
...lever Iraan:
KOUT oplossingen, ems., sijn
walgelijk, maar Toon} in warm ·~II"t3-~
dat hun gebruik gedurende dit --l!ij..~.
Termedoo wordt. Steams" WijD· ...
(bevattende ijzer) kan gedUl"8llCie. .. ..
woNJen toegediend. Het is leer ~eJi~ ,.
degelijk modern preparaat, het 18.0" .'fa....
Dau·wlteurig. oorspronkt.~liJ1tonde~. Het heeft
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40 GedreSseerde Paarden
14 h Ponies,2 lot "jaar. H E'r· .
2 Eersteklasse Ezel Hengsten<p..r.'tf'bozKd goed bij PurdeR ~).

OP

WoensdOi, Bstc» December,
. 'jULLEN opgcmelcQ ,Paardea
, ~ pubtiek ~ht worden aau
KLAPMUTS 'ST ATIE.

de~~:e e~~~e~:c~e~ Op Maandag, 6
Paarden en goedgeteelde Merries,
allen in extra conditie, geschikt 0 t' t • de ,.-_.J.u,;,
voordadelijk gebruik en de aandacht m uur ID· n Yvuum..... ; ..,

van:.~:;;e:a;:;! n verkocht: 96 Erven van' h~ ,_' fJB4,
8 Goedgeteelde Gedresseerde . -. . .

Merries. Nu verkrijgbaar,
Op WOENSDAG, den Beten Gelegen van af 1000f Road. iD de nabijheid ftll ~t. Gecnp.~.,.iIlM¥a;

December, zull~ opgem~lde goed- de keur der WOOD8f.edelijbEigendommen. ill de Gaid_ . ;Jft~.4~
geteelde Mernes,. 80muurn met uitzichten op Tafel Baai, Kaapetád en <le TOOntedéD;; .
veulen8 en de overigen gedekt door ligging en het uitBioht 'fall dit • .'
een beroemden hengst, publiek ver-
kocht wordeD aan Klapmuts Statie. LAND' OVERTR"FFEN ALLES I J'

Daar zij afk~tig zijn uit de ~ B~ ..l aandacht ordt _'·-kken d bai.~ ""'I'OI_lt,.e ..- ..........beroemde stoeterv vau .den heer __ ~e w a"_v op ~ ........ __,.. A'

J. A. GllA.U'f. van de plaats La van boven,enoemc1~.Erven (omtren~ 100 voet biJ 2SO~ ~},,, ...
Gratitude. nabij Piketberg Statie, op de. Klm en Klip daarop, geschikt Toor bo6rioeJeiadeD. ,;~
worden zij gewaar~ eel'Bteklaaae speette gevraagd. ,1 t.· ..

en de a&Ddacht~. s.~~;;~R.Water aangelegd, Strofen 40 rosi wijd~>
J. 8 MARAIS too., A.jitag.,.,. Plannen, eDZ., aan onze Kautoren,- GraTe-straat. . i
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· hel. met Lindenberg & De Villiers,
Voor H.ll•.Impefta1e Ul. !Ml' . r,......

DAVID TENNANT, Jun., 80liciteur voor Verkoopen,
Publieke Verkooping ] en 2 waJe.straat Kaai~ KaapstAMt. .

[EID.

VAN VETTE

SOBAPEN EN BEESTEN VENDU VERKOOP

,;) T~ ~ Jl'
('. +I01'Q
- ~~ t .'()t\.t·) ••

DB ondergeteekende sal per pu-IC." 0
blieke veiling verkoopen uit de r, .

kraal van de beeren BAUKA..' en Co.,
Beperkt, te

OBRBS.
ZJ.TERD.iG, 18 December, a&BSt.

Om 10 uur " morgen,.
30 Slacht Ossenen Koeten,
50 Kaspsehe 'Rammen.

Deze dieren zijn persoonlijk door
den. welbekenden vee-keeper, de ~
heer S. A. CILLIBBS. uitgezocht ge- •
wo~en vooral voor Kerstmis, en
zijn in eersteklas conditie.
Vendu-Kantoor,

Ceres, 25 Nov., 1897.
HDRY C!B.80I8, Afslager •

VRIJDAG, den

'C'ZT~.:a" •• D. .
El :IGElN lJ0:.::"'fti.,: ''IF'-

L ----------------
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..t..... ~.. Al. .....
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"', ..,tl
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· ,·"..: .. r 111"1-
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Onder instructies der eigenaars, .zal per publieke VeiliDr TOOl'
toor, Marktplein KbDb.. ler, 'feJ"lloopen, , - '.,

OP
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KOLONIALE lEESKAllER EITRUST
MAATSCHAPPIJ.

No 4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.
POBTBU.14.

r,z.,puj fil Kllkl 4~": ..l'IDBLITY.·
EXl'CllteUl'skamel' ell Yoogdij- en
Brand- Ass II1'1t Ilt lcmaatse happij

.. ..J .• f 0 d [\:-r"J.. In.:"t1!'rl'!1!.h:,.",llloor etcn Sccretaris1Fordeaf 1 E:\ (\r:',ll'rI\ïJzer () n er- "'L"If"H"",CH, "nur '~'.n. handelingen de maat-
!'; hij ..:,·t"t:;;' VOlq~ C:..lfh! Plaats !k:hti !'lJ \-cralltw ..Y>rddlJk ia.

fdJI1,)1 t·) ~',llflgl'ivi()r, gemeente W. A. CURREY, Secrt'taris.
lleidl'iber;c, KK.

Applicaties met Ce!"~ificaten moe-
ten gewnol>n worden naa~ den ou·
df>rgeteekolldc voor den hden Jan. 'Yeggeloopen Ezel.
loDd. Ik. applicant moet bekwaam
wezen om In fIolJandRCb e~ Ellgd~cb
te onderwijzen. E~n dle MUZlek
verstaat uu de voorkeur hebben.
Salaris £36 per annum met vrij
laaiei. JACOBUS LOUW.

ALEX. B. D~NESL, V.DJ(. FraDIOhHoek.

~~A~Aphitheatrc.
ELKEN AVOND

DlREETBl1RBN :
PAUL DE VILLIBBB, p~,--'

VOOUJTnL
BUKT Do&.OI, C. T. VOl,

1..0. Hor.lT&, B. K. A.D .....
C.M.Ba .....~ B. J. Eur.

Dezulken die la__ &eben UIl ".tellen
~lieven hen te DOmi_ren ala .. De

De Wcl·r;.L Heer-en Iroloniale W_k .... _ Tn.ri .Maat·
N J, IL CKo~:st:n, IDa.' A. J, T Ron. lIChappij."

Il 11. rt IL (lRY.U'F. A. J B ... ",s. WOe Insolyente 'hk W'CIrdt heetierd
• O. W,II,I:l'oT, A. \V,l.lIl\\' IIoorden Secretaria.YO« wieu daden de

I< Maatschappij y_n~"oordelijk lijn sal. DAMES -V'AN BU ITE N
" AUDITEUREN : ,'. fJ!5::1!£.
ft Dd \'V~l-E,j Heer-en r.J J. V.\S Al Bl' WAARBORG TAK ~ l te nemen i d . ot' B . Ik" . beid . >_ ..

~ eTl,.l\"'II''';~l'n.H Z·).>I' Voor bet Gnarandeeren nil de rliJ!.' Om dee te nemen m egro e argamswe eWIJ nu aan ten. .."
u n. '1'","P'I,,'1I ""'1';Id" ...-n e lkeu Dius- beid, Beohtechapenhei-l en Getron ....heid "'- ~ - - .. _ d " P d' ,,
( Rn PON<>f1pn die Verant ....oordelijke Posi- S ~'~ Paa'r 'en ar en

___ : -~:~~':-,\',::'t'2!'~'~;~:~' ~,:,~~~'~~~_~rl"l1;jr&l·"mb~'~!.IIikleed:.ll.' J-.len~;a.J!::~ite:_.b_etbetal .. nn eene MO_aRI_,_ct5r Ui.,'~O. ' '_ 8 '. "
: .. l~iJTZ[. S2C!"'-~~aris. ~[)e Polissen der M..:1=tac~:-:;;-:,,::::o-=-r~~!_"!'~ ~_._,-- '----: iS' 'J 55 Eerstekhs Paarden.

de!>inonh'nngstgenoml'ndoorde mperiale KAAP TAD, .,
K,,)tJniale. 'l'ransva.a18che cn Oranje Vrij, '. , . 6 Eersteklas E sets- (Zwart
.t.at.Rche llegeeringen, MunicipaliteiteD PI, . Geelbekk ]
.Hl,,~ling8I'M.)n. Banken. andere Publieke Worden gedurende deze maand genoodzaakt hun Gehee1en Voorraad op en "
Inrichtiagenen lfaat.chappij.n. te offeren daar zij spoedig uit hunne tegenwoordige winkel-gebouwen

D~ Direkteuren komen eiken Dinsdag 0" zullen moeten vertrekken. .
, ID bijeen om Zaken &f te handelen.

Q. W. STETTLER, s.cr.tana.

1Lttinees 's Zaterdags.

~'J t ; )'11- ,'I I i
1 '- {_ , 1,

KOLOSSAAL
"Iicuw(!- Verf.?oninf1-N ieuwe
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Ecu reusachtig Succes.
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T(IE(~AK(;~-K."\nT.JF:~-Tl,,,(,. ,n Jo,
t"r' ,-} .,~ ~tueIëJl. :):-10" Pit. 3:,. (_.aJerq. :ld·
.\I'"~ :c; ; ,aler". I., ~d,ta1Ten balfj,r"., Deuren
g-'la:1 0"1 haJf acht uur open ... Bon ~'UlUI.l~~ om
~ unr. \' roeze toegang om I uur, Galerjj, 6<1.
t x tra, Rtalls eo Ptt, Is.
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OPGERICHT IN 1864.

O~b"taald Kapitaal
Reserve Fonds ...

£8,220 0 0
£12.000 0 0

rt
kl

:U

0" Karnor onderneemt de AdminiHtrati,
V<\11 Boedels ",Is Kt8<)ul,eu!'6n, Voogden
Trustees iu I nsol vente Boedels, en z
Optrek koa van SchepenkennÏllsen, Trans-
porten, Hnwelijks Contracten. Voor .het
voorsch ieten YIloU GoIU op eerste ver·
banden, enz ; en Algemeeue Agentachap.
pen in en buiten de Kolonie.
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Yerassnreert Los- en VasIgod
tegen blijke termen.

DIRECTEUREN:

De Wcl E,l Hoor TH. A, .L L'Jl\\', L WS
V VUl z itt cr.

.'o
l'

s
r
IJ
I.

;\(;, kaander Bond.

, :d, Il iak
,) ;:"~L.l'll ;';'11"'~ (to n.men dat
dt' l.ur :-,t;, .1:l(,rlIJk~\._'11,~1 Yt·l'g.~dt'riug,
"I',dl':--n ï,d wordi-u l'~) J)"Slli:liI!\G

" llt 'l ::d'l'r, te Hex Rivier, ten
;,,;1/,' \;\'1 (!L'll hee-r l'id('r Bill'ger,
"~cU hu lf t i.vn ure 's voorrniddags,
wanut-er H'r,hg Z'lI gedIlan worden
va n J,t'~ ;: f~l'lo()p('n jaar. Een
lllt'lIl\' BL'stlilll' zal moetell gt'kown
\"lwJen en ue ,,,,h~(,l'il'til' g'p1dcn
\001' het volgend juar zullen ont-
\·;tngen worden.

Da~ll' dl' Yel'ga(lering ('cn zeer
lwlaugl'ijk\' zal zijn, voornamplijk
lIJd Ill:! oog 0l' Je ('el'~tkolllcndl'
l :,'ktit' YOtlt' hct Hooge!" IIul~, wor·
dl'l] dL' k·.J...n vriendelijk \c!'Zocht,
lndien mugl'liJk, allen tegenwoonlig
te zijn.

Degl'nen Jil' zich hij vel'llicnwing
of hij aan\T:lag aL letkn wen8chen
a·w to sluitten, worden vriendelijk
uitgenoodigd.

D. DE VO~,
Secretaris.

SCHU'LBERICHT.
-;-----

TI': word"n ""rku('ht "II :!'~ O."cember.
1~~17. Olll 10 Hur VJIL indien niet

te \,qrt"n .~(,lo~t .-E....n vot4hruin Illcrrie~
,\ j,kll' '''1,1; 1':"i1 Zwart merri(' met twee
"'it i14'htt'rV(H,,-'t"11 f'n kol "jNr tien kop, J
j u.r ond: Et·u \'lIsl'ruill ht-'Il,,~t Jnel t_~cn
dotf .. k,,1 VIM'r d"l1 kop. ~ ja"f oud; Een
};rllill '["rd .. \'111, I jCiM uud; Eeu bchl
\'00 'l ..n·'''. ;; ]'lar oud.

W, l' JOCnERT,
N:uutmff8tl'r

Grlkw,ultaJ, ~,~ ~u\'''lUh''r, l1i:ti.

Schutbericht

OI";E~LOTE'\ iD h!'t Schut te titrij
(Ienuur!.!. ,ifJeeling ,',tO Hope TOWI>,'

0\'('1' (len ~ep()rI(u,fdt'n tIjd. l'n lt' worden
""rk ... ·ht lIit dl' s..hntk,.lal ,,1.t!Cir op
Zalt'nlu/.!'. d('11 l,'den D('(_, .. mLJ~r. )1'i~t7. om
lt 1lUI' '!'i Yllnrtllidll.4-.~. indien niel t~\"oren

~,\l\.~t, ht'l tolg't"lld~ Y l'e :-

• H.,k,nni. linkt>rnor zwalnlY~t3.1rt. sneeJj ..
,~n vo"r. re<:tu"rp,)r "lOmp. h:dfmaan van
"nor; I Kxpat"r. Jl'zelfde m!'rkell ; :2 Rok-
r"';l'll . ....eht.t'roor winl.:,'lha"k van achIn.

nk~:'o"r t·~:"lnw,t;\:.rt; I Bok-ooi rechter.
0"1' "\Cl:nw~t,:",:, linkproor winkelhaak
\ .~:~:~I"J Tr>' " 1 ;~. tk-')I'~,i I PCll tl"l';)Or \\ iIl kt>lhaak

\, "", i i:; ;:\'1' l'):" y, ;nhl'!!l \::k \'till

I .::11" .,ti 'I'c>:t>r'l'lr ',\ inko?lh;·t:l~..:
. :~',:r ,tl", ,Il :\,L',·;', 1 Btd,,(,j,j

:.' i'llt, ,'1 \ III \-, 11', llll~,:,:"'n~lr

I I" j; '\' ,r \ " I I ;{ I LI ..
'__" "r.

BE.NOODIGD

",

!AARDAf'PELtH f AARDAPPlLEI!

V EUWACUT per "Clan IIc~
Gregor JO eene bezending Tan

de beroemde" Maincl'Op IJ Schotache
Aardappel Moeren.

Een aardappel die wind en weder
\\'et'rstsat en tevens zeer vrueht·
Jr:lgend .is ; is gedurend het laatste
jaargetij populair naar verdienste
geworden. Ook aardappels v~r
de tafel, van dezelfde hoedanig-
heid.

LIERERMAN & BUIRSKI,
241Burg straat.

P.O. Brs 157.

0P61RlCHT 31 MilRT, 1846

Kapitaal ...
Reserve FODds... _

'£26,000
:'£60,000-Voorde Administratie ftII Boedel. en

Eigeadom men, ala ExBCuteanD, Ad'lllÏJ1i8t;ra-
!.eurs, Voogden, C'IlJ'atoI'a, Trust... :ru
lJwol,en!.en Doedel. en GIlder Hu"eIiJh'
yoonraarden. lnapUton, AMigo-. ..... t-
.. yoor Ingezetnen ft Ni.t.-In~
Likwidate1ll'lln no Oaderlinge. K~
IOhappijen en Firmas.
Voor de Invord.rtn. van Verban-

den, Wissels en andere schuld.n.
Voor I.. nln. van Oeldop Eerst.

V.rbanden van Vaat.oed.n and ....
,oedlrekeurd. Securiteiten. h.t Be-
[.. lren van Kapitaal. den Koop .n
Verkoop van Vut80ed .n ancs.r
EI.endom. -

GOCVEHSE~lE~T~BERICIIT, .
1\0. 1018, 1897.

Departement van Landbouw.
Kaap de Goede Hoop, Kaapstad;

~ï October 18ft7,

NAAR aanleiding van Artikel 4
van Wet. 28 van 1888, wordt

mits deze ter algemef'ne kennisname
hekpnd gemaakt dat bet GouvElrne-
ment \'oornelllcns i;, het nagenoemde
area in (le A flleeling Stellenbosch,
aangednid op de Kaart en volgens
de beschrijving gedeponeerd in de
Kantoren van den Civielen Com-
missal'is, St~lIenbosch, cn van den
LUlldmetl'r-Generaal, en als bepaald
do, Ir dp grenzen van aangrenzende
pl'i vate eigendommen, een Gedemar-
keerd Wond te zijn.

CHARLES CURREY,
OnJer Secretaris voor Landbouw.

AFDEELING STELLENBOSCH.

Dat <let! van de Kraaifontein
Uitspanning, geleg611 iu de Afdeel-
ing Stellenbosch, begren:;d als
volgt:-

Ten Noorden door den Hoofdwei
naar Paarl.

Ten Zuidoosten door Perceeien
D. en K.

Ten Zuidwesu>n noor Perceel D.
Ten Noordwesten door Perceel }<'.

BOEDEL en WEESKA.MER.
Ac'" nn OVI·rt..:nkom.t. ge.latool\l 9 Maart 1~6.

m~,,·lti(J bij Act<: van het ParlemeDt No. 31 TIUI
1861.

Kapitaal
Reserve Fonds -

£20,oao
£14,000

,"oelr het .lltnil1i~tr('t,'r€'n "'an J.o:i~J'{'nllnmmt'n en
H ~'ll~·l.. 111... Extx;uteun."~ Adrnlnistrateuren
\-\1()..,1'11",u,C'ur.toren, Trustees en Agenten.

DIRECTEUREN:
De Wel·E.lele Heer J. RSID, Yoonitte..

I\, \\'.I·E,lele Hceren

[', F, LlxnK,cEr.o, I' J, L. M, RIIO"''', L.W.V
, f' \\' !eflT r, r, HUTHERFOOIlD.
Hl', y lJuu,,\. f, J. II, L.\\O£!l.lltl'li.

AfTDITEUREN:
1'" W"I,Ed.le II,."ren

I, p, F J [' "IT!.. I lt Á, !lEBOR.

-"I 1,,,,"!'rl'\n~'n ,le Ka.rner &30 te stellen W'Ol'dea
Hll"ll kLjk I'\.!n.ucht haar te titulceren.

0., DU'd:te=D der Á~me..ue Boeold
en Weeskamer.

Gebouw.-n df'r Kamer,
A lderL,'lra.'l& K_ps~'

11EN zwarte Ezel Milrrie, met eenr. kromme rug. 8 jaren oud.
Gelieve kennis te geven aan.

Erven I Erven! !. Ervenl! I
·-i

ZOO als maar zelden in de Markt komen. Wie heeft dit k~ ¥
ken dat de Eigenaar daartoe zou overgaan om zulk een fl'8Chtig

gelegen Erf in perceel en te verdeelen ? I

Doch door aandrang van'alle kanten is het zoo; do Eigenaar, den
Wel.Ed. heer SCBALK J. VAN DIJl. MERWEheeft den ondergvtee~de be-
gunstigd om publiek te verkoopen, . ..'

OpWO¥NSDAG.' DENlliDEN'DBZJm:;
.~, TE 10.80; UUR PRECIES.

30 Prachtig gelegen groote, Erven,
ALLEN .MET WIJNGAARD BEPI"AN' .. ,

(Waarvan de Plan kaart te zien is bij den endergeteekende.)
Zijnde gelegen langs de Lady Grey en Breda St~'aten, waar nu zóó

aangebouwd wordt dat binnen kort er geen open plek.meer te knjgen zal
zijn. Nu is de Jtelegenheid dRat' voor geldbeleggers en anderen om te
koopen, want zulk eeno sohoone kans komt er zoo licbt niet woor.

KOMT DUS EN KOOPT.
.~. D. DE VILLIERS & Co, Afslagers.

Paarl, 1 Dccember,'1897.

SPECIALE UITNOODIGING
. AAN

Wij houden een enormen 'Voorraad Lraperië en Fancy Artikelen.
Geef ons slechts een kans, en schrijf ons 9ln Renig en ieder ding door
u benoodigd. Uw gewenschte order zal worden uitgevoerd ~r terug-
komende post. .

WIJ WENSCHEN L ONZE GOED]c;REN EN PRIJZEN TE
VERGELIJKEN.

Probeezo ons voozon.,-esDl.aMzolal.n,Kazhnlezo,
Gezoult Neteldoek, Naln.(M)ke, Gzo_llzusen,
Zijd., Sa.tlJn, LaD1f ... ,Hu.18-llDnen, c:allooea~
GozodlJnen,Tarel-l-.kens, C:re&oD¥,.A.rtDau..llD.

.. . ,t

TapiJt vlezokanten, Ylo.zok.l.... n (Llnol.wun.),
Go:rd.lJnPalen, Bed~etiJk, Th_ Coal_, Ka.-
.. ns, Flanel_te., Da.wn_ ao.. tI'Qkken, Kou-
.. n".,._zo,Handsoho~en,Ond .. kl_"n,Yoozo·
achooMn, H• .nd Blo~_, Vooraobooten 'Voo.
klnd.zoen., Bedtand. ~oatuu.n., en ••,enz. '

Wij kunnen alles doen, en onze prijzen zijn 25 per oent. lager dan die
, v,8Jl onze buren.

MORRISON ~ Co., Kaapstad.
Afdeelingsraad. NamaqualaJ¥l. GOUVERNEMENTS KENNIS-

GEVING, No.l,l1:-~ van 1897.
YoonelllDS... Beluttag JOort8tt te . Departement voor Landbonw.

Bdel. Kaap de Goede ,Hoop, .
-- Kaapsta • 2~ November, 1897.r7 ENNISGEVING ge8Chi~t

"- hiermede, in termeJl van Sectie "Iden ,eer ut oom•• ,u IaJv-Gen ...
265 van Akte 40 van 1889, dat ae .0
Afdeelin-n.l van NamaqualaJ,t, d TEN. ERS g~m?rkt "T:enders

@so.'_'" voor het ~en van. Haver-
van voornemen is, op eene Vt1r- garven voor t' SeMlm-8t.ation te
gadering te worden gehouden op Eerste Rivier,' zullen worden ont-
Woensdag, den 19den J snuan, 1898, vangen door en Contl'OlJeur· en
om 10 uur 's voormiddags in de A d' Ge d
Hofz8I11te Springbok. eene belasting q ltenr- ne ,tot op mid ag
\.e heffen en vast te stellen op alle van V rijdag, n aden December,

1897. .
Onroerende Eigendommen io de~ De hoeveelh d'Havergerven -be-
Afdeeling, ten behoeve van het j~ noodigd zal 0 t 5O,OOO,lbs. . r
18DS. . maand zijn, V r ten minste dne

Op last, . maanden.
A. J. LOYNES.: De geslaagd

- Secretatis. wacht worde
Afdoolingsraadkantoor, Springbok~ I leveren zooaJs
Namaqualand, 22 November, l89? noodigd zij~ ~

------------,... te Eerste BIV1e

Afdeelingsraad Worceste~~ ~n !~d:~~~ra~ voo~:~ g:::
de behoorlijke v ging van het
kontrakt, en . . borgen moe-
ten den tender ot: teekenen.

De laagste of 00 tender niet
uoodzakelijkerwijze te worden aan-
genomen.

CHARLES CURREY,
Onder Secretaris voor Landbouw.

tenderaar zal ver-
..hoeveelheden te
. tijd tot r'd he-
et Serum-êtation

WllRSCHUWIJG.

DAAR deze .Afdoolingsrat¥l
onlangs tot groot uitgaaf ~-

noodzaakt werd door missende b~-
8chermings - klippen in. de Bains
Kloof Pas te herplaatsen. geschiedt
hierdoor publieke waarschuwing.
dat, y.oo iemand uitgevonden 1IVOrde

de beschermings-klippen in oe P_
te verwijderen. bij vervolgd zlj.l
worden. :

Eene beloon ing van· £10 kab
worden geëischt voor zoodanige ~I'.-
tuigenis welke tot de veroordeeJmg
va.n zoodanige overtreders leid ep
zal. ' i

Op laat, '. !
. F,·.LIND.8NB~

_toor, ~"r
w.... ,.JO¥~lIIf, ."

!

KENNI~G~VJNG.

fJ IERMEDE 8eaohiedt kennis-
~. geving dat ~ ondergeteéken-

den HEBK!N JOHAN D.BKPB88 en
ANTHONY VAK RTKIVBLJ) heden in

. ... ',OP.. .!

Zat.erdag, 4-~,~ber, ~897,
, T.. DoBJ'J 0 A I.EDO.~

2() BERSTIilIiLAS RUIN cFAAR-
DJCN, uit het Distrikt Al~~ie .
.. .PIET ESTERHUI.tSBN.

DDPBItS, ~'89RB t omE,
. . Af'al..,~ ...

0aIeCI0n. 24. Nov. 1897. i:

VÁN

van Wijk no· t
., OP

Zfitenhlg. 4 Dec" 1897,
, ~. 9' UUI' '. voormiddagg,

ui do -.rofNal alhier, ten einde
nieuwe Qomite-l'Jtien te kiezen voor
den TOlpnden termijn.

Op last,
OHAS. ADAMS.

8ecretaris.

LEVENS

VERKOOP,lNG
VAN

POLISSEN.Lichte t'aanae.n-1I''8Qt1n"
bahkeD, ~ ••• _ems •.

.'1. 1ti YIIJJII i' a Ce., ilfJla&en,
Paal:l, 1 D~ber, 1897. ! ONMIDDELIJK nadeverkooping

der Baten van de Union Bank
op <Jen 9den 'DECEMBER a.s., zul-
len de ondergeteekenden de vol-
gende Levens Polissen in de S. ..4.
Mutual verkoopen ;
1. No. 4114 op het leven van C.

A. W. Minnaar voor £500, accutbu-
Jatie tot 1895 £253 68. Sd, Oeer-

Zaterdaq.1I December, t897a gaaf waarde £3191&.~. Jaar-
lijUche Premie £1~, betá4td teR 1
November, 1898. ~

2: No. 4380 op het Ieven va';' J.
F. Baartman, H. zoon voor £800.
Accumulatie tot ]895, .£405 68.9d.
Overgaaf waarde £394 198. 9d.
Jaarlijksche Premie £20, betaald
tot 9 October, 1898

8. No. 5497 op het leven van P.
J S. Baart man voor £;>00.
Aceumulaties tot 1895, £195 :3s.
lId. Overgaaf waarde £138 ls.9d.
Jaarlijksche Premie £20. betaald tot
14 Juni, 1893.
4. No. 76~8 op het leven van J.

J. Treurnich voor £500. Accumu-
laties oot 1895, £1038s Od. Over-
ga..'\f waarde £97 lOs 9d. Jaar-

Publ ieke Vcrkoopi ng lijksclk Premie £1478 6d. betaald
tot 7 ~'Pril a s,

TE
BOT RIVIE:e, J. J. Hofmeyr&Zoon, Afslagers

Kaapstad, 26 Nov, 1897.

MALMESBURYOP . ~<;),,, • - -. - ,

iT, -21 ÏJ~~ember, 1891, Hef Otif3rion en Mi"eralen 81d
Ho/el

87ELLENfJOSQH.
Publieke ' Verkooping Publieke Verkoopjng

VAN .. op·

HUIS-RAAD~·
" ,

TEN OORPEi;
" i

nE Ondetgetee~ende, ge~t. d~r
U de E'~ecutnoo .Testament&ll'
van wij1e~ men: A. H. }UnER, zsl
zal aan hare wonmg te '-

COLLEGE SQUARE,
;VEBKOOPEN OP

WoensdaQ, t5 December, e.k·
(ta tO ur ,.~)

Het gewone issortiment Huisraad
zooals Ladekasten, Kleederkasten,
Watehtafels, KJeedtafels,' Ronde-
taft>ls, K}e~ne Ma.honiehou~Dta.fe1s.
3 Kleine Tafels, Sofa, ~k-rak,
Dubbele Bedstede met Beddegoed,
"Stretchers met Beddegoed,' Leun-
ingstoel, i Uommode, Buffet, 12
Stoelen, Spiegel. Keukengereed-
schep, Emmers. Glaswaar, e,z.

PAUL D. CLUVER, Afslager.
Stellenbosch, 30 No",. 1897 .:

T·

CALELO~l
1 'Paar Eersteklas Goed~teelde

Kar •}ferries. . .
30" EerSteklas Aanteel Schapen.
3 , Do, Open Karren.
4 Paar do. .A.chter ....tui~.
Kol Kruiwagell8, Grav(\n, ~ikken.

en eene: menigte goederen, te veel
om te melden.

B. P. LAl NG.

.DEI PERS, 100RB Il I&JGB,'
. A:f'.1a4 ....

CaledOD. za Noy .• 1897.

(Nabij VILLIERSDORP),

OP

600 Eersteklas ,Jonge Schapen
en Ooien.

80 Stook Ooien, voor den slachter.
20 Oprechte Franscho Merino

Rammen.
1 Paar Eersteklas Donkerbruin

~r Hengsten.
1 Kap-wagon. 1 Bok-wagen,

Ploegen, enz., enz.

P; J. DE KOCK, ·P. J. ZOOD.

DEIPER8, 100RE ct IRIGE,
At-.laft_zo.~

, '!

(Vroeger llBjufrr. K.orste~'s Logies Hais).

Postkantoor Brievenbus 21.
Telegrafisch Adres :

.. Criterion Hotel."

Donderdag. 9 December,

[ -)EZ~ gesehikte Inriohting,
. welke onlangs vernieuwd en

herbouwd is-~gcwordeD, is geschikt
gemaakt met elk geneugte en gemak
door Reizigers en het Publiek
voreischt.

Het Hotel is geheel voorzien van
alles nieuw en van de ooste -smaak,
en is gelegen tegenover de ver-
rnaarde Mnhnesbury Minerale Baden,
en is drrhalve beter geschikt dan
eenig andere plaats voor het gerief en
gemak .van Invaliden (die speciale
attentie verkrijgen). . .

Het i.J ook binnen een minuut's
wandeling van de Publieke Kan-

OP toren, Postkantoor. Stadshuis, Pub-
Woensdaq,22 December, 1897, lieke Bibliotheek, en Bank.

De Bar, en Biljartkamer w(>lke
14 Eerstsldas Bebouwde- en afgezonderd zijn, beva.tten de befte

Water Enen. Koloniale en UitlAndsche Dranken
5 Eersteklas gedresseerde Ruin en Cigaren. ibowe~ als een Eerste-

Paarden. klas Thurston's Biljart 'rafel.
2 Eersteklas Melk Koeien met Speciale Termen voor Familien.

Kalv~rs. Groote MODsterkamer, speciaal
3 Tent, Schotach en' Open gehouden voor Commercië1& Rti-

Karren. zigers. Goede St&lling.
Een groot voorraad Negotie Gelieve te noteeren dat dit 'Bbkl

Waren. , voorrecht heeft van nader
ADEL .ALLENGENSlU. 'f1lEIfElJltcn te zijn aan de Beroemdo

O'emóers. Moore CJ KrilTe, ...n,a........ Bl'Onnen dan eenig eder
Af'a... ., ..... Hotel of Lo~eabuis.

Caledon, 9 No_ber, 1897.' De1eeldhetd en goede attentÏtl met
matige termen.

Portier ontmoet alle Treintln.

;J. P. DU TOIT P.z .•
. Eigenaar.

Zullen de ondergeteekeaden publiek
. doen-serkoepen te· •

.~ " j. '

KLAPMUTS STATIEJ
Caledon, 15 Noy., 18:17.

BOVENGEMELDE

Paarden en Ezels_. ,
Allen geleerd. in extra conditie en
geschikt 'Vioor dadelijk gebruik.
Onder de Paarden zijn vorscheidene
egal& paren van 15 handen hoog en
uit de voorqaamste stoeterijen in de
distrikteti v..n Middelburg en Rog-
geveld gekocht.

Let op den Wlam,
A. J. MULLER.

.~ure en Va.n Eyk, .Afsla.gers.
Paarl, 80 Nov., 1897.

Publieke Vcrkooping
!TEN l),)llPE

GREY'TO:t'T
(Afdooling CALEDON),

~(;f~l:' .{,..-iL.....
,,.;S;~

25 Err:ste I<las Rum Paarden
15 do· do· Merries

OP

Maaudag, den l3den dezer
Zal de ondergeteekende publiek, doen
verkoopen te KLAPMUTS STA:TIE,
gemelde getal Paarden, waaronder
versc~llonde eJille paren zijn, in
goede '(,onditie, geschikt voor 4ade-
lijk gebruik, en allen gedresSeerd,
de aandacht van koopers waardig.

M. SCHWARTZ.
A. B. DE VILLIERS ~ Co.,

. .Af,lagen.
Paarl. 1 Dec., 1897.

Publieke . Verkoopiug
TEa PLAATSE

Saardsoheerdsrsb 1:sch A.fdeelingsraad Barkly Oost
{AfdeeliDg B!:~ÁSDORP},- KEN NI SG'EVING..

--'Woensdag. t9 Januari. t8.98. SCHU'1'VBRKOOPING,
'~N worden Yer'koeht niE het Schnt te

600" Eersteklas. uitgeZochte. ~ . Krómdraai, op 2-l.D8Ofmber, 1897.
Hamels. . - ,: iadiea Diat ttoeger gelaat :-J achaap. lino
.20 EeJ'St'lklas Slacht Ossen. ,. bmorawalQwl>hart, recbteroor .lip. balf·
9 Do. KaPn ....~en. DlJIaII voor, geletterd F. S.; llKlbaap, lit..

•y--.... keroar balfmun voor. winkelhaak achter'
5: Do. Jonge Hengsten. 2 acha.pen. linkeroor zwaluw.taart, rechter.'
11 Do. groote Merries. OOI' winkelhaak achter, gekotterd 0.; 1 bok
W KOOi, recbteroor slip, linkeroor ."alu".agen, arren. enz., enz. t t balf bl'. _tt . PJum ac ter; OOI en lam.

HENDRIK P. SMIT. reobtel'OOr .walQWitaari, winkelbaak YOOT,

Jinkel'9Or •• ala .... t&art, ....inkelhaak voorOEUPERS, ~MOORE. &. KRfGf,. en &Oater; 1«li li~ IOOmp. halfmaan
voor en achter; 1ram. rechteroor .toPJ".

AFSLAG]!:B8. linkeroor ....iDblhaalc achIer ; 1 bamel
Napier, ft NOWDber. 18lr1. t.ee winkelhaken achter, twee winkel.

hakea VGOr; 1 lChaap, linkeroor zwala ....
.taart, .needje achter rechteroor. winkel.
haak achter; 1 donkerbruin veulen, lJIet
kol. omtnln' 1 jaar oud; I ooi en lam,
recht-eroor lItomp, haUmaaD achter. ge_
letterd B

-Uit 'de hand te Koop.
600

Moois S/aohfhame/s
-l<'

in UC)8deconditie.
Doe aa;nzoek bij·

:H. BEUKES, ,
Á rieskra.ál~
p.k. Grabouw

---KENN'-r-I'SG-EVING-. -
1

A·LWF..DER zuIlen publiek!
, .kocht WordeD,' ZOIfDE~
.M.ófm R£sER!B op. ' .:

. Diflsdol! 'de." lden

J. A. VAr.; ZYL,
• 8chutm_ter.

Kromdraai. 23 N:ovember. 1897.
AfdeeJingJ RUd. Kautoor,
tlart1r 00.&, 26 November, 1897.

DOODBERICHT.

PLOTS. KLING Overt(ldl'n 0)' OCD JHtcn
Dooembier~-Meju(~. Il. O. BOIJDRN.

DYK.(8eIL O~'lT) ; diep lJ(;tr"uru.
Fam!ije en Vrienden wOf'(l~n vriende--
~tjreDoodJg4 ter bijwonirg harer be·

J..fl1I'1fEJOiI a December, '_ baDlid-
hel literfhuil, No. 60,

:_,;tJfJ!J~~~~Iat;
half 4 are worden

__ Geref. Bepufplaau

'1i.. 1dt.1.. ·. ~,1a..0?,

Baden.
26 Nc

wij.
Wij blij'

nn..dáultb
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DOODBERICHTEN.

wetr-u dal lil I.al lt,t on niet

maar WIJ zullen tot haar j!1".n.
W'J hhj vt-n de ve e ,.. e nden

nen dan k h 1', dl uns 00 getl'\)nw he
11IJj!p,taan in h r I, dell.
G l n ld m'J" lIel' EellH komt de ti jd,

lJ"t ).;IJ iut licht der Eeuwl ",eHI.
Go" rr te werk en zult et-st an.

LU ZP!, cn.-H I.) he ft ~el"ecl Il.

Ve Ledr efde Ouders,
(' L. 1'1 Joxun
J. II L. PE J,,~,;u.

l;dJ. S)tLh.

JlIbaoo£>sbul"i!' ~.j Svv., 1~~Ji.

ivisiona! COllHeil of
llil!' 'ly Eits t, ~ oti cc
P und Sa.le.

r"l'O sold ont of the 1'0n1l0. t KI"OIl1·
~ d rna I. 0 :!~ V"" m he t-, 1'''.H. if ot

prev iou-Iy t"ele.· -I E\~e aud L: b,
rt;.rht nr st n p. h,,1fm, Il I,.. hin i, branded
H ; 1 'hec!" Ie ft el I' "\ I\II .. wtail. ri ear
slip, half m ," I,·unt. I>".nll -I '. ~ ; 1
1"1, p. ef ear half fIl0<)U f r nt , '1l1are be·
lu nd : :.! ~ eel'. Ie ft r s w a l luw ti, ri ht

lund, b,.R"Jed U.. I Buck
. I ':sl I "I' slip. IdI ar sw l lo w tai l ,

half moon be h in d : lE'" and mb. ri h t
ear s li p, left e.rr " ',llu 'L"I, cot hind;
I .w e "no.l L.lI"h, j,.:ht C' r swallowtail.
8'1"~re In Iro nt , left ear , .. Ilo tai l, Rflua
be h uul and In front. I E, e, left ear stump,
half Ill' -n ['eh,"o, I H, m, 1"I.:"t ear stump,
left e a r "IDHre heh ind : I Hamel. two
M'I"ar " IU f run t : I ~heep,1 ft ear S low-
t a i l ru b.. lllnd ri~hl "Ill'. ""1" re be iud : 1
dar browu ru,,', Ith kul. b iut ye"r old.

A. \B ZYL.
Poundma, ...ter.

Kr-oornd r :11, ~.; :\'I\·ember. Ii" 7.
DIVl!;llInal ("lOllCd's {Hl'lcE',
R rk Iy !-iS.-I, Nov mber, 11'\17.

hev{
bij

en,. g hem of hij
willen gev n.
woo was: ''G' ne, en ik g
bijt! e als dankoffer de
Hij ons onzen geliefden professor n
em t' ge on s ldheid hee t teru

VERJ:(OOPINGEN
VA)ll)~:llsrl'Y.1\ "~;I A)I,I.:C".A ~LAO as

15 llt_·,·_f" l"'·,mt'fwt Wt'"t en ~nm"'nct \Ve8t
l"trauo Il hare I w-Ie .-n on tebouwde er ren.

J. J. HOnl 'YR 7.(1)1 .. F~LAGER •.
;I {)CC-OI' J\1'1h.I,k' • K !ll'staJ, de over even

8Chul·ien der rOlt,n Halllo.. (m hqu Iat ic ).
'ACl;I-; I·.\S; &: CO.. AfSLAOt:R •.

ui zon Il

leeraren der N
A ri meestal ond-l
Iessor Honrt

ren

Iq -TeCere>,·llcbt
IIChapen.

r.1 p ~IAI\Al~, Af.-I..\ .n,
~ Ott-Cit de marktkraal te T ba~h. j'" "

ezel .
A. Il. D YILLIj,;R k Co Af~LApl!:&l!.

f; Pe(·-.""n 'aart, t mm' ie v rkonpin , w i
kxl~icren, negotIe en iJlRTW r in.

7 pee -Hen ter .Ie I eub rug. l'u·\. m er.scb-
t en br'l"·j-,i)u!.

I.l \1,(' - T. K! l" 11t t lIl", "VtT I· Il rn !llr'rr:C8
I.; '-A dej'url. lo".:' I." ly li 'y. enlirela-

tr ten. ;W pr -ht ige 0 ''I('\IIOH\\dc cr e n.
J.lSDES El:fi ,\: . vu.i.ixu-, ..,,1. IllER'

ge enten D
men in lItaat we~D ee en,
waarin een groot deel van jo uld-
Afd a gevormd zal orde v hoorn!
idealen d n 't loeken van geld en 't

hen rukdom als bet
tete

1- n.:-c-Tc Cche: ,~ UJlrf', ~tcllt'n.
bUI d.

MARKTPRIJZEN.
Ii;A.HSTAD

liIEl'WE K.u.IT.

I December 1~~J1.
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UJtr ~ kit de Qoa_tI K.....
JIl..}JIÏII"ÏIII, Iro. 593 'ftD 1~ wardt hier·
....... ..,._ aariaht _..wd dM
.. ..;~ _ ~ .. wordeD ... •
....... _1897 .. "

)[LAS

velar eie 11'90.... en. ada .. wijaparden
.... ~be 1t4'" (owgeiilll) na de
_.. .8ipuia,1ltt,_.Noileclmua, OG JlMlqaa
•i nb !, att .u. ID' dan 3,000 nokk.o,
..... DiM 'Iliodw dali "oot w..eraijda no
~ .... t iD 1896 :-

a~noWel
I" £12 1

; .

i
, !

I .~
I'> ...

.'KKNNISG-EVLNG... {.. - t-: '" <. '~. ~. " .'

~ " .<-

... £75
:lb

£100

.. ,

I
bo."--'. eooneo,
"Ma, no Diet .
.... aiet lllillder.....,;-

oda&e 1rijllp&l'llea
.be .klkteo ftD

. 'op Eón>.....
dan 1,bOO aLokbD,
,,00& weenijda ftD

..Prij_ ftD £23 ... £100

.." ,,£lIi 60

.. " ,,£10 '!! .0

~ £200

DIM PrijUD &iio~oor de 'i'Olpude :-
(1) PIaJUacee· iD wjjopard peai p-

dvwde .fur1e'il .. ....r·
__ liet ~ op .&otba
ai........ lIf a ol , ...... ~
te'fOAlL

(2) 8iokba io d. _erti geëat, beujj
atokj. of op loot jel
jaarvetij Y'CIór DOlDpe'

1IÏiII.mi iD d.aWjjaParG ge-
dlll'eDde .bet ftII oompetitie.

(3) Stokken ~' be-U op .. worielde
. .iokja of lootj"", OD ingeplaot

a-fareode lO 0 "U competitie.

)[LAS C. GEENTE TOKKEN IN KWEE·
JEN.

(I) Voor kw.. k. n van niet minder dan

10,000 eatjel~6 P,,; .... van elk ... £120
(2) Voor kw.. k .ea van DIet

!lliaderdaa li eat)_.-
, prijMla na .£1 II: ... .., .£60
lf " ".£1 .,'" ... i~

.1
t .£:lOO

Co-oponboYO kweelarjjea wordea tot COlD!»,

wie ua d_ K~ ~t toerlatea.
~ 'JAla sullen worden toe-

..... 'i'OJc- d volgende ubel nu

~~, lw.:- it S A.

Groot ODooDdit.. ... 40 merken.
K-.aliteit en a rmiteit

ftD YOnCh~enbeid 25
C1aJtiftUe en de ""meene

bewwkioa J..
Gi'oo&i4i ... ;I..
PlIIDtiapmtaof ..

~.

·.....-......__.~g::~--:ieOO:~~it~:~~--toDlêTieL~~t..Ul..ONJ.4J.f ONOER.LINGI LEVENS
. -_ ~ .- _'_" -j"''''- -....,....:1181'1[

bewerking f''' 30 VERZEKERINCS MAATSCHAPPIJ. BEPERKT; . I
GIOOUe ... t.. 25 . . i

PkDUnpaDianJ .. 5 KaD~oreD' JL44•• 1.Jr ....... ., ...........
Hed~.. ,.. 100 merkea. i

~8C.
Geelugd. Pe""!!age ... 35 merken.
~bandeling, e1hoe men

daarmede ~werk gaat 35
Groei en oondi\6... ..' 1"
Grootte ... t... 15

20
10

GELIEVE TE LETTEN 0:> ONS NIUEW EN EENIG ADRE8j:

~I.-.40-Y-~8 e:n. C~.,
40 BUf;CSTRAAT. KAAPSTAD. !

[>

lOOm.rken.

VORUITGANQ DER MAATSCHApPIJ, 1873 TOT 18ee: . i
•·ONDS. N11UWI:ZA~IN .

Totaa~"i ... 100 merken.
Aautlande medeflngen moeten bonoe namen

laD d~ oode,.. .... nde ioMInden ni.t later du
18den Deoember. (897, en bet ondersoek der
plauu,. en kweikerijea ut plaat. vinden
omtnDli bet mid... an Janaari, 1898. De
'-ordeeJaan ~ waar doeuJijk, deo datam
luumu bezoek IlAlUliippoa en t.e kennen ""OD ;
_ daar bet in ~ .. -rallen ollJDOgOlijk
UI uja dat bet oadenoek geecbiedd. op den
bepulden dag, wo'" aan de band gegeven dat
lIIOdediugen die geDOOdZaaIt~ worden van bnnne
plaaleea afweaïc t. zijn op omtrent dieatijd
door de beoordelaan bepaald, dIegenen die met
da lIDI'( der plaat. Loe verlrou • d sijn, met
aIJe bijlOllderbeden t.e roorsien, met betrekking
tot de plaotagee en kweekerijeD door de
beoord .. 1aan nreilocbt.

fllltu!O.
S'J;tMaart. l~i5
3bt Maar!, I·SO
SIlt Maart, 181\.;
31st December, 1~90
311t Decomber, 1!!116 ...

Bedrag,
£1,864
1000Ml
HJ,lIóS . _'-"_1 3 .. _~ ....l,lH,fH IIIJan:tl __ ~ 1 _. 1....

lI,OtO,tnJ 101 j-, geeiDdlad SI Dec.mller l8H

Tijdperk.

HET TOTAAL VAN NU:UWII ZAKlIN.

Sedert de stichting der Mutacbapplj la _ daa,

DJilUB- BN- T~:r;NT:r;G JreCJ:LL:lO.... ~
(,&28,000,000). ;

eoDuiilsie ~~D.
~'_--~------.,- --~------ i .

~CI~~:" •• ",
ei stoom~l en Ook., geJeyer4. ta ~ .... llQ~=~=r.lNrr

ten gelieve ~ h1liageaiJmen tc8a _la_'" "prit~ .
.A.LE.JOOlC - , :

Houtwol en Vruehten - Uitvoer
:Kifjtjes :enz ..- ' . ,

il

Zijmie b",middeld EEN MILLro.lN YOOr leder l- nu baar beIt_

rOLISSKN UiTOEREIKT. IKASSA 8URPLUS, Il »-1Ier 1",
I' In re'risle ge11jb&unde JDet OYer

73,9i2, rcrsekcrcnée ... £lI3,o76,6JOl de ... ... ... .. ....4lIO,O(I8
BEDRAO ~A.N rOLlSHOUDE&S UITBETAALt> ... ~,73t,W.

cnARLES CURREY,
Uuder Secret rr is voor Landbou w

6' :E::Q....:7I'.r::A...x..lED·~'.
Brandverzekering- en- Trustmaatschalppij

St. Georgesstraat, Kaapstad. . :

OPGERICHT 1844. • WESTHOFEN.
... ren:~leQl'1 Depariement

vao, ~bJieke Werken.
.I>epartemeat van Publieke Werken,

:taapatad, 16 .spv. 1897._

KENNISG EVING. ----------
Afdeelings-raad Calvinia.

Verlegging van Weq.

DIRE KT E UREN:
De Weledele Heer J. L. M. BROWN, L.W.V., (Vodrzitter) ..

De Wel.eJele Heeren H. BEARD, L.W.V., W. MARSH, G, 81CHEL, L. J. CApvIN,
J. A. REID, H. K. TREOOOLD.

Bij J. H.DE~U$ff, te Pfttoria
Deze Maatschappij, een zuiver Koloniale instelling en een der iOHd,t en AmatenlaJn :18 .versehev. :

!/evestiljden in ne Kolonie sluit nu alle soorten van Brandverzekering APBIllIIIS' IIIIDIILlIDBU
tegen verminderde prijzen. I , . •

Voldaan hebbende aan Wet No. 101891 van den Vrijataat la lij Bi~ ~ ,~ftG
ook gemachtigd daar bezigbeid te verrichten. :.' baDilI ...... -

Agentschappen in al de voornaamste Steden en Dorpen v$a de :IS V SD -: .6.:._ S" A
Kolonie, alsook in den Oranje Vrijstaat en in Natal. •~ .

W. J. KBBRINGTONJ
Seon;,tariJ

AANZOEK gedaan zijnde door
den beer J. J. vAN DER WEST-

HUTZ&.,>i, van de plaats Blaauw Pan
B, gelegen in wijk Noord Onder
Bokkeveld, distrikt Calvinia, om
",*:,kf'~ weg als onder ee~le verleg-
gmg 10 te verklaren : .

Geschiedt hiermede kennisgevin~,
dat de AIdeelingsraad van Calvinia
voornemens is zijne Excellentie den
Gouverneur te verzoeken eene pro-
clamatie to doen uitvaardigen in
termen van Sectie 1·')2 van Wet .:+0
van 18$\), afwijkendo den volgenden
weg, nam.:-

Den wPg loopende van do plaats
" Nabizeep " over "Ulaauw I'an
B." naar" Kleinzevcnfontein " t.e
verleggen Lij den Dam op " Blaauw
Pan B," in plaats van aan de weste-
lijke zijde van den Dam, aan <le
ool'teli~k(J zijde van den Dam te laten
voorbij gaan eeue distantie van
omtrent I 000 yards, te beginnen van
een pont op den ouden Weg om-
trent 1[100 yards van het zuideinde
nnde Dam Wal, met een rechten lijn
rot aan een punt waar het weer bij
den ouden weg komt, eene distantie
van ook omtrent 1500 yards, van
het noordeinde der dam wal.

Eenig persoon die objecteert
tegt>n de verlegging van bovenge-
noemden weg moet zulke objectie
IICbriftelijk insenden bij den onder-
~teekende binnen drie maanden
van af dalum dezer ~onnisgeviDg.

Op List,
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N. S. LOUW,
Secretaris.

AideeliDgsraad Kantoor,
~viDia, liJ Nov.. 1897.
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Lo xnr x, I Du.. - (R",:rr). - Dr. na
(;"11 h. rnni er ':H) h:i.,. e wf!tkcn in t
af·~~tl' Ln o . "'11 ;j!.~..\.~ m:rd.ste ie, heeft een
.rllr,khp m.I!! !,'r,t' lJ ,·t1n:'1IJ. taand oofd-
tak··"I:'; uit !JoI'It" ;~n '"1'1 d-part ementen. In-
ll1.v,·il' !I '!,PH'" nl'~t·WI}r.Jcllhl'id door bei ge-
b\·::II..' 1.41,:1 \"1·,,1 r.

i'ól.
Ph,/",,·,j

19 kom
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NATAL.
De D te Durban.

At:~T ALISCB EE80B.

ORANGE- VRIJSTAAT.
Een jongen verdro n.

Steenkool ontde t.
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