac,,_ wel.ipD wlaterilur wiIleD,IIoopeD.

naar aijn eea wiRe rallt, op deli 23sten .cbti,nen .-..etkoopera toch .... jJlj, te al~utegeII
dezer. mijD pliefde I!cIltgenoot RICUABD' ~! t pr!J- .....de band te _teD •.JIfUUlijk t_
A V-_' d 12jd tot 13d. L&e,e lIlauwe Vrij 8t.uhc11e wol
LlrXANDE8 .Do.JIIPK III en ouderdom van we!d iD Il~ hoe..eelbeden IWlpboden. ea Yer-

63 jaren en twee maanden. luiixt eeneJOedemarkt teau lid tot 1611"oorp-
In den laatsten tijd echter leed hij aan IOt'teerde balen. 13t tot Ht gemiddeld lange en

geelsucbt,eD beeft herhaaldelijk de weDlICh korte pmenade II,J tot lid. op de p*wlljke
ultgl!llproken o.m ontbonden en met markt ..an Dillldag werden lIS balen lID III oak·keD aallgeboden, eD 99 balen en 101oakken t'ef-
Christus te zijn. ko•.'bt.'~petitie ..... eer ODfel'eleld,e!1 de prij_

Tevens wenseh ik met mijne kinderen der ..on", ..eek werd~n Dall..elij~ bebaald.Ver·
onzen innigen dank toe te brengen aan den scheideue boeyeelbedensuper laDgewinter bokjo
Heer J.- H. 011: WKT, die hem haar tegeD 14 eD16<1yerk.OcbLG~ willter baarteg.ln 121, kOrle tot middellangewiDterbaar 121
trouw tot op het laaut heeft bijgeetaaD. tot 12t. Wij ooteeren:-
De -Hel.'r vergelde hem daarvoor .. d. L li.

De bedroefde Weduwe, WIJlterbaar 1 0, - 1 1
ELIZABETH KNIPE, Tweede (kort) 0 "' - I Oi

b K~ 12-14
ge . KRIEL. Saper lanl:blau.. gesort. (0. V.M.) I 8 _ 1 4

LaDgblauwongeoort. ••• .,. I I' - 1 lPI
KortAIblau..e gl!bmbde onJl't!8.0 Il - 1 Ot

TENDERS' rmerkt! "TeJlder
voor Tol,' zullen: door den

Voorzitter van .den Afdehlingsraad
ontvangen worden, v66r den Ssten
December, e.k. voor de huur Tan de
TolIen, te "Halfman'a .H~,.."Berg
Rivier BmJ, JJ "Greys Pus" en
"Zaurfontem JJ voor het Jaar eindi-
gende 31 December 1898. !

Ieder tender vergezeld te zijn van
een certificaat van twee' personen,
sieh bindende als waarborg!voor den
Tenderaar, en de contraot :zege18 op
aanvraag te betalen.

De Raad verbindt zich niet om
eenige tender aan te nemen.

NICO. J. VLOK.
Secretaris.

o 8 0
o 2 6
o 16 0
o 6 0
o 1 3
o 12 0
o 18 0
o 2 6.-
o 4 0
o 7 0
o 16 6
o 16 9
o 16 6
1 3 6
o 7 0
o 12 0
o 18 0

£ •. d,
o !l 0
o 2 9
o 17 0
o 16 0
o 1 9
o 16 0
I 18 0
o 3 6
o .. 6
o 12 6
o 18 0
o 17 9
o 17 3
1 [I 6
1 1 0
1 8 6
1 6 0

}. . .

AAN familie eD. vrienden wordt bij
deze bekend pmaakt dat het deD

Heere behaagd heeft, ODA ~erpllefde
dochter CUARLO'M'E FRaDaBIKA, na een
pijDlijke ziekbed van eeDip wHen, tot
.sich te nemen op den 23eten duer, ill den
nog jeudigen ouderdom ftIl 18 jaren 1
maand en 6 dagen.

Haar lijden was bitter, maar met
Chrilltelljke onderwerping heeft zij he~
gedragen. Cbri.tus en Zijne IOn:laare
liefde was de bron van haar vertrouweD.

Uit naam der bedroefde oud.n,
C, eD A. STKV.NS,

Hanover, 26 November, 1897.
Rondgaande Ondel'lUl8r Beooodfgd

TE

liDlersboek, n. Oader Rletrlr1er, dlat.
Jlcobsdal. .

G. Rhijn,Van

Kerstmis en Nieuwjaar
1897-1898,

Vakantie,

TO. b,' 801,1 "liL or llw I'ullud at .:'IIer-
tOil. on till' ~Itl! Pt'C~'lllher. IS~17.

if not prn'ioll~ly rel,·a_,...l :-1 Brown
8tallilln F.HI. I \','"r "Id, IJlt'~l,;(.'I. right-
hind foot \\hit._,:ldlhit.;,l fvUl tiWl111"hlte

~.....~ Il'_;r"
.... ',/' ,/ . G. f. HENXIXr.,

f. /,/ -~;tNO'tmbtrt 1897. PouD.dmaater.

1ft

--0--

VAX af cn na Dt-ccml,,'I', 1807 t'lt (lI' .~ Janllari lS08, zullen
p!"tZiel'-J'l'l:; kaartjes WOrdl'l1 lIit.'il'reikt tllsscben dl' staties als

hierontln :-

_, Familie Kaartjes.
KlliIpschc G.l:J\'C--nrmont' '

SpuJfWe[l'"pll (n!~,jdl.;;;,'I~ k'~ I . nt b\_t t"On('1I V~Hl l"f'n c,!tili<:aJll .. \-crkrHt;ha:~: gratia bij
ix k' n '. J 1 elke :---t.trw-- I.U!lf'lI laullIII'1I IIle 1lH.'t rIlIIIJer dan d t'ullt! I~te
,.te-tngeuprdl' '\.;lllhfT~l\tl lof :...'d,~ Kla ......,rl 1\;I.lrt)t'~ [n.l:lr dezelfde }.("stemming nemen,

:SlU10D:;hta.d lijnuIl u I t :':t~_IO!ut eIl" "" 'r "~I ,Id 111(' ,I ••U,/, " 1.;1) ""Ji, II wl,rdt,tI vervoerd t.·;'('fI d<, !{CWPUC

i t'nkf'!" . prIJzen '-"t.: l~é dlllJhelp n·,~. maar Iliet hooger dan
--_ '~! ,~ . ..:'! l."lt; I:b .......t,. t'll l~s.~ltI.~dckLt~!io \"001' eJkkaartjt!;

ert \"It,r I{',~tf/II/"; ('III I ,.j 1I"jl.,t IIIII.rrr tegen dru>\"i('rden def
Oranje Vrii-,ti!\t'.rh~ Gim. )-gew""c clJktd" priJ"cn.

vernementJ Spi)or\!·e~en. Zoo, een Iod dcr [."IJ"',· !'egrerilJ; i, om ,·,j.,r de anderen
:J tt'rl!~ k ket::-·,-I). k:lIl t.~~ rl't"!Jt d.urtUlJ ,"au deu ~taticmec~ter

\"i. rkrq;cll worlh. o.

I J_tlG~:~.~ ~leP~~.~~)J;(~t~~,~i~;~I~l~rz~jl~~· worden
I u!!~t'nnk! (onafg:czh:H \',111dl~ta.lltlc, tegl'JI de gowone eukclu

.J rt'l.!'\ prJJz ..:n.

I ...tt'. :2de en .'de h..jn ....se Rel'Jnr Kaartjl's zullen (nnllfgfjz;ien
BechlHML,nrl S!'l)l)rwPr;. l <.llJ ·af,la.:d) wurdclI ulI:;t'relkt t.. gen ellke!" r.i.-prij. en de

iJt:lfr .

1 Kaartjl!~ t0l!cn v,'rmindc~de prijzen zullen worden uitgereikt
NBderlalldsch~ Spo0rwegcn, j lll.<t·~,~" ,\1:"""" Ya:tl UII'ler Brug en de \'uvrnasw.k 8tatic5

der :\ .Z ..\ .".~J.

Duurte der Kaartjes.
(Jp de Kaap,d," Pil \·n,.;taaheh" Guo\·erncHleot.-i Lijnen, I'll op de lijnen der

Bedltlaoaland ,." I '.'",,~ .:\ha"'·""pl".Ipn. znllen k;J.ul-tj", geldig zijn voor :! )laanden
'l'l1nAf datum "a" ItltlTlkJU;:;. nta.al· In geen goevnl later dnlt ~R FebruJ\r-i, 18!Jt!.

Plt';7.:('r:t·ei, ",,",'11"'; '.'''"creikt Il",~r eu van ,lo Zuid'Afril<lmnscbe Republiek zul-
len geld,!.! l! In ""er .I,." sp<JOrwei-: d!'r NederInnsuche .\Ial .....schappij tot op eu insluitende
:ll Jl1nua.!·i1~:I~.(Jn "v<'1' del(''-''pst'he.''11 Vrijstaat .•che :Spoorwegen voor twee maanden
van af datum ,·atl 'I\ll·ctf:e"1\'!.!. ma'Ll'111 geell g-cvallater dltn :18 Februari 18!>8.

Kanrtjes ltllll'lI lIid ;.:cldig zijn in eenige richtill~ met de Wekclijksche Eerste
Klasse ~nel-tl"t)iu~lI.

P&ssagiers zullcu niel wurden tue:;eh.ten hon I'eis to breken dan slccht8 op de reis
terug.

Algem!'f':1e Bf'stuuroen Kantoor.
Kl\ApbtILd,~ November, l::':'~.

c. il. ELLlOTT, Al~cmeene Be~luarder.

Onderwijzeres
BENOODIGn.

ElO
....___-A P]'[.,lCATIES voor de betrek·

kmg van Onderwijzeres \'001'

ze,; kiudenm in een private familie
op eene plaats gelegen 3 uu'!' van
Winburg, vergezeld van getuig-
schriften va.n bekwaamheid, good
gedrag en lidmaatschap eener
Protestantscbe Kerk, zullen inge-
wacht worden door den onderge.
kekende tot op 20 December, 1897.

Werkzaamheden te beginnen op

WELLINGTON 15 Januari, 11:)98.
. .. Salaris £-1-8 per jaar en alles vrij.

Keunis van Hollandsch EUCJ'elsch'EE~E vf'l'gadel'itlg -rall lk .Afr. en Muziek vereischt. I:>

: Bombll'dcll l'll van diegenen. .Applicanten boven de ;30 jaar
odie le(lcll well!il'hcll t,) "'orden, zul il zullen de voorkeur IIo:)bben derhalve
J;\!houden ·",ordl·II op Zaterdag, Illloet ouderdom vermeld ~orden in
Doo. e'.k. des nanlldJ.ags ten :: 1~1'l', dl' applicatie.
ten huu:c van den heer \1, Smltb, A. M. MULLE£
tenIelOdc mell\H' Be:;tlIllr~1ed('n te D PK 'R' .
kiezen en andere zaken te bC:ipreken. oornw':lg,. . . lCtsprUlt,

NiimtlllS den YOllrzittcl', . (} d!st. 'Winburg, O.V.S.
D. G. CILLIE, Sec. WInburg, ..4 ~ov., lH98~

Eersteklas Slacht Ossen en
Koeien te koop bij den onder·

geteekende,
II. ~. t;CUICKERLI~(;,

I~ock !amIs,
n~ll;ij Kliphellvel Statie.

2'1 Novemlwr, l":~ï.

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

TE wtirtlen H'rkocht op :.!4 Dl'cemher,
J,'\:17, om 111 uur v.m. indien niet

le von'n 1.!t>lost.-Een vosbruin Inerrie.
·l .i.I.tI· oud: I-:t'" zwart Illerrie Ulet twee
\\i: "cllll'I'\·'It,t(·u eli kol VI"Jr den kup,;}
.i.l.lI· "nd; Een voshruin heug~t met een
dolr" kol voor dell kop, 2 ja'lr oud; Een
Bruin ?lIerri .. Vul, I jaar ond:; Een licht
YUti ~lerril'. ;j jaar oud. ,-

SCHUTBERICHT ..

Afd~elingsraadl Bar kly Oost
KENNISGEVING

:-;UII'TY EH K( 1\lI'I~(;.

Tl ~"I\nlr'll \"prkocht. lIit ht,t :--:','!lllt te
~I,'rtliu {Jp ~ ~ })(l(-t·lJdl~r. lS~)7. in-

,Ii"n rl~[ H""~"r ",'10'1 ;-1 l:nlinl1"IJ)..'8t
\"clll ..n_ 1 ja;!r "11',1. 1",·"k,>I. r""lor"rachler-
pum wit, liul.~ra,·htcrl'l)(lt kleillwit.

I;.~. J1~::\:\r:\I;,
:Sc liu tllH't·~lL'r.

W. P. JO'C'BERT,
t'chutmeester.

Grik\\';ttlttld, ~G ~()veruber. 18:17.

:\U\I.ml,,:r. ],".17 _ Vit de hand te Koop,
Di,;sional CounCIl, Barkly East. l\1IJ'-7E lbek d r ht.l.' we en e en .\'r1.1C •

,TO'l'lCE~ . .ba:e Wijnplaa~s, Neder-
j__~ • burg, Klem Drakenstem,

Do" aanz03k bij den eigenaar,

J. G. BRINK,
Khin Drakenst3ln.

POUND SALE.

Geboorleberichlen.

BEV .ALLE..~ te DoodekraaI, Durban·
ville, op 22 NQY8mber, de echt,e.

Doote V1UlJ. J. H. DB VlWBBI, na toll
Ilodltor. Doi<iea wel. '.

Baden, Montagu,
26 November, l8!l7.

KIKBEBLBY.
(Vu tU It_ Jomu LI_" Co.)DOODBERICHT.

AARDAPPELEN!AARDAPpm~-~-,

VERWACHT per "Clan Me.
(}regor" Cf>ne.bezending van

de bero~mde",' Maincrop" Schotsche
.Aardappel Moeren.

Een aardappel die wind en lv-eder
weerst.aat en tevens zeer vrucht·
dragend is; is gedurend hct laatste
jaargetij populair naar verdienste
geworden. Ook aardappels voor
de tafcl, van dezelfde hoedanig-
heid.

LIlmERMAN & B[IRSKI,
24..Burg straat.

P.O. BlIJ 157.

Bond.Afri kaander
Tak Achter Hex Rivier, D'iat. Worcel!ter.

LEDEX van bovengemelden Tak
gelieven kennis te nemen dat

de laatste jaarlijksche1:vergadering,
gehonden zal worden op DONDERDAG
9 December, te Hex Rivier, ten
huize va.n den heer Pieter Burger,
om half tien ure '8 voorrniddags,
wanneer verslag zal gedaan worden
van het afgeloopen jaar. Een
nieuw Bestuur zal moeten gekozen
worden en de subscriptie gelden
voor het volgcnd jaar zullen ont-
vangen worden.

Daar de vergadering een zeer
bclangl'ijke zal zijn, voornamelijk
met het bog op de eerstkomende
elektie voor het Hooger Huis, wor·
den de leden vriendelijk verzocht.
indien mogelijk, allen tegenwoordig
te zijn.

Degenen die zich bij vernietm-ing
of bij aanvraag als ledbn wenschen
aan te eilliten, worden vriendelijk
uitgenoodigd. t

D. DE VOS,
Secretaris.

DrJl.am£ontein:
Johannesburg, 2:> Nov., 1897.

AANMERKINGEN.

MARKTPRIJZEN. Bezendingen b£ aleclsb ..oordadeljjlr .,erkoop
outT.ngen.
. De TOOrraad op de markt 1l'1li kleiD. Een pear
'I"J1U)!rten nieuw KoloniuJ Toed.r w.f'den unp.
boden, JIIIar de lnralit.eit ontbreekt, .n daar IIjj
niet heelelBl&l droor IUn, zjjn se alechb voor
onmiddeljjk Yerbruik geachikt. ZemeleD IIUn
ferm, en loolaDgde cfrootte duurt zal daar.,oor
goede 11&11'l'rt&&lf &jjn,Boonen siln nog .cburach.
Koloniale Boer Meel blijft nog ferm. De voor-
raad bie"an moet .",nig un bet verminderen
Sin. Er ÏI groot unvl'II&i "oor gele mieliea.
:lol ieuwe aien ko:nen nu in, en de prjj&lllldalen.
Aardappelen 1100811 de ..orip week. Goede
v.nche boer boter i. ICbaanob, mUl' de ..oor-
raad t .. eede kluse en A.u.traliacbe boter is
meel' dau ..oldoende. PluimT" wu tamelijk
ovenloedig. Hoenden 'Un aoedltooper.

ILUI'STAD

:lIEUWE KARIn.

27 Noyember1897.
" L d.o 0 0
o 7 9
o f 3
o J:I 11
o 2 II
6 I 11
o 13 7
o 9 0
o 8 lO
o f 2
o 6 5
o f 1
o 7 9
o 3 9
o 0 0
o 7 0
o 0 0

020 0
o .> 6
o :I 8
012 9
o I 7
o 1 5
o 7 ~
o f 7
o 2 9
o I 6
o II M
o , 6

... ' 0 6 So I ij

... 0 a 2
.. ' 0 6 3
... 0 '11

LemoeDen
4pl'eleo...
Onavee , ..
ZuurlemoeDeD
K6I'IM!Il
Boter
Eieren ...
UieD
Aardappelen
J,Ioonen(groeDe)
Gtuu:P.Q ...

Eenden '"
KalkoeDen
Boenden ...
Perziken '"
Pruimen ..•
AbrikolCn

JOHANNESBURG.

(Lep Wol./' rf Co', mpporl tJOOrtU wd, geilill-
digd 2S Nor,n.ber 1897.)

De volgende wuen d. kwoteeringeD der
lute'" week:-

VBOt;QIó JU.altT.
, s. d.
o f S
Il 19 B
o 9 9
o 0 0
o lf 0
o I 8
o 6 7
o 0 0
o 0 0

o B 2
o jj 0
o 2 0
o 6 0
010 6
o I 6
o Ó .)

o li f
o , 2

rORT ELlZABETH.

Boonen(gToene)
Komkummen
Aard.ppeJeD
Patatu ...
EiereD
IIoter
H... erhooi
HoeDden .
Eenden .

Zemelen
Bot.er ..encb ...
q....t ...
Ka( ...
Eieren
Voer per baal
Voer per 100bndla...
Boenden... ...
Eenden
Kalkoenen ...
)[afferkoorn
Mieli8llgele

pmengd
HaYerper uk
UieD ...
A.ardapp41len
Muuia

Departement
~Va"de ItUmt Hj,,"", LaMb",. If Cc.)

25 N!1..ember 1897.
VOGELI!TIlt:tsvEEKIIN.' - Renten tel~ rap'

poIUert clat de mark' 30peRut geres<lni..door-
dat de Cripplegate brand groote voorradeD .truil·
yophederen -remielrlf'. Oeen plaablelijke IIrma
echter beeft de yenekering daaromtrentgekregen
en 000 plaatselIjkmarU tooDtpen matcriaaleYcr-
anderio, sind. de Jaatlole..eek.Onre .,crltoopiDI!'ft
"pendeD fermtll' met~toevallip aUiiiug.-.n
6 perooot; zelfa dU: Dietell "'-.Jaarkt eloot
onve,.ruIerd. De Loodd·· I!rkoor.tDlI8n~1"neD op
6 IJeoember,wauneerbetere prtjaen verwacbt wor-
Jen die Leu .01014 allUerj!ediocoDteerd..ordeD.Wij
Dolct'.ren:-

~n geën·
hierboven, zullen
door den Con-
Generaal. Kaap-
Woensdag, 22
het transport
naar de plaats

worden gebonwd
van het dwars·

wegende zoo'

VER.l{OOPINGEN
A..B. DE VILLIEB8 a: ce, AFSLAGERS.

3Q :So,-Hoinud ... u cb A Loa.. ,UIl de puto.
rlt\ Noord" !'aarl.
~ No,-Hoiarud, en.. 'l'&nda. Dempen, lWl de

pMtori~,Paarl
! IUULE 11 \'.A.X NOORDE!'.
f~-Te Porter,..i11e,kaatbue erYea.

T~_l)ER SPUY,nl IIELII A.."I a: co, AFSLAOERI!I
1 pee-TI! Nag"bepaald, afdeelinl Paarl yaat•

-,Ii eoblliarud. '
ta Dec-Te &menet West en SOIDfftetWelt

Sut-d, Jto.tbare bebouwdeea oDbebouwdeer..en.
J. J. HOFIiEn a: ZOON4J'8LAGEB8,

9 Dcc-Op Kerkplein,Keap«ad, de o"erpbleveJI
IClrnlden der UnJon BaD k (in UqDidatie).

FAURE VAN EYK .It CO.,AFSLAGERS.
2 Dec-Vut<! en !oUe~, h..iRaad, enJI In

de Lady Greyat.raat, Purl, lUlIlU .L.dy GreJbrq.
P. J. BOilllAN'" ZOON,AFSLAGEB8

, 3()1) groote bouwcr'fmlop het dorp 8~bo.ctt.
dag eD datum Iatt r LewoNe. bepaakl .
il D:.c-Uit de Yll1ldllkr:talte IlaImeaiIary, alacht.

~n.
DBMPERS,MOOREa: KBIGE, AFSLAGERS.
• Deo-TeD dorpe Caledoa,to jODfre purden.

J. S. \(A1Ll18a: Co•. AJ'8uOJ::as.
• Dec-Te JUaplIIDtaitatie,.-nico, POn.ieI ell

eaelheopteu.
CRAS.ADAll8. A.F8LA.O.£R.

10 Dec-Ta Talbap, winlr.el~ ~ aoedeo
nu eale .... baft.

IIJUrJlYCABllON.AB8L4GIiR.
18 Don-r. o.ea, ... ._ ..... eIl~lCIlaPa. : ,

PJ P JUluts, .A.F8LAGEB.
~ D.c-Ui* de -nt.bul té l..a.p, l'IIII'diD_.a, ,i. ,.

G hJr &lIJn; ..uril..4Gl;i
. to .T_~. ~"".i1i ...........,...., .. : ..

... d. " .. d.
7 10 0 7' 8 10 0
6 10 0 6 10 0
450 600
SilO 400
100 2150
t 10 0 6 II 0
S 10 0 4 II 0
'15 0 S 6 0
2 0 0 ~ 110 0
4 10 0 Ó 10 0
4 10 0 6 10 0
'10 0 8 lO 0
I 0 0 1 \6 0
o 6 0 0 10 0
I 0 0 I 15 0
8 10 0 'f 6 0
1 lIi 0 li 10 0
o 15 0 1 6 0
o G 0 0 10 0
1 0 0 '- 1 15 0
'10 0 H 10 0
160 '00o li 0 0 10 0
1 15 0 I 18 0
I 10 0 '0 0
100 1110

... 1 '0 1 10 0
'Iritt4 ell wiifjea .. !aDcy..

Wilte loperteur prim....
" pruil.

Eenle .. Itte
T"eede "
Derde "
Wljfjealuperieur

goed tot gewoou
tweede ...

., derde
Broeks(fancy)... ...
Zwarte,oed tot .~I:":I:lana

." m.ddelm
" n kort •••

ZwarteIn1srIeurkor~ ...
n "los •••

Vale.goed tot oper lAng
merllom

tt "koet ..•
" inferieur . of
".it..... ..,

t.,..toaAI (joD,e 'fOge!.)._.
" amal en hani ...
" chicks

8taut wit
gekleurd

ft donker
.. BB
Jt.t;b:a .aperlew-eprij __

V.LLP.-OD~ Wij noteatu:-
pw Ill.

.. II. L cl.
MerinOll,ID bdIa, IJD~ 0 Oost
o.dMIIen. '" ..~ 0 0 0,.
~ per Itak ." O. 1 1
-ft ~h"I"'O'-c)"

Bok~ _ ... 011 - 0 0 '
A"":'-' ... "1 0 I - '~t__ .. ..," .... ·0,'"

en alge-
t.",_,"''''·Q,,--t.~" kun.

nen j;{e:zle*Lan de k.antoren
van het van Land-
bouw te Port ~IIIZlllpe",nof te Kaap·
stad, gedurende gewone kan-
toor uren.

Tenderaars "\I'at ....

tijd melden
ondernemen te
2
VOOr de
het kontrakt.
ten de 11']gE!ZOIDdE~n4

t.eek:enen.
De laagste of

noodwendig te
men.

...

Beep1'oe1tqn-e.rkeD. ; .
De heer A. C. ThoIDllOD, VlIIlChavonne,

Hay, en de beer C. J.Vorater, VlUl Getip,
waren oDla. in de atad ..om met deu ed.
heer P. Faure, min.mer vall laadbOuw, te
onderhandelen over een waterecbema,
dat zij iD hun distrikt weuchen te oodel'.
nemen. Naar wij vernemen YODit haD
plaa bijval bij d,,·· reperIng, en meD'
hoopt dat eene overeenkolll8t getrotreD
zal worden. Het wordt" -gevoeld dat
een beeproiïngs-echema het pbeele dia- .
trikt zal bevoordeeien., vooral .. de .
rullderpeet.. zoo vele beeI!IteU beeft wfé'8e-
nomeD. Indien het IChema uinoerbalu-
i. en de vooreteUeu dei- heerea ThOlDlOll
en Vomer aanDemelgk ""~ .-.1de repe-
rinI atellig zorg=.~dit nllttig
werk &00 apoedig m al worden be-
gonnen; en opde~.doorona
geDOemd, hopen wij dat. beIeaen. alle
sympathie en prakti.che ~
VaD dell kant der reseerinI ...... oill-
vangen.

GEMENOD NIEU Wa.

ALLSRLI5D.

De nieuwe ta.k te Groot Draken.
stein.

op Donderdag, 2;') dezer, "'erd te Groot
Drakeurtein, Simondium. eene pabU.ke
vergadering ph:>uden met het doel een
tak ftD deD Afrikaander Bond op te rich •
ten. Do voormaDnen zijn leden TlUl deD
voripD tak, di. volgeoe de ~t1ligen t.
overleden is ea opphowlen heeft te bt.
st.aaD. Velen 'ftIl de oude BoadaleoJea
sijn leden. VlIIlden nieu.... ~ ea eeD
VlIIl de oude ~~1Iftledeu, de
~.JI.. 8. Louw ..... . ~
had ,18 de die _- .J_

Ud ..I!-__ :...
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RIBBOK SQUAI!& KAAPsTAtJ.'
In,.";,,, van, Y,rl»terd, Landbou~~'If oo,rt.

"'achi.lftrl, en BHIfR Wtrktuiltn. . .'

PRUSTREK K FeRSaan al de
',- (O~S EIGEN ~AKSE.t)t ; ', .

flll·;.1) GEDROOGD,:SUtiED'E88CHENm
. '." I , i:,: I

: .. KO-PL.B'1'. '.. -,a.;, 1SB.
i .

.' B~YArTENOE 8 ART/KE

Vool'Dl8lDBte Tentoonate!Jinsen.

DB OSBORNE ZELFBINDERS, zijn licht en sterk,baJanOeenm .
seerlicht, Snijden en Binden kort zoowel als lang graan meteTen groot anDes. Wij waarborgen
dat onze Machines alle satisfactie geven, en laten ze door ODJeD Amerikauschen' Expert
opzat ten in werkende orde. .Als gij een juweel wilt bezitten, bekomt de 'Osborne Zelf·Binders en
Maai.·Machin68.

OLIE EN STANDAARD BINDTOUW TECEN ZEER LACE PRIJZEN.

RippingiIle KeJIIIIsgeylng ru allentIeD
Paralllne het moge Aangaan.

DE ondergeteekende wenaoht sijne
vele klanten te danken voor

de ondel'ltetming hem gedurende de
laatate 3 jaren gegeven en wenaoht
hun en het algemeen {>UbJiek te
melden dat hij nu een mIlDer plek
heeft betrokken en vt'rtrollwt hun
gunst ala in het verledene te
erlangen.

. .

AFRlKA4NSCHE CYCLE D 'SA''A'C8'&' -,'C,0CORPORATIE. :il~;....,, ·
·lDlIiD·1J1II, I 1J'l'!8!JlUDI&HOrld Kantoor. Oepot: AbK ~aTBAAT LAlfGKARr1'8TlU.A'!'.

HOEK VAN EN . I EN i

St. GEORGEElf IATERIAIfT BOO K - S TR Á AT. . P L lt IN -.S TH .A.AT,
Tak Depot: STRAm A D

AGENTEN: T~\~E~~fb.' lliPSTAD. K A A PST.
Gebroeders CROSSLEY. II OUD" Gas en Olie Engines. ROYAL .SOHseti West Strand. Komen Aanlocpen.

TALBOT
CYCLES.

Van ar £t6 tot £25.
tie teROVERS, TRIUIPHS, tiUL~IUU~I~""''''1f ij'penoon ~ te

CLlYt" UI ... 1Iitr .... If ~IJUOI'DS, Y1IIIGS. .:. ' L .
..~ \.- t· ..

DE

Stove.

DE

,RippingiIle
Paralllne
Stove,

WIJ hebben juist een verders bezending van opgemelde ontvangen. Wij bieden
ook aan El_tteke TulnPlJpen en" Pltfiln_tt

Lawn. Sprinklers, Lawnmow(,l"1I, Table Mangle!!, Wuchmachint'll, Wringen, JYraad
V leeschaaf ell.

II Floortne," Sanitaire Vloerveruis, in ve"cheidene kleuren verkrijgbaar.

"~aplJfi Zeep" reinlgt tapijten. matten, enirnga spoedlg.
Agenten voor den .. Handy" Mo)eDlltRen. ~tOVetl en Ledikanten In groote

verscheidenheid.

KOCH en DIXIE, Kaapstad.
SPECIAAL GEPREPAREERD VOOR ZUID - AFRIKA.

Bemoedigd door de enorme
v8rkoopingen, maken d. Fa.
brikanten zich gereed om

saaG,ooo BLTKR ••

TE VERSCPhlPIllL ....

,
VERKRIJGBAAR BU =--

B. G. LElOfON en 00.
HK YNES, KA.THIW en 00.
J. D. OARTWRIGHT en 00.
B. LA WRENOE en Co,
S~RAN )(oPH:BBSOlI en (Jo.
ell b1j andere Pakh111zell.

-.

-..OODI.....-....
Afrikaansche Vertegenwoordiger:-

CHAS. W. HOLMES, .
Timber Straat. Pietermaritzbur ..

RUNDERPEST I--_._----
B. G. LENNON & Co. (BKT.)

Hebben juist Ontvangen een Grooten Voorraad

Spuiten voor Inenting en Glycerine.
Zooals door El:pel'kn Aanbevolen.

VROEGE AANZOEK IS NOODlG, DAAR DE AAHlli!G GROOT IS.
------

ADDERLEYSTRAA'f, KAAP8TAD.

•••••• at
Nederl and sche Zuid-Afrikaansche

SPOORWEGMAATSCAHPIDIJ.'
.s

Kortste en Goedkoopste Route voor Relzlprs en
Goed'eren van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatseo In de Transvaal.
. 9áa'elijksche personendienst van Lourenco
~rque~ (Delagobaal) in 24 uren naar Johannesbura
en 21 uur naar Pretoria. '

TIrieI ltIr R_· DIll' HaI_ .£4 tfl.--eD £3 t71
"Pretoria £4 k 1d.--aJ3 41II II ft

Dagelljksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg. Pretoriten andere plaatsen in
d. Transvaal en Oranje Vrijstaat.

I Steenkool Handelaars ril Commissie Agenten.

Huis- en Stoom Kool en Coke, geleverd in kwantiteiten
ten gerievo van huisgezinnen tegen laagste prijzen,

ALSOOK

en Vruchten
Ki~tjes enz.

Houtwol Uitvoer

"

!'}t.,~;~ ...'t~~--;: ':~"'::c,"-t~43::(b.,"'~';~"""''''
. ...

-e,
~.,.-.-.,.,.,-:-~.

;" _ _,,I '.T"~

JAC. HElNEllA.NN.

w
~.;.-•dil
cleia..
, J
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lab-lUIwe
d.
Dr
DO
06-I
wij
liar
aUf
"-Da:
hee
treJ
bee
Tol
WIll
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bee
00II

Jl
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KENNISGEVING.

..n
en....
Nu
I.tel
De..,..
B

T&II
ter:
ne
sbid
~ 0
het
bewj....
Kok
'ia~
pile
YOOI'
-I

ttiI~
tie DI

.
Alle bouw. en timmerwerk

s~ '~tgévoord wonIen •. Goed
werk: gewaarborgd. Verandas en
balkons een specialiteit. ,

De firma heeft alt008 het vol.
gende gereed voor dad.elijk gebruik:
Vensterramen, Deuren (alle grootte)
enz., enz. Bou w m ate r ia a 1
wordt ook verschaft.

Bestellingen voor graniet voor
bou wdoeleinden worden genomen.

Telegra&chA.dres: " HmDlUI."
Poatk&n toor A.dres : PA.A.RL.

DIR
Jakki
Yen.
DaJa'
hue
UW
!runD
scfaal
TOOI'
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deD I
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IChwI
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hem 1
lCIbun
De_
~
werd.
PIlI I-...
DZI

_i

?i!
1DIUll.
dl6-_ .. he
dat ft!
IIIlIDt yl
sij In OIr

clio bet
WUnIe
mauten
het Jud
het J'Ut
Dien te)
t.~
lanae Dj,
li.ag ie t
ge"Cll va
T&II St.
H_d,·

EEN li"

Zaterdas
Yell. Wil
,te aitp
,edra:kt.
""voen ,
Ut' tI~1
Motatie
den !rou'
en <!e e
en (hr.
Ilenjg Zo
j. ll~eot"Jr
1:1l1rl"•. ,
,.~rte~rde
.. aren .Qt:

,pn. De
ruimte il!
de .l.erke
noodakelspu 11'

- dM h4l
Unte Ieeo!
1VbliD, eel

IN verband met bovenstaande
advertentie wenscht J. Heine-

mann het publiek te informeeren
dat de zaak in vervolg gedreven zal
worden onder den stijl of firma,

HlIJDUJI, MILLER &; Co.,
Bouwmeesters en Contracteurs,

Lady Grey Straat
Paarl

J'a1;.bJ" i." ..au;..~~ :
.'A.y;pRED BSDD, Voorsitter.

·Ll.I' ...n ....~ SOLOMON. Su.
FRED. J. ODTLIVRBS.
PAUL DI.VILLIB88.
OODJ'RBY 8IOREL.
J. G. S'1'BYTLER
HAB.&T BO.LtUS.
H. K.ARDERNE.
Hoa. J. X. KBRRnu.N. K.L.A.

Ilarl aDlllrftDIGI AD'VllauL
G. B. O. ANDBBBON. ltD .. ltO .. Lou du

8piegeJg1a " lrl.B.O.8. BupIud.

l~llF'·I1XOQl II'lIU8'1'
lOID8DD ••

,

~, : I
Bi~~fs~lJ:~1f,;

&t:twi";". 'VOOrl"U4. gehoaden en ' order__ ...ft__ ~ .
ell

H. 'J. DYK_• .,
7, HANQVE:a-STJu.AT/
KA;A;.PBTiA~n.

DI

HET GENAS HEN .ALLEN.

MInmDa.-Negen lDUIIClen geleden
Waigdo ik in een brief aan ay.,'

de ~ uitwerkiag Tall RH';UMATI
CuM in mijn ge .... r. Ik beD 60 jaren 00"
eD heb 23 jaren lang geleden aan CH RON
IBOHE ASTHMA en RHEUMATIEK 1'1

IIOCht yerlichting ....nnie beroemde genet>l-
lnmdigen, en probeerde all .. IOnder baat t
'findell en had in mijn geTal alle geloof i,
m_Itelijke bekwaamheid nrIoren, tot dat
ik RHEU1U TICURO probeerde !IJl in een~
sijn mijn Neuralgia, Rheumatlek eli pijnen
in hoofd en aallgesieht 'Verdwenm en hef
nieuwe ilnr en wijd Terapreid dat .. 011·
m_ter Vn ROOT amper heel1emaal gesond
wy nil die wonderlijke Medicijn," en dit
wu werkelijk het geTal; .lben di. hef
probeerde beyeelt be* lAD.

De heer J4oo1 TU ZUL 1'&11 Vlakfontein
(3 uur n.n Steijnabarg), is geneIeD "II
een IChijllbaar onm_lijkgeval n.n Rbea-
lD&iiek en Jicht. ~ooit, lei zijn moele.
Ken'. V41f Zm. aan mij, 'WU er een erger JIll"
nl T&D ë"Koorta Ziekte," BIlC6lelij bet _
-. Di _te doei. RHEUMATICURO
CIMCl de lijd_eie jonge man i'uatig alapen 811

..t.cijn werd TIIOI'tdUftDd toegediend,
hoewel eie buren en 'Vriendu leiden dat
ai}, niet 'Verwacbten dat bij leyen IOn, -.
Mj '-e-..lMer,' B.A~ni~ Tan de gen_.
kncht T&D de OlU.TICURO ell
PILLEN.

Da oud. hwr V4ll Da WnT. ftII Reddenburg
werd ..... ~ _ bottel.

De beer A. Conzu, Brud.1ei, Kiddelburg, C.C
..,..s dadelij)1'WIicItting. Kijll..,n Iu ~. aijr.
__ mer. ek beer I.A. 8xn. ftlI WOII.".*"'.
Burgwndorp. '"""- OOIt s- _ ik _, fW

lluite-Ik blijf ".. uu ..... Yrieod, I.C nn

JONES.RHEUKATICURO.
Be& rroo'" Zuicl-Afribamobe ~deJ 1I'ODf

liah" Rhenmatiek. Jtholu .... ti-ehe Jichl., uno"
,J"1Oht, Boap lidlt. Aan~pijncn. en•• 011 beef'
.... dullOlldaa geniIen, .oei ..... dan bonD""
_den pneRD. It y.rkrijrbuf 1I'UI an.ApotM.
... 811 1fiDbUen door ... 1 Zuid-Afrika.

... a;00I
21'-

... 1,710
1'-

..• l.4e5
1,110

... l,2I8I
l.I.
1.101
1,010

"
DE N.ATION.A.LB

0aderIie ~ la
daPPlJ '111 AIItrIIuIe, Bepdt.

OPGBBIOHr 1899.

IlRElTE1m II _" AfIU :
Sir GOnG. SratOG, Jt.O.1l.G ..

VooniUer.
De Heeren ADIWf 'Vu ItU 'BUL., 'Koopsaa
A. W. 8P1J,JU.us,Koopmu, Kaap.tiacl;

JOHN W. RAIL,
Bestuurder voor Zuid J.trib.

Tanden, Tanden.
GA NAAR DEN HEER

J•. L. Cook, R.O.8.
J
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.. \GISTIUATSHOF.

~e~'rc ns.
(V r de hur F Herold, u" re len co",

rC.'i1 t n gUit raai )

Een twist testament. VA;'; 22 TOT :!7 ;,;oV£MB 'R 1 ~7.

Tl _e
recht ..

DI~.

1 '. Ir ",
l.aar moede llll ...1. I.. ...

Z41gu Lq ol '!J~ t(~t mn-ut de ~t'ld;U -r I
JlenaaI wa:.. li ia r ~edlLh: \\ l.."i d.~t de hoer
Scholtz ba ~ mOJl\ 'r het t e t uu n t h 11 l.itc n

tcekcn('n erWJ!I Z!] in e Il z w ik k c 0 <I ... t.i nd
was are 1..H...,1 d rne t alt Il li ha L" It.:1"

stand gedure leh u z ick tc Jill! t.\"'JlJn~
Il()~ I I dl Il J., \_r :'1 h\.!tt
"\~\(·Itr ~.tr\IlP\! I>'.J Jl1

-dc \\I',dLlI vc rd .... lel --n.Icr
lord g III! ,'\trt:tl!k\)lll~tJe::

€'el ,~ , rn LUIlI],' 1111)\I r

endrrk .Job'll1llt's :--.\il .t r t z., TI I I... I ...)'('tlll~t:!
d, vcrk l arde Jar hl] ht:"t te (,LIIlI '.l ",,'lte
haJ ZIjIl!... ti !-!,t~lll~ 1(\\ un .. \, r~l'!l Illd

dat van do Iaat tcgelflll2'( ().1 \trk!~lrl,·ll'!I,,)k
U J tne g~lnf'B h,l.!l dat m- \ r .....r lrol r t. h t tI'"

t unen t gele .mer i had ('''~ ! tol h ! IIH.'t ~.~IIC~(lrJ

tUt LI! JU ~ er t_'lld ha d 111 I., kl.rt da;JIIlJ
\'&0 de plaat., tt" ;;;r,.:'l iu otn ~lt nu-n hem ntc t
oed behandcl,1t' II I h hl f]1)"lt (Il l dt' kilde

Ih

't~lld ~rtrJol",I.1l .....l ... m.rrr wmne n de
la!{I:H'''' dl.! l. Lak d l!l lu I Il f cr u"k 'u I .l-,cl Uit

el
il dr ik I't dIp '\ III 1- dl jJ'DeuT ur a.rn de

P r l. dl' d, 1 d!
Ap naar
of eeu DU 71!11P klWlt reil k'11111111, r veu
werd), \·6....tlgd llonr h.rn 111 nh, ~Ir I UI hil
vroeg LI n h T V In JL! BI il ~aurum bl! hem
~lik eerlt" \ r"'l~ dt't II

De hoofdrcchtcr i/TOh ,tt t'rd' I r tt qc n nat
"ngetm',,:''' zulke 'T'I'!'11 g,dl\.\Il .. trol lht
" ~ nt\JlIJdl!Jk lIT !TL I. \1"5'\11 t t u .... heli h- li,
al!' u rr-u r ('1 '!Ill' lit III 111\.l! .. "( HId

.Iohn .Tllt'()h 1'111111 \ II kIL,,, d, ,J \t JIll t =u .Ier
w rs :.li v ru d. u I~Jl.:d\ I van W !kfl .Icu
beer Hnupt

RtH B, lqllll HJ \ I "..; \, 11 Jil l tj do.,o
h t h Id \,UI h, ! t. ":'I!II' rit

Di . ie ...... 800 daDig stu rs,
D. jo D, in zii nood'

&100£ ltt! 11111haar _ lea g \
AI kOl . ook -UD dood. I~.'1'.

'I

...
Zl) nu lW DE

-..,...
'''} ...
::} ...

~T II

tB PORT.

CRICKET.
K \\\-1.\[1 '_ Ir!. TLLIIKE r-novrxr-n;
l~ t~lt ..i", tl"OL ... trlJd ven desc clubs e I t .. r-

De Uitslag v de

AA..'l'DAG, 2!1 NOIVEMB'EB.

Wi&.iTllIJtl.ll P vrscrs,
AlI.eld,n04°1 .
M B'-I. nnt ljat. .

I.IlU.i
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