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OOGENBLIKKELJJKE Hoofdpijn Gellleesloidtllel
(v.olkomen schadeloos), ccne spoecUge, ~ en
sekere remedie voor sieke, zenuwachtige, galach-
tige en hysterisehe hoofd pijr.~n; eeno positieve I.

verlichting van lIe11lulgill-let op de bandteeke. .
ning in rood inkt over pamphlet op elk dooa.l
Geen ander is echt, Vraag uw drogist om een
monster (vrij). ID doosjes va 12 doeea, tegen I
1/6 van alle apothekers.

DEEL 68.-No 6.526 ..1

40 Eerfiit.kla.
Ruin Paarclen,

Van J tot 6 jaren oud.

OP

Maandag, 6 December, e.k-,

ZAL de ondergeteekende publiek
doen verkoopen te KLAPMUTS

ST A TIE, bovengemelde getal Paar-
den, groot, sterk, en in eersteklas
conditie, geschikt voor dadelijk ge-
bruik, waaronder egale paren zijn
van 15 handen hoog ell wel de aan-
dacht van koopers waardig. Nl' . b

Mede zal verkocht worden voor U ver \:rlJg aar,
rekening van den heer J. C. Gelogen van af Kloof Road, in de nabijheid van St. George's Home, en
WABL, Jr., 10 Groote en Sterke d~ ~el1r der W?Dnstedelij~e Eigendommen in de Gardens, met prachtige
Paarden, in extra conditie. uitzichten op Tafel Baal, Kaapstad en de voorsteden; inderdaad, de

Let op den NaaD1.. ligging en het uitzicht van dit
J. A. C.1RSTEN. LOA IAND VERTREFFEN LLES

P.Il'HlJ, r ,IS HYJ\ J' c«, A';~I"!lf"'l1
Paarl, 29 November, 189i. ~ Speciale aandacht wordt getrokken op de buitengemeeue grootte

van bovengenoemde. Erven (omtrent 100 voet bij 2;30 voet, enz.), alsook
op de Klei en Klip daarop, geschikt voor bouwdoeleinden. .Eene in-
spectie gevraagd.

AL WED ER zullen publiek ver-
kocht worden, ZONDER Dt.:

MLNi"n: Rt.:~i':Rn; op

tnnsda« den Iden dezer
Om 111 uur precies,

Achter de Paarl IJzeren Brug up
het eigendom van den Hoer W. A.
KRIGE, circa 200 vrachten Populier
Hout Tan 'tot 20 voeten lang. Nu
is er kans om goedkoop Brandhout
te verkrijgen. ------------------------

A. B. DE l1~~~AR~T:I~:: Somerset West en Somerset Strand.
.{tlj/agers.

Paarden!! Erven I
55 Eerstekt IS Paarden.
6 Eers/ek/as E zeis, (Zwart

Gooibekken J,
UI'

Donderdag.9 December,
Zullen de ondergeteekenden publiek

doen verkoepen te

KLAPMUTS STATIE,

~~

PAARrIR~ !
PAARDEN! !

l)AA}{LJK~ !I!

Bout! Hout!

Paarl, I Dec., 189i.

40 Gedresseerde Paarden
14 "Ponies, 2 tot 4 jaar.
2 Eersteklasse Ezel Henesten
(gewuroorgd goed bij Paarden Merrit!ll).

OP

Woensdal!. Bsten December,

"

L'LLEN opgamelde Paarden
. publiek verkocht worden Mn

KLAPMUTS STATIE .
Ouder de Paarden zijn verschei-

dene paren egale gedresseerde Kar
Paarden en goedgeteelde Merries,
allen in extra conditie, geschikt
voor dadelijk gebruik en de aandacht
Tan 1aoopers waardig.

W. S. TRUTER.
J. S MA.RAIS J" Co., A.fSlag(JTS.

~"-\

_•.r.~~__~
Paarden!

Paarden en Ezels ,
Allen geleurd, in extra conditie eli
gl~cbikt VOOI" dadeljjk gl'!'rtlÏk.
Ouder dl' Paarden zijn "ver soheiden«
e~ale parl'll van l.) handen hoog en
Uit de voornaamste stoeterijen in de
distriktcojvan Middelburg en Rog-
geveld gekocht.

Let op den naam,
A. J. MULLER.

Faure en Van Eyk, Afslagers.
Paarl, ao Xov., 18~7.._
Uit «le hand te Koop.

600

NABIJ TAMBOERS Ktf}f)F. \

VAN AF KLOOF ROAD.

DE o~geteekettden mjn ~ijk ~1a8t1geworden .;, ....erk~,
per publieke veiling, op de Exchange Stoep, Kaapstad, .

Ov Maandag', December ,

, .• • Jl: - I'

Aardappel-moeren! Aardapt)el-mooren!
Over de ~ KIsten geclur:en'" ·dit jaar v"ocb~

6
Om tt uur in den voormiddag,

96 Erven van bet Beste Land
,

2 en 4, Darling'stra~t.
.' . • I

> - ->.~ ;.
-~'; ",

,

25 ëerste. Klas Rum PaardsN
75 do- do· Merries

OP

Maandag, den laden dezer

Water aangelegd, Straten 40 voet wijd,
Plannen, enz., aan onze Kantoren, Grave-stra.at.

Lindenberg & De Yilliers. Afslagers.
VOOl' ILM. Imperiale Gouvernement.

DAVID TENNANT, Jun., Soliciteur voor Verkoopers,
1 en 2 Wale-stnlat. Kamers, Kaapstad.

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

BEE·"):)'& C
l £,'" 0,

Produkten Handelaars in 't Klein, en Groot
, .

Lang~arkt-8tl"8at, ~aap8tad.
. Wij.n~ 9'deri("fOOl' ~diDgeD P8I'IIikm en Drui...s
naar eemg adres ID het Vereenigd :mjk. \ .'

Paarl, 1 Doo., 1897.

PVIiILQiIK:EI
\ .' ..

Publieke verkoopingian Kostbaa r Landgoed __ VerkoÓp.ing
'TB' ~. -:. "" , .---~--- • 'N .....

fiE heer JOSEPH W.U,KElt, behoorlijk daartoe gerechtigd, zal ...publiek
verkoepen op de Stoep van het Commercial lfotel, ~
1iIc:» .... elP_e'Ci 'WIl"e_~,

( 'p Woeusdrur, J5 December, 1897,
Om 10 uur 's morgens,

De volgende vaste eigendommen gelegen in Somel"lM!iWeat :-
A. De kOlltbare .Erven NOB.:; en 6 in Blok Q tezamen groot 3121 vierkante roeden .

annex bet e'gendom nn, en op bet oogenblik, bewoond door den heer A. WALII&VG
De grond is gelegen nabij het Spoorweg Statie. '

B. De kOBtbare Ernn, NOlI.1,2, iJ, 4 e~ 5, in Blok R, tezamen een eigendom uitmakende
en tBamen groot 1 morgen, 177 vIerkante roeden en 74 vierkante voeten met de
daaropItaaDde gebouwen (ten vol.te verhnurd) bekend ala .. PADDA VLÉI."

En op denzelfden dag te
SOMEi::(..3ET ST.IXiAND, ..

Op dezelfden plaats, ten 2 ure n.m. de volgende Strand eigendommen :_
C. Het.lrot!ibaar Erf No. 47 (vroeger het oude gevangenluli.) nu l'erandenI la t...

h~lzcn, en verhnurd aan Jobn Lukas en John Bergateecit. Het Erf ia ~ 'I)
Vierkante roeden en 9 vierkante voeten, lID Le gelegen nabij liet Commercial Hot I

D. Het kOBtbaar Erf Nu. 4.'i, gelegen dicht bij No. f' groot 17 vierkante roeden, lie
vierkante voeten, met substantieel gelouwerop dat ook nu l'em1l.ud iL

Om verdere bijzonderheden doe men aanzoék bij den beer Jon:i'H Wuua, Sir
Lowry'a Pas.

P. J, BOS14AN en ZOON, Afslagers.
StelleDboech

Riebeeltskasteel. zaad -aardappelen ..
DE Heer DIRK Wurm HOfPllAlf,

Gysbert ZOOD, die Tan woning
door bezigheid. lJK,et veranderen,
heeft de ondergeteekenden geJaSt
om op

TE ARRIVSEREN.

Dmsdag, 21 Dec., e.k.,
aan zijn woning, .gelegen

Te Biebeekskasteel,
in deze afdeeling Pnbliek te Ver-
koopen:-
Zijn Prachtige Ejgendom, a-oed be-
bouwd met W oollbuis en 'Stal,ren
beplant met ui~bte soorten VaD
vruchtboomen, ~e allen in TOlle
dracht zijn. E~ fraai Priëel be-
groeid ,door difteJrente BOOrten van
wijnstokken loopt midden door den
vruohten-boord.

Het Eigendom beeft recht op
loopend water vaD het dorp.

VERDER,. "'"

<HIv. '18e B, .... oJinr .''.,:'__ 1

tt tEAI!J;,l'~'" . '._.''.; ...AA.'· ..........• .;. {f>"""l' '. h'DAIh_" .",c~~",. r~ r;-I'T~ .' ~' ;~." ' .Erven f f

Hoofdon48l1ijl8r Benoomgd .

RUNDEr':PES~I
----_.___.---



Op last,
r J RETIEF S. EDWD. SHA WE,
. ., SecretaI'll.

Esthersdal, Adeelingsraad Kantoor,
Paarl. Barkly Oost" 13 Nov., 1897.

Amphitheatre.
E~KE N-AVOND
JrtatiDees 's Zaterdags.

TB worden verkocht uit het Schut te
. Uert.on op 24 December, .18!17, in-

ri ir-u uiet vroeger gelost :-1 Bruin Hengst
\" e uleu, 1 jaar oud, bleskol, rech~ ...chter-
poot wit, linkerachterpoot kleinwis.

G. r. HENNING,
8chutmeNter

~l"rtoD,2-' November, lR!l7.

DiYisioUl Council, Barkly But.
NOTICE.

POUND SALE.

r [1 U IJ<' Sold out of the Pound at ?t!;r.
ton on the 24th December, Ui91,

ii lipt p;cvioualy released :-1 Brown
;-;("llionFoal, 1 yt"ar old, bleskol, rig~t-
h iud fool white, lefthind foot small white
mark.

G. Jo'. HE...~~INn,
Ponudmaster.

-'1"r(OD,
~4th November, 1897

SCHUTBERICHT.

'1'E worden verkocht op 24 December,
1~97, 010 10 nur v.rn. indien niet

te vur..n I,'elost.-Een vosbruin merrie,
4 J,l;lI' oud; Een l" ..rt merrie met twee
\\ I i .uhtervoeten en kol voor den kop, 3
JL,r oud ; Een vosbruin l~engMtmet een
d"lft" kol voor den kop, 2 jaar oud : Een
Bru iu ~Ierrie Vul, I jaar oud; Een licht
Y uil :\l"rri.., :l jaar oud,

W. P. JOUBERT,
-e- - ~&~h~utmt'e8ter

(;rikwastaJ, \:1.) November, 1897.

Sohutberloht_.__

Ol>GESLOTES in het Schut te 8trij-
denburg. afdeeling van Hope Town,

«v-r den geoorloofden tijd, en te worden
\o'rkncht 'uit de schutktaal aldaar op
Zalt'rtlag, den IBden December, 1897, om
" nur 'ij voonni4daga, indien niet tevoren

;,·I,"'t, het volgend" Vee :- .
guk.ooi, linkeroor zwaluwstaart, sneedje

nil voor, rechteroor stomp, halfmaan van
y"nr ; 1 Kapater. dezelfde merken; 2 Bok-
,,,,iPll. rechteroor winkelhaak van achtt-r,
n keroor zwalnwstaart , 1 Bok-ooi rechter-

poor zwaluwstaart, linkeroor winkelhaak
"au ""hier; 1Bok-ooirechteroorwinkelhaak
Y.III voor, linkeroor winkelhaak ~
",'hf pr , 1 Bok-ooirechteroor winkelhaak
,,'" voor, hallmaan van achter; 1Bok-ooi
I'e' h teroor halfmaan vau voor, linkeroor
\\ lil ke lha ..k van achter.

(get) B. W. JANDRILL.
Schutmeester.

- -----------------
.Asststen te Gevraagd

• 1 Slot \'ItU de Paarl School."

APPLICATIEN voor de betrek-
k ing als boven genoemd,

zulle-n door den Ondergeteekende
,,""I'den ingewacht V(H'Jren tot den
1 klen December aanst,

A pplieanten behoeven slechts een
Ulldt!rwijzers Certificaat to bezitten,
11\'t welk eeue vereischte is in alle
(il)llVernements Scholen, ook wordt
er Onderwijs in Hand- en Naaiwerk
verwacht,

tialarig is £60 pt'r jaar, verder
nl!., ~eldcn voor Muziek Onderwijs
n.hen de spplicante zulks verstaat.

Kost en Inwoning zullen als naar
gewoonte door oen Hoofd-Onder-
wijzc-r verschaft worden voor slechts
£:.! 1Us. ~r maand, alles ingesloten.

\\'erkzaamheden te beginnen mot
dL' opening na de Kerst vacantie.

Communicatien te worden ge-
addresseerd

BENOODIGD.
\
I' i 'UC.\T lES voor de be trek-

.. t: kln~ "an Oudet-wijzer of
011';' ; II I j/.t'ft·" in cone derde klas
pltl,jlt'~l~ school te Malpa.'1, zullen
d",,1' den onderzetcekendeontvangen
wurd--n tot :W DE-cember aarr-
Bta;!Ilde. Applicant moet lid wezen
vu Il dL' Ned. Gf'ref. Kerk. .
(;t·tuigschrifu·ll van bekwaamheid

,'Il goed zedelijk gedrag, eene
y! r-ischte.

Underwijs mod ""'!t';-pn worden
111 Elil(l'l:wh en Jlot'I~~sch. Zingen
znl ('I'IIt' ll<lnht'l"eling' wpzpn. -

~alarl~ ,£(;0 pH jaar' met \ rijs
!<'g' t's. Billijke reiskosten zullen
lw!all Jd women. Voor verdere
bijzonderheden doe aanzoek bij

L. NAUDE.
. J '.~: H Lodes.

Li ist. Tlftrld.r Oost,
I:.! Xovembor, 1897.

,.1
v ' N D. lPOY I I••ELIAN tt CO.
1';iL jj 'f! lasers en Allell/ell

Catalogussen worden nu voorbe-

reid, en zullen zoodra gereed behoor. ------------------------:0---- .,'.....~~~~~E~5;e~~~5lijk worden geadverteerd
G. W. STEYTLER,
HY. GIBSON,

Officieeie Liquidatenl'l
~.t BOrlUR ct ZOOI, Atsl~.n.

6, Kerk Pleni,
Kaapstad, 22 Nov.,1897.

Union Bank, in Liquidatie.
HET verkoop der overblijvende

schulden van deze Bank zal
gehouden worden op het Kerkplein,
Kaapstad, op

9 Dec., 189'1,
TEN 11UUR V.M.

TENDEU.~.

ZUL LEN door den ondergeteekende
worden ingewacht tot 15

December, 1897, voor het Bouwén
van twee Hnizen aan de Paarl
volgens Plan en Bpeciflcatien die
ter inzage 1~8"D aan mijn Kantoor.
(Alle materialen voor Metselwerk
worden door den eigenaar geleverd.)

De laagste of eenige Tender niet
noodzakerlijkewijze te worden
aangenomen.

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

Magistraats Hof,
Paarl, 27 November, 1897.

lPDEELlKGSRllD, BARlLI· OOST.
KENNI~GEVING.
Weg Overschrijdinq Akte..

HIERBIJ geechiedt kenniage1'i.ng,dat
alle p8r8OJ1engevonden op de ver--

schillende Hoofd- en Afdt>eIiDgllraacI.-
wegen, in de Afdeeling Barkly Oost,
reizende met rijtuigen door OII8I!nnr-
voorn zonder leiders voor hunne spannen,
alsmede eenig een gevonden schade aan
te richten op eenigerlei wijze aaa
de Besebermings Muren, Behoudeni
Moren en Keerklippen op,en in de beddin-
gen van de verscheidene bovengenoemde
wegen, zullen volgens wet worden ver.
volgd.

KENNISGEVING.

DE ondergeteekende geeft hier-
mede kennis dat hij niemand

zal vcroorloeven over zijn grond te
rijden, te loepen, of met honden te
jagen, maar elkeen behoort zich aan
den publieken weg te houden. Een
ieder dio zich na deze kennisgeving
schuldig maakt aan overschrijding
zal zonder aanzien des persoons
gerechtelijk vervolgd worden,

H. P. HABLUTZEL,
Slangkop, wijk Noordhoek.

BENOODIGD.
R ERSTE .Assistent voor de Ef'rste
J Klas Jongens en Meisjt>8

School te Richmond, K.K. Onder •
wijs te geven in Standaarden VI en
VII, Hollandseh vereiseht,
£150 p.a, Werk ~nt 1
l8~l~. PQi.' aan7.oek voor lOdea
December bij

Tel. ad, Jfltllll.-b." e.a PMr~: llicbJDond,_
.. UNITY.' . 15' October 1897.

P . .A. C. RAAT8,
Seeretaria.

. LOSSE GOEDI~REN •
100 Mudden 'Kcom
100. " Rog
..0 "Garst .
20' " Zaadbaver, en eeue m~nigte Koren en Rog Kaf
4 Eente-klas Merries
4 Trek. en Rij Paarden .

20 Aanteel Beesten, waariondor eenteklas Melk-koeten
100 Struisvogels .

1 Wagen
1Eersteklaa AfaJaao Tent Kar
1Span Tuigen met zwiu~ls

Ploegen, Eggen en Boerdenjgereedschap, ~uiaraad.

______ ~EW.!§_,L.H. /POCOCK, Afslager.
Raads KUWor,

1 Deo., 1897.Vendu Kantoor, Clanwilliam. 10 "i .

t5 i"
6 2 tt .

.- ,
... 100 ......

I .i .
16 ......

" ~

lfdeellngsraad, Iamaq ..... d•, .. ,... lilt........, _ fttIlI........
(.... R;KT).

HOOFDKANTO()R MALM~8URY.--+------
KE.NNISGEVING

Aan landee/houders en Anderen.
APPLICATIEN voor AandeeleD, gemaakt en ontvangen vócSr of op .

MAANDAG, den 13 DECBMBBR, 1897 zullelI. nog, iudin :§i§5~li
Direoteuren toeRekend, worden uitgereikt «a partS:' .., ~.__- =~~It::==~

Doe aanIOek bij ~H~~anWor. Malmesbury, of bij de ..... _IWS ...
Agenten van de MaatschapptJ. .

V. A. van der Byl. Procureur, Kaapstad •
D.8.11a1an, DorburilJe.
P. L.le Roux, Tulbagh:
H. P. do Toit, Worcester.
P. J. Dempen, Robertaon.
D. J. A. van der Spuy, . Paarl.
J. A. Dreyer (Direkteur). Philadelphia.
Robert L. Dreyer, Achter Purl.
D. 8. Van der .Merwe. Mon ••

D. J. A. VANDU SPUY. 8ecret.aris.
:Malmesbury,. SQ Nov. 1897.

J. E

DiviSional Council ot
. ;Barkly Eost,: Notice.
~ '_

li ..
-1:

i,'. Po1uad. ......

SPECIALE UITNOODIGING .~

~-e
~'. ,
.Vorme

van eont
r.ouderhe
kriJgea b

Vene,dea: Con....a. .Ka
lII!II'b "1
aaUen wc
Riiddag 1

ber~
DoJaa

llOOd"eD

DAMES V

Worden gedurende deze maand 8eD00dzaakt hun GebeéleD VoerrUd ap
te offeren daar zij Hpoedig uit: bonne' tea'E'nw~,.wiabl-geboatnll

zullen n.oeten Yertrekllell. . . " .

Wij honden een enormen TOOrr8ad lJraperië .en Feno, .Art.iblea.
Geer ons slechtS een kans, en sohrijf ons o~ eeD~ 8Il ied« dint.::
u bt-noodigd. Uw ge~DlChte order 331 worden ~,...
k01llellde po.t ..' .' .

WIJ WENSCHBN U ONZB GOBDKRBN EN PBIlZEN TB
VERGELIJKEN. .

- ,

Atdeelingsraad Barkly
Kt:N;'IS~E G.

,.

BOófd t
~

dj~
Kaapeta



tIESBURY.
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)ZIAK,
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li, eene be-
kwart penny
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l' onroerend
deeling daar
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:de belasting
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.inden.
~ zal verval.
aan het kan.
00 den laten

.\X ZIJL,
Secretaris.

naquiland.
~ Joor 1898 11

geschiedt
1(' n van 8ectie
1889, dat de
~amaq ualand
) cene Ver.
gehouden op
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ddags in de
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ast,
LOYNES,
Secretaris.
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ember.1897.

rorcestel.
[NG.
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issende be-
l de Baina
n, geschiedt
arschuwing.
oden worde
n in de Pas
ervolgd zal

£10 kan
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Secretaris.
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:aten moe.
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:Jden Jan.
lJekwaam

I Engelach
ie Muziek
I' hebben.
met vrij
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"'gekeerd
rand met
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Paarden!

Nieuwste Stijlen.
Laagste Prijzen.

Paarden!
NA MD lijd8D ftD 14 jveD, aan ....

onpll8lllliJke kwaal. la Terhuied
Da&r &ljn eeowiae ruet, op den 23ReD
deser".m:ijJl geliefde eobtpnoot 'RIOHARD
ALn4..1Q)U bIP. inden ,1..,,·.,: ..111
63 jaren en nree JDUnd .. Il.

In. den laatIIten tijd e(·Io'.. leed h] "til
geelmcht,eD beeft herha» I I Ijk de ", ..n-eh
ui~roken om ontb ..,,! u en lII..t.
ChriBtoa te zijn.

Tev8DI weDIICh ik me' I':ijne kin·I'·I·· n
O11&8ninnigendank toe t.. '.I't·fI~n:i.III·t.·D
Heer J. H. DB WEr di.. hem
trouw tot op het laá~t bet'f. hij~taan.
De Heer vergelde hem daarveer

De bedroefde Woonwe,
ELJZABKTH KJlrIPK,

geb, KRfBL.

Donderdag, 16den December,
TI

Klapmuts Statie,
;\1) Prachtige oprechtgeteelde

Paardrn, bevattende egale pareD.
wrl,,!'.! rr~,,('erJe KoeU!- en Kar Pser-
den. «root en sterk, ook flinke rij.
paa~Jen, en fraaie Ponies (allen
geleerd).
8 Fraaie jonge Ezels, ge-

trokken uit Champagne
Charlie Merries.

Daar de eigenaar zijn naam als
paaroenkenner wil .~pholl?en, h~eft
hij goed gedacht zIJn vrienden lets
moois van het onderveld te brengen.
\' erg~-et dus niet de vendutie bij te
wonen De paarden worden ge-
waarborgd eersteklas te zijn.

P. J. BOSMAN, A. zoon
J. S. Marai) & Co" Afslagers.

AAN Familie, Bloedverwanten, en Vrien~
den wordt mit8 deze bekend gemaalrt

dat bet den Heere 'l'&n Leven en Dood be-
baagd beeft de koude ruwe dood ... baod
in onze woning te zenden, en door den
dood van onze bart-en ai te scheuren, onse
teederegeliefde Dochtertje SesulU. :MU14
Ssurs, in den ouderdom van twoe jaren
drie maanden en Z88tien dagen, op den
:!~ten November 1897, nil een bitter lijden
van 16 dagen aaB de kinkhoest, bronchiw,
wiueerlteel en inflammatie.

Doch het beeft den Heere behaagd haar
te verbrijzelen voor onze oogen opdat wij
&00 veel te beter aaDllCbouweD kUIlDen wai
de mensch is. Ach! aan den eenen kaM
krimpen onze harten ineen, om te denken
dat zij die ons zoo lief WIW! daar niet meer
is. Maar dan treosten wij 0118 weder met
de gedachte, zij is veilig in JezllS a.rmen,
en- speelt op de gonden straten van het
nieuwe Jeruzalem. Mn bet is 0011 ook een
voorrecht om een lieveling d.a.r te hebben
die ooze harten derwaarts trekt, want wij
weten dat zij ml tot OU8 Diet weerkomen,
maar ,..ij snflen tot baar gaan.

Wij blijven de vele vrienden en vriendin-
neu dankbaar, die ons zoo getrouw hebben
bijgestaan in haar lijden. .
Geduld mijn ziel! Een8 komt de tijd,

Dat gij in't licbt der Eeuwigheid,
Gode groote werken zlIlt ventaan,

En zeg'gen,-Hij heeft welged_n.
De bedroefde Oudere,

C. L. D. JONGH.

J. a. L. DE JOllUH.

Geb. SMUT!I.

Baden, Montagu,
2ti November, 1897.

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

Somerset We&t.
Publieke Verkonping-

DE ondergeteekende, eene lading
splinternieuwe goederen ont-

vangen hebbende, zal verkoopen

Op Vrijdag, lOden December,
10 '.}I., voor het

Central Hotel, Somerset West,
Kostbare 'I'immermanswaren en

Boederij gereedschap, o.a., Pikken
Graven, Bijlen, Zagen, Water·
pa.:;.~en, Hamers, Sehroefdraaiera,
Schaven, enz.

Ook Lepels, Vorken, Pannen,
Koffijmolens, Kwasten, Lautaarnen,
enz.

Alles is Splinternieuw.

PAULD. ClUVlR. Mslqer.
WORCESTER.

GEVRAAGD: Een tweede ABsis-
tent Onderwijzer of Onder-

wijzeres. Salaris £120 per jaar.
Hollandsch eene vereischte,

Werkzaamheden te beginnen in
April 1898.

Copijen;van Certifikaten en Getuig-
schriften te worden ingezonden tot
15 December, 1897.

Applikanten moeten melden of zij.
indien zulks verlangd wordt, hunne
werkzaamheden in Januari kunnen
aanvaarden.

CRAS. HOME, Jr., Secretaris.
Worcester, 29 November. 1897.

Braamfontein,
Johannesburg, 25 Nov., 1897.

JONGENS PDBWU SCHOOL,

-~- ------ ~~-~-----

MONTAGU MARKT,
DE Municipaliteit heeft besloten

alhier geregeld een MARKT
TE HOUDEN voor het Verkoopen
van alle soorten Groenten. Koorn,
Garst, Rogge, Haver en Havergor-
ven; Levende Have zooals ; Ossen.
Koeien, Schapen. Bokken, Hoanders,
Eenden, Ganzen en Kalkoenen; ook
Brandhout en alle andere dingen
wa.t men gewoonlijk op een Markt
Terkoopt.

De eerste Markt zal gehouden
worden

B~NOODIGD.

EEN Onderwijzer of onderwij-
zeres op een plaats vier

aren van Aliwal Noord, om 10 ot
11 kinderen onderwijs te geven in
Engelscb, Hollandach en vier (41 in
muziek (Alle deze onde""rpeD
worden vereischt). _

Applicaties met getuigschriften
van bevoegdheid en bedrag van
salaris zullen ingewacht worden tot
op 30sten December, 1897. door den
ondergetekeende. dienst te beginnen
na de !rerst- vacantie.

op ZATERDAG, t8 DECEIBER i89'1,

Allen die hierin belangstellen.
Koopers zoowel als Verkoopers,
worden verzocht mede te werken,
ten einde deze eerste Markt een
succes te maken, en terwijl het net
kort voor Kerstdag komt. laat het
dan ook niet ontbreken aan vette
Slachtossen, vette Hoenders, Eend-
en, Kalkoenen, ·enz.• euz,

J. HAMILTON WALKER. .:
Secretaris.

Municipaliteits Kantoor,
~Iontagu, ~ Dec., 1897.

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

.Aliwal Noord.

Verzwakte
Levenskrachten
Arm Bloed.

laapscbe Gouyernements Spoorwegen.

Tenders voor fklmele.stieke Stempel1.
Leest wat Ayer'. SanaparlUa··~

bracht heeft voor Do~ Z. P. WUdI,
een welbekende .tacb ZendeJiaC Ja
New York, en een broeder 'fall de
o~edtn vermaarde Rechter WIJda : •

.. Ik ben vele jaren laug cell lijder
geweest aan pWatell en andere uitalag
van gelijken aard, Teroonaakt door de
verarmde toestand YaIl mijn bloed.
Mijn etenslust was geriDe en .mijn
gestel nog al efJ achtendt ppaa.
Daar Ik de waarde YaIl Ayez'. Sana·
parila kende, door op te aaerken wal
Coed .het bij anderen deed, bqon 0-
bet zeil iD te _. .Mijn

fte.,slust Verbdu4e
dch reeds bij¥ bij de eerste doIiI;
toen IWII mijae algemeeae proDdIMI4
toe. en nu i. deulve uitstekend. Dr
pvoel mij bonderd per cent lterbr,
en ik achrijl dit resultaat toe aan AJW"
SUUPerilJa, die ik aan kaA beVeIeD
met YOlle vertrouwen als de ba.
bloed medicijn die ooit uitce90llden
werd." _

Voor alle kwalen veroonukt door
'. .. of bedorven bloed cn d&r ....

lDeCIIC veuwakkine, cebruike IDeA

TENDERH worden gevraagd voor
het voorzien van gomelastieke

stempels, benoodigd in den dienst
van het Spoorweg Departement
gedurende het jaar 1898.

\' ormen van Tender, conditirn
van contrakt cn alle andere. bij-
zonderheden kunnen worden ver-
krijgon bij den ondcrgcteekende.

Vurwgelde Tenders gericht aan
rlen; Controleur en Auditeur Gene-
raal, Kaapl'lt<d, en buitcn op go-
merkt "Tenders voor 1. R Stamps."
zullen worden ontvangen tot op den
middag Villi Donderdag, 9 Decem-
b!·r.

Dl' Jaa~~o op eenige tenoer niet
noodwendig te worden aangenomen

W. SINCLAIR,
Hoofd Spoorweg Magazijnmeester.
. K"otoor vali den Hoofd 8poorw~g ~[aga-

ZI JuwooHter,

Ayer's
Sarsaparilla.

K,lapsra,l, :!ll ~ovember, H!~7.

Dienstverlatil1g.

lqTahaa, prot. l.lL De n.a.rko-
~ lom: ~Jronp" ui.Te ...
~l",~'e Va.DJ.,,~ De freal" .
Ilderl'D lEch Tolkaliedennboek .
.iool~·,lf. tilecht OIJP'VOt',It! kin-

.Itlren... .... ... je
Pannlnó, J. De scb.erpechuttt'l'II
. "'oln Zuid-4b'ika n. III:

PenDing, J. !Je h"Jdea .. n Zuid- ._'I~
Afrika... ... .. .....

Smith, W." Deo aardbol 'Om;
indrukken ftIl een re"

. om de wereld... ...
vb Berken, T. Kleine ID8D1Chen

JUIST VEBSCHENEN :
Sermons, and :Memoir of tbe Re", G. R

1.
VERKRIJGBAAR BIJ

J, C. JUTA & 00.,
BOEKVERKOOPERS,

~.A..A."TAD.

LIJST van e9nige Boekesr thana
verkrijgb8ar bij J. O. J1IJ,Q, t

00., Kaap8lad. Een spoedige be-
stelling .!,ordt 'gaarne verzooht.
Post-geld'ie omtrent 6d., ext8 per
boek.

Áimard OuataV--riDllIlUet rde uit·
pnn
l:W'1lIIIiU. : ...
VaJeaw GuiUoia
De boeboien ...
De -"aimen
De bjïenjqen ...
S$eënhart ...
Vut·hand
La Cjple
.De M.uicuneche nach·

wl 'l! deelen
Bermoaa .. ,
De Baoieada del &)"0

. De graaf da Warren, ...
P_Partoat... ...
Da metcuelleo Y&D eie
.IIIUII ...

De_n 't'IIII deo 1ChiJd-
pad ...... S3

De ptdkoorta... IJ li
De~en a 3

" Deverde........ 8 3
1~• De .A.raucuIier... a 3

n..IIG' trerken in klein fo ..... " ce-
iIhaaU-d 21. 3d per deél.
~-De 1áDCIereD Y&D eien

B~ ...
Blink Dr. B.-8tauJe)", liju le.... en

1o..... lIen in A.frib'. dgabn wiJ·
dernï.ea, lebonden ,.. ... ... Ii 6
" dito ia pilJnatnercle~ to

Oorry-Freale UIIi 8 a
" . Eeu wereld in het klein • 3

:: ~~~~. ~:
Don'. J&lto Alba. ... 21. 3d. eo 8 a
de Rop-Spl'OOkjeI Toov~ken 3 a

" - PareIlIchelpen... li a
_ Wonderbloemen ... a li

" -"1.11 Xoeder eie 0-.
Groot" to formut... •..

de Vletter,J. C. C.-In w.,en 1'8D ......

Flin:.iitaptei~~ïml • .;u.1l ~ J';; 4 6
lIOedir... ... ... ... ... a Il
" Te _&er en MI&od.'101pYallen
VaD een HoJtaad8obeD ecbee,_joDpa Il Il

n T elIM en Me&ioo. EpiiIod. uit
den TlIX__ vrijbeidMiorloc ... 8 Il

Bofme1t.N.-De Mribner boer en d.J._ iaYal... .... .... ....5 Il
Hoff_Il, OUo.-K.aáMin Bolaad ... á 6

" BieId« Truneray, v«haal uit ek
tDidcIel_trea 3 Il

.. Áfraja ... ... ... •.. Il S
" Erik BencIaI. VerIIaaJ lIit den
tijd 1'8D d. -venne ..... Finlaad
door eie Ba_n in 1808 ~... ... li li

Jon-a Dr. E. J. P.-Tnuvaal8cbe
~ T 0

IoopmaDI ..... Boekeren.-Een ."...
brood __ ~-.... .., ... 1 Il

1IbCIaNa, I•....;Vu lui venloten dacen 6 ,
1Ia~~~ ~~ ~.~ • a

n.1roene ~r... • a
" De triJde jMt •.• ' ••• ••• Il

Xeeda, L. T. Kittt O'Ban ••• Il S
Kol .. wortII.-8IteiJa',J_Iia... ... li Il
x.,\ ~. I.-Bet.,heim ftIl a.n ritea

_n. Een verbuJ uit CMFar- W ern 6 0
oue lie...:inr.-OedenkboeII- oaden 6 0
Pu&Dam, B.-Bet "ven VUl Willemde
Z'" j deeJen ••• •.. 1& 0

Pajebn, F. J.-De ~r ... Il 3
" De swan. naiMr, een

verbaal un Noord ~'b ... ... 3 Il
,,' Bob-d. PeJ.iqar "', 3 a

Bo.boa~ Dr.J. E.-VriendeD' .. vijan.
eleu lilt !lei Diennriilt ... Ó 6 1~. - (per teIeIePMf). - lt'ol • ftIl PU' tet

SM...-, 'B. L......oc.I'-eiland... Il a I JI6ICI!1It lqet. ' . ..Schel..., B.-De.~Mn. v..... ALGE"EENE Z~1'In:tV
voor JqIIIII ~... ... ... a lJ .... . ~ "'&1&'"

Ten Kaw.-V~.albnm... ••• j 6
Tom Tit.-Vermakelijke natuarkund.,
. 100 bltltatakjee voor de ba.kamer , 0

Tromp, T. Y.-De 1o...... Uell Y&D een
sonderlina ... ~ ._. ..; ... Il

TheaJ, G. H.-o..chiedeaÏll ven Zuid- ......
A.frika met kuriea en platen 't'IIII de

• ,,~ tijdett toi op heeleD ... 6 0
Ten, Brink Dr. .J.--CHIcbiecIenil der

NederlandMsbe lett.wbnd. ... ... 60 4)
V--, J. C.-B.h~... • ,8

" Walter deluï.ard .•. ... I li
V.n der Bra)"n, B.-Weepeo en Bijen... • li

Eelt, en ..... road ~... l li
.. Lich' en dai..... ... I Il

V.n Wonde, J.-Da ze ..... lIObOOaIIedea r. 6
Wiiriahoffer, S.-Door ..ouden ea __ i

tijnen ~
De Ram_i&, ol.de 11
in de 86 Zaid·_ &

Rober1l dé ..... pajoapn 6
Au lend p.poeld ... ~
Genii. DooJtocb& 1'8D 'tree

jOllp lidJtmat.roMa door
eie IndiMIIe tro .... •
........... "f •• ,

" n. Yei'rad.. Een..n..t
ail de Far·W_ ' ...

"

,
•. d::
• li
• Il
li II
Il li
li 3
Il Il

"
"

IJ Il

Boter
a-ea<a->
It_.. •••
J[oo)
BI>OaIbOl
Ieeden .-.teren .-.._.... .
ou.- .C)__ ..,
u.r-
~-r'~
pnn- ...
Abritu.eu ''',==-r-a

10.0. .. ..,.
... ti.

0illl el.
OIO Of'
o :1' 0 ° 0
0:01001
OSlO 0110
o I.' O' 1
o ~o'it ° II ,
o 111 0 "10° • I 0 -, 10
OO"-OIJI
0'-'-0'0
o '•• - ° JO •o ~'10 - 0 I I
O,tl-OOO

••• 0 .1 lt - ° • 10
... 0 III - 0 110
..• 0~'-0'1I
.:.00,.-00"
... 0 :1 1J,>. - 0 10 ')
."0"-011, ,,,.

... d.
0'10-070
0"-01'
(I 7.' - ° 7 ,
ouo-OOO

•.,.001-001to '•• - 0 0 0----+ .(V_., ~ J'f;~~=..'''')
, i'" her lItT.
, s.; d. .&

" .. I.... I , O' ~ '0
"ielie. I Ol: 0 0
1IietieIaeeI ... 0 19' 0 0
~... 120 0
.Z.-Iea 0 7, 0 0
lIaftr 0 1$ 0 0
Voer... 0 6 0 0
Kaf __ 0 Ut~!.O 0
Vien ...... 0 11~0 - 0a:.~1b. 0 li 0 '0

r- .... 0010 0
..... ••• ••• ··0. JO 0

PoRTBUI.UftB:

4 0
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Disionst Council of Barkly
Eas~. ~,

~,

NO'i'IOE~
POUND ~ALE.

t,'-,
TO be !!Old out of tbe P.ound At ~

lynD, on t,he 24 ~r;.1891.
lf not pre'riouel,. reJeued:- -:.

1 Brown Mare, wbite ~; two, ~Dd
feet wbite, about 3 lean old. . .

P. H. STUN, t
Pouodm .... r.

RouIYDn. 25 Nov., 1897.
Dlvt.ional Co.neil ome., :

Bukl,. East, 29 November, 1897•

DE ondergetookende bericht
biermede, . rlat Koos BI-

rrID£~IIOUT, C\Jn Bastaard, 'en zoon
van JAN BEZUIDENHOUT van Pella,
zijn dienst heeft verlaten, en vraagt
elkeen dia eenig kenni~ van het ver-
blijf van don wegJooper draagt, hem
daarmede bekend te stellen.

De dl'08u,r is geel van kleur en
omtrent 5 voet groot.

D. J. STRAUSS.
Eigenaar 'fan Bloedzuige1'8fontein,

P.O. Calvinia •.

.Afdeellnq$raad, Barkly ~-- .,

Kennisgeving.:'
RCHUTVERKOOPING.

&.IyDD. op deo u.n.nea..ber, . f:~::~=t:::i1897, iadiea Diet t.~,.. =-. ~L ~; [I .""~J~.~:.j
• 1 BruiD .. Merrie. j ".tte IIChMlrpllQ!t ·6Iu."iilM~',':~11IliiiiIiI
MD, omtnDt 3 ,.. oud. .:

P. B. BTBYN, i

D. P. Krynauw & Co., a..I~ 15 NOT .. '6I~=~llr;.
eo ....... ........ toor, BIIrkl1 00tIl. ~lfw,~

PL'AKPAPIER.
Grootste Assortiment.

, ,
-
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DB OSBORNB ZBLFBIKDJI __ "sib licht811 aterk,;.,,_Il"!;,~
zeer licht, Snijden en Binden kort zoowel ala lang graan meteveii"8rQOt
dat onze Machines alle satisfactie geven, en laten ze door ODIeD· -Alllie.-Jib_Q~1Ii •• rt
opzetten in werkende orde. Als gij een juweel wilt bezitten, bekomt d! OaborDe:'5eli(.J:t~iDd_,\lJlr~;..!
Maa.i-Machinet!. " -

o LIE ENS TAN DAAR D BIN DTOU W TE 0 EN.
. loBi. eien
. Ooa\'VDeur .

Alle bouw- en timmerwerk unK00 H en DIXIE, Koopstad. ~;!d:i::=~;:rdz:~.metG=----------------------!o--- werk gew8arbo~. Verandas enbalkons een spectal~t.
De firma heeft aJt.OOS het. vol-

gende gereed voor dadelijk gebruik:
Venaterramen, DebreD(a1Jegrootte)
eDL, eDL BdUW'materiaal
wordt ook verschaft.

Bestellingen voor graniet voor
bou wdoeleinden .."rdeD genomen,
Ta1egrafiJch Adres: IIlIIIIliLUJ."
Postkantoor A.drea : Pll1lL.

Tanden, Tanden.

J.
GA NAAR DEN

L. Cook, Bem0ed1jél''406P ';a.:··'Iiiil.l .....

~ ..--'-b.iWttinzlêttÓ~",

HEER

R.O.S.,
TANDEN ZAAL. I

PAARL)

VOOR eerste klas Minerale Tan-,
den, Engelscho en Ameri-

kaansebe Setten op Gouden .en ,
Vulcanite Verhemeltes, Gewaar- ,
borgd de allerbeste die verkregen,
kunnen worden uit Londen of'
Amerika tegen omtrent de helft tier
prijs als gevraagd door andere
'randen Dokters, benevens een
geachreven waarborg, dat de tan-
den deselfde zijn als verschaft door
eenig ander eerste klas Tanden
Dolrter.

.eo.ooo
TBV8Ït~,..,."~

·~"AB'BU~
B.G.;JJbrjO.ëa~ .
.. t ..... aJacw:.. Go.
. J.J).O~ OL..~ .......-1I'I'tPIrA1f.".8 f.,.Go.
_blJaacl .. ~

fill ~
Zuid Afttkaanache Vertegenwoordi .. r :-

OHAS. W. HOLM'.ES,
Timber Straat. Pleterm.ritzbu ....

TANDEN!
TANDEN!!
TANDEN! ti Rippingille

fut-QHI..U~

DE DB

Rippingllle
Pardln8
Stove.De Heer WALKER, Stove,DIREKTEUR V.A•." nET

LOHDElfSCHE TAHDElf IHSTITUU1
'l"X7IJ hebben joist een verdere bezendil'.gvlJl,opgemeJde ont~n.. WIJ bieden

Ulster Kamers Gronteplein, v v Do.k aan Blaaillek. TalDpq]IIeB _D "11'1•• 1_.. "
, , Lawn- Spm~klenl, Lswnmowere, Table lrIangJs, Wucbmaebluea, WrlnBeft,.Ifrud

IIEEFT de eer aan bet publiek IVlee>schsafes:
in de Buitendistnkten te "Floorlne," RKnitaire Vloerverni., in vencheiden. klenren verlaijgbear.

berichten dat hij een HEEL STEL "Taplj. Zeep" reb.igt tapijten, matteD, en l'11gII .JlO'lCl1g.
TANDEN in EEN DAG ba Agenten voor den .. Handy" lrIoleuteen. Btov. en Led1kantell iD rroote

vel'llClheidenbeid.leveren tegen minder dan de
HELFT van den gewoneD prija.
Een waarborg voor vijf jaar wordt
met elk etel gegeven.

En:IZLE ::f-I. VAN :NOORDEN, .
EEJ ..."'1 IG A.G~Nrr.

,"""r ",. ':'": ..1·1,, fi:"I1~ in d. II: iA...-J\O;..v)lJK, KA,U'A rAil.

KENNISG-EVI:t\rG_Couult.ti .. ,.h .. '

GAri-OF SCHRIJF AAN

B. MULLER,
45 EM 47 STRANDSTRAAT, KAAPSTAD.

DE onGer:;et{'('\.cnde ill gereed-om ~~ te' onhangcn voot ..
YO::~'.II le .. Merken" van de beste II MarprlD8" immur in d.-

I(olonio illg.wucl·\!, vervaardigd in do Fabrieken ?aD -

X~AG:C:n.D'.I:.A_ &; CO., LT-D..
I-IOLLAND VIZ--

•Hat Koo rnark." •.Drie KrOO.,m9rk." "Ba.kkers LI.v.llngS

I' b: 11,,-133.

ol ALLE EK EEMIG E SOORT
-00
L-o
.0
L..

• aS
Z aS
~ ~
t- L..« Q)

0::: -g
-c 0a.. c:: Ho." ..an U10I' pn 1{J;,STKEL S·I·RAAT.

UI Q)

~ ~ :OMHEININGS-MATERIAAL I
~ ~ I OMHEININGS-MATERIAALI
:::>
~

Eenig din~ in dl' :\I Ilzi .. k lijn wordt .,no!'-
7.1I'D, "an af het CT'JO(~t" Kerk Orgel,

lot ",'[1 :\1"[1,1 Trom,
IH)tlH

R. D!l:fiLLER"S
Grn»! u /(I,:/n//I,",I./ MIiJiek WI]Qr-HIlIS

,~O:::LL:t\.r en Stnnd."! De
I

I

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

Gegalvaniseerd Net-draad 2vt. tot 7vt. w,ijd,
VELD HEKKEN.--

merx "
A !.""~.1,, ..-d-r" \.,.,1' ;r:) ·"...rTeenle .,I~h.-oorlen, !brl'c' ... n oote.. ..te.. ~r

.,e,,:.! III .. ",. L""("''''r;ot:~ fnh:ieken Luur." Hnlh,,·.1 .".0".' onJ.on .... ', O.
I'ra<:hl;~<·,· ," '" 1.·., v 'Il ';',,~,·I·Io.-é.- en hlli~I",at\ IInll<'I1". bau';, ,...k..n ;-.;..10811_:
Jail' .. I. r.;II,,·i:,· I. ,'p,I;""I" ,,'nz:, mL, ait d.. t".,r.f'k "Mn n. VaUL1..u Url .. !. UoIlaDd.

l1tll1~h~r~ lt·" 111• .;;it·llli;.lll!1o!' Kan (le "enJu-ic:dr.to1~n ... n

~?JUFV lH:Nt1EJ,I' WtHlI'('1"'.t !'nl1i,k Iltlkl'nrltl'mn~,
fial rij .en r.t'I·"l,'-klas LO!(101t il...
nr IlO, "nili llOl'ljl,lt' rlaatl blo"'f.
Jl" 'i, e- n.1

r)"~I'I,,'Il ei lf' v. ~"""'nJf'''~ zijn hf':
~I.o ~"d It' t"" ,.". I' 1lt'1r"'fln '"
""',Iij\rn pf n l:.. r~o{1n lI"nzo.,~ tt
d. ..,..__" ~.... \' Ir... Il ,,_,_'. T• .,..
"'Uik •

"Iron Age Ooanbinecl Yin.yard
Cultivator" en Sohotr.l.

"Vine Brand" BloeDl. 'VanZwr."Yel,
ZW'avel blaaebalften.

~peeialc 'Vijllga.artl Stalen Gmveo, enz,

R_ 1VL_ ROSS :,~Qo.
STRA~~D:~TRAAT. KAAPsTXb.'

,",;,~;",~:

F. J.
~tr('n kool Handelaars en ''Pommissle Agenten,.

RETIEF,A.T'r"ll':E:L..:L.\ a'Cq_
Marktplein,P_rl,

D}O~ ~~t~prij~l\"inner voor Lichte!
RIJhllg'pn, 11I't)(t eone ondervin-

(Ii~~ \'II~ rlli:n ~.:, jaren in de rij-
till;! h+17.lglteldopgt'(h:lU, en "i:ne
rijt"ig.-n xijn wegen!' hunne ~e
JI(1('Janighcirl alom Ix-.hnd"" over

b"t'he(') ZlIid Afrika.
.!lles handwerk (en VIlJl good droog
Hout) en gew!Urborgd goed te zijn.
Prijslijsten CII Portretten gratid op

a.anvraasr.
Let op het adres : F. J. RETIEF,

. ~llU"ktplein. _
Tel. adreti: Beti~f; Markt, Paarl.

AGEN'T~:

Gebroeders CROSSLEY. li Otto" las Il OIIe·ó
---- --'-- ~---~_._- .._-

...

..

litt al a· goed Betalen
·0)( uw óut>:B ..

t'lIitI•• ~;;_.*,te trij............._~
Door B. BVBNBITT en Co., 23
~Ktt.petaddieÓader-
nemen elk eoort1fteot.ropleetwerk
te doen in

bmiBgeYlïf"·
. hét .• :_áD~

DB onde~"en80bt zijne
vële te .dankeD voor

de ondersteuDing hem gedurende de
Iaa~ 3 jaren ~ en
hUD en het .. algemeen J?UbJi.k te
melden ut hij; DU:een rul~r plek
heeft ~rok.keo eD Vf'rtrouwt hwa
gulI8t ala in het verledene te
érlaDgI'D. !_ . '

JAO. HEINEILA.NN

, lif'"" Nick,l ,"lo~er,
ook BrOlII ,,, KH" P'/Beren,
,it Q,udve''Iissell, tere» leer
billillte jr/In".

Jjjtuig 'en Kar V8l8imalen
88~8 8peoiaJiteit

. t

--'

H. Evennett & Co,
28 KASTEBLSTRAAT,

K.A..APSTAD-

KEf'tNISGEVING,KENNISGE'VING·.
e--: 7-

.~-- ,~ H.ucaltAl'r.~. v.oet. 4 Duim wijd en 6 Voet 9'Dnim hoog IIIlt 8pi•• dgla.
, : 48 Duim' bij 14 Duim. .-a a~ A AN het géeerd Publiek YaD de

Paarl ~ OmliaeDd~ Dis-
trilden wordt. hiermedeE.ekend ge-
maakt door de ODCIet1J8teekeDden,
dat .wij iD staat ~ld sijn om
alle timmer- en bouwwerk UIl:. ona
toeTertrouwd. met allen spoed en
Aiptheid nit te voeren;. toodoende
SUfJen ;riJ de OnderSteUDing Tall het
Publiek van de Paarl en omstreken
seer op prijs a~ De besigheid
l5al wortgea.et worden 6Dder den
etijl,

DU TOlT, SlUT BN 00.,
~"WlIleesten en CoIltrak~1U'8,

{
P.O ... WllO)JOLL,"

~ Ao1l_PurL

IN verband '. DIet bovenstaande
sdvertentié weD80ht J. Heine-

mann bet publiek te informeeren
dai de &aak: in veno)g gedreven zal
wordeu onder deD stijl of firma,

JlIIJJlUD, mm ct CO ,
Bouwm888~ .. Contractma,

.. Wy &l8J BUUt
Paarl.

:FJ.
ZUID-APR'¥A.AN8CHa

XOIINXLUn t~

I ~'

Huis- en Stoom Kool en Oóke, geleverd la JnI_lUtei •• ~~·ÏII.rti"Wi_it
ten s~rieve van huisgezib.De,u tegetllaaglte'WU~! View_"'

ALffK)OK . ,.,..

Houtwol en Vruchten 'U-itvOer
Kistjes \enz.
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i. Opstand in Praag.

\

WSI>F.S. 1 DE,'. - (R,ulrr I. - Anti-Dail-
sche .t'IDdje. hebbeu nog steeds te Praag en el-
ders in Bohemen plaats. ..

Twaalf afdeelingen troepen zlJn opgeroepeo
om de orde te ban~aven. Er waren herbaalde·
llil< betaing .. n met d~ troepen di" op het gepeu-
pel vuur-le, toen het er" .alll'lll deed op een pa.
troonfabriek. Yer.ocheid,'ne mensehen .. erden
gedood.

Dui tschlands begroottng,
LOSD£S,2 DE,. - (Reu/er.) - De Duit-

ocbe Imperiale l>o!(rOOIiu!! toont eene ..ermeerde-
ring in de berekende uItgann 1'ILI1 bet buiten-
Iandsche kantoor run over de 'wee mUlioeD
mark. bijna ali". "oor Zuid- Wetlt-A.frika. De
kosren "a" admini-tratie van dit gebied worden
berekend tegen 4,.)1)\) UOOmark. .

Het ingenieursrapport

LoSDES, 2 Dcc. - (/UwIP.}-D. ~n-
woor Jigers von de inge~i~llra en hahae ,baxen
hebben [) mw In conferenhegezeten en '". nog
niet nader aan de opleesing.

De oproeren te Praag',

Lo)ilJF.N, :! Dl". - (R"I.r.}-De opeoeren
werden hede u rnorjren h«\"lI.t te Pr ..a~. De
krIJg. wet i. geproclameerd en sedert ~ de dad
atil.

De Duitsche krui sors , die naar China .ertrek-
ken, lullen wa;p'h:Jnluk ex tra afdeel inge a ma-
riniers medcaefneu.

Een belangrijke zending.

WEER EE~ sroror.
L')SJJF~. ~ lJ!:, .-(R,."trr.) - De Canad ee-

sche minister van O(lrl"g komt naar E'ngelaoJ in
'f'f'rlnind met de verd-d igl n~8rnachten.

Een ander« ~11I;rn woed.le beden rQodotll Eo-
geland met II..I)(lfoUljU resuttaten. Te Mar-
~lt.tt.l slop;_; een reddrngsboot ow en ~ personen
verdro nkeu

China wenscht arbitrage.
J.t)~IJI.~, :1 1>,.,. - (R',,"r). - Oe af·

de.I"J~ u"",·,.·It"pl"-'u m d· Mekurnm Vallei is
naar de ('h,l!IIb...lflfli heuvcl ... llpgctrokken Da een
bud ge<c,·ltl. ".I.lnu kupirein Ba~lye gedood,
ell Iweti OtTiCIt:fCIi t:11 \CL'TtieD man ge woud
werot"n.

Ik corrcs poud, lit Uit :-:'all;;h~li voor TIll': T""'1f
""rklaart tI,,1 (hlna I"."l arbItrage te v.rkriJ·
gen ruet I.etn:h.klllg Lot d .. eisehen van Du;tach.
land. maar I.. nit [ iu ~télllt de bemoeiing van
RUeland te 'l'rkr!'gell. dat !'cgeerig Lo een vrije.
hand IU Corea t~ behoud=u.

KAAPKOLONIE.
ROOVERIJEN.

.--._-:- -------------_ " " .J I,,·,· - ,Ljl.."I,r.l - Twee
-'lFfR:,-r;;;;-.~ 1 - f'.0.' II II. t,
gef'!ll1~u van IIlhra-lk: l!11l 'fIJOrgtkomE'ri.
het eene geval wt'rd Cell"J r..")·;in~ a;lng~woud O~

h~t venat.,r QII glJrd!in iu brand LtJ stekeu, en 111
bet and w_~rd .t: I:! gCHt()It:'Il.

C; L"te'''1J en he-Ien w'Hd ll'!ep".to ...n besoeht
door een guwddli;t.'11 dondef(olt.orrn, en ecne
grootQ hoeveelheul loet,·r bcUf)odigrl., regen viel
In de Olbllhcld. liet wordt uu gehoopt dIlLde
drno~t.e. ,lt" ,I" ergste wa, "Jd"rt die •• n I86:.!,
opgebroken ...

Nieuws uit Vrij burg.

I:-1B1L\.\K EX [)tEFSTAL.

.'

I!'
\',:1 u.t H':. ~ PI.'. - (Un",'/'.) - Een boer,

VI~"t'r gt'n:l.tlll I, eu \\")"Hla('hti~ tt' ~IartJk"en,
i~dU'.lr 01"11!l11~1...·r:~H vcr ."r It'j'ld to t een boete
"an £:,11 omlut b;) c+u ~:dl,~r twee geweren bad
ge!.!'t- ve u \",ll)r (.'\,.'11pa:u',j .

Ver)l,Ch"'ldt.:D" g'·_:\":dlt.·tl v.m inbraak hebben
hier pl;1.1l~ g' tnrl en ec n jt)ng," blanke m~n ,die
ouder l'~'n IJl,,1 ~t'vl)ndt'tl w"rJ 1~ ter IIlrafllthng
eerwezen np (I'n aauk lacht van diefstal.

Peter Z» :h. een ~po Jrwe~ "guarJ", bosehul-
di rd van dief,,," t usschen Mafeking en Fran-
ClsOtown, heeft zuu b:Jr;ttocht van £50 ,-erbeurd,
en een bt!\'cl \'O{lr zune inhechtenisneming il
uitgevaArdigd.

':el'1!CheiJene naturellen. waaronder de locatie
kon.tabel. '::lln I.e,chuldigd van veediefotal.

Do uro,"gte dutJrt blt'!r nog voort:

Bedaar maar weer.

1'11'':\11.\'.[. ~ Dec. - (Rnl/u). - Een
teJt"gram is Uilt \';!11 !{eII \'an bet wet~depart.emeDl,
.eggeude dat ar IIU ~e.o IJl an Le.taat eene fi.ka-
le afdcdlOg van ~t.:,)·tit:rvlllc te maken, maar
aJecht8 ecn ma:;l ....tr.l~d ...afdel·lillg.

Stanley en de jingobond.
7---

O""T L"~"I:', :10",·.- (R'u/er.l-De heer
H. ~I. :-;taIJll'y ,laplo h",lon alhier aan wal, en
ui h.,delJ 'l\'on,1 eello publieke "orgRdering toe·
"prel.eD, ouder toclicht van den jingubund.

NATAL.
Fred. Cullen ontslagen.

DrRP.I'. :1 ))t:< - (H",/,,) - Het
rnnfigl\Jlfldt: hof houot 11U zihin~. en de gelegen-
he:d werd I,c"cltltlorgrn td l,aa t genomen om
aanzoek te d\'f.'11 vonr een ordtJT vragende de
loslating vau Fr",1. Cull"n onder borgtocht. Ue
.d.oiuLal beweerde weder dltt de TraDÁ.aal
geen. Ktappen genomen had om de beochuldi·
ging le b.,wlJ,~n, houwel een I"ngell t[jd ver·
loopen Wil' ,.,Jorl Culi"" gGllrreeto,erd weHI.
Rechter )1"-'011 .t.e111'lo loe d~t voldoende tijd
""rloo!",n wa. en KI'OI,,1de ord.r toe. Eene
"{'plicatle werd to('n l{eOlaakt "ij deo magiatn.at,
dIe de bO'1(locht u,l.telde "p .Lj()() voor hem
.elve, en ~ burgeu "au L!&O elk.

De lijn geopend.

Ot· RIJA ~, :J n". - \ Ill'tll,,·.) - Het eente
gedeelte •• n de :'\at.al-Zululand·.poorw", werd
heden ge"pend. lJe tr~in ""diet Dnrban he·
denmnrgt'n naar Ttmga.at met "nig~ "poorw61'
be 1wbten er, kuntrak t"UIO""n boord. Er ...u
geen~ ltllwnJ.re plechtigheId.

Z. A.-REPUBLIEK.
Preaiden tsverkiezing.
la:E:'\ )';LP;l'TlETLJ~;R,

PRl: rnnr~. ~ [)U·. - (R",!'r). - Het is on.
j"i.t dal do hper ~ch.lk Hur!!.r op ""n .1""lle
toer lal g",IT1. AI!jlh.lg- £tin rLll.ryoor geene acbdr:-
kingen gem"ilkl.

".JIl"(.' ...., . Dc ja.cht en hongersnood.
K.\HTHIIIEI1.

PRC1"n". ~ Ih, -Iu.,,'.·r.)-E~nhlan.
Ki' III \t} ~tln.t:t!lld I h.l!rtnnt '1\'.'" ht"ten voor .Jen
J .....uddr~ ..,t np L'en li..\I.khd.t ,·otn (l\'"crt~ling der
J:lchl'i\'d d,~·r Cl'll jy..k. te !ó<.'hleti:'n. H!i werd
6ChuIJI~ l'~'\'"nrl\'n t'"n verr~lrth'f~I,1 lot een ~t.e
t'"ln 1.']; ltl~. of ti lt} L.'!rdtm hantt!n a.r~id. HO
pl.,Ik Jal '" ,··tI .-rvuwen killderen bad die
bUn& "an h,)n~l'r om h~t IC\'tHl kwamen,

Eon k,lItcc nel b~,m dood to d. looatie. T~n
men bem underzocht .. erd bevonden dal kaffer.
bier hem d.n mood uiLstroolode. en het word~
"rondentel<i .ut hU tOI veel no die vloeia&of
pJroakon had.

RHODES EN BURGER.

j'

Goud! niets dan goud!

DIE WITTE OLU'ANT.

B~.LAWAYO, 2 DEC. - (&Ut"..) - 'Eeue
riike ,ioadontdeltking ".ordt belie', ftII bei
:MaYindistrikt nabij Gwelo.

De plaatselijke pen neemt de kWelliie ftII te-
le~ tarinen op, ~n veroordeelt .~rlt d. po.
Iihek van de Kaap, to bet niet \'erwjjderen "TUl
sulke wtbsre gM... ea, en bev.. lide aak de
aandacbt"an lir Ja_ SitenWl'igbi .. a.

D ...... re repo. daren YOOI1 ea 'genpoelin,
gen word.n gerapporteerd tlllllOlaea K t.ma TUl
ViJgeOOom, VencbeidelMl treinea worden opp-
hoaden, en geene treinen zon bed.n YertrOk-
ken.

,r ' ....

Sleohte telegraafdienat.

BCI.AW.HO, 3 Dec. - (&..(<".) - 0Jl-
..ergadering van de bmer Yan ltoo~l, si.·
terën jl'ehouden, werd bet bekend paaulrt ~
de ei "Iole OOIDmÏNariI ID onderhandeliDa: aal
ue len m.t air Jamca Si"ewrigbt o....r den.ree ...
ten toe8taod ... n de telegraafion en den daarun
..olgeoden &lachten dienat. .
Het werd algemeen besloten de regee..m, te

veraoellen het poettarief te YenJlindVen.
Het werd ook besloten de regee~ te onder-
steunen om den 4den December .. _ pu_
blieke v-acantiedag te vieren, alle i-, in 18-
daehtenis aan den dood van Alan WihIoll.

Uit 't distrikt .Albert. r
I

ly
'..~- '

- lI9.No".1897.

Rhodes gaat naar Engeland.

SPOORWEG COMMUNICATIE HER-
STELD.

DrLAWAY{l,:-I D~;c.-(R~ut8r.)-l>e heer Rho-
des, die sieh te Umtali bevindt, vertrekt binnen
kort nur 8:disbury, cn van daar naar Engeland.
Hij ia volkomen herstekl van den aanval nn
koorts, wellte ongev ..er 5 dagen duurde.' Het
berIcht dat de gezondheid van den beer Rhod.
ongcru"t beid veroornakt. ;" zouder grood.

De apoorwogoommanicatie is banteld, daar de
..enpoelingen hel"llteld ·aijn. Hedenmorgen
z!in treinen aangekomen en anderen ..ertrok·
ken.

Het Natalsehe parlement.
[Reuter-leleg)'(J",,,,eH.)

EE~ DANKBETUIGING.

xorrs VERWORPEN.

e'ft
dene andere die
heden badden bijgewolnd, bet Bulawayu
dankende voor zIjne ga.tvrijbeid aan de leden
"3n het la:;:erblli.. Du motie .era eenparig
aangenom~n.

Een motie vlln den heer E!lCombe, dat de re-
georing aan het l3:::erhui~ ter o..er.weging aal
voorleggen bet rapport der ingenieon experts,
werd door de rogeering tel(engeataan .D na een
lang debat "er ...orpan met 25 Item !Den ~ II.

...
WOENSDAG 1DECEHBER l8n

IltJ!U)I(j J ...... AaEL.
In d .... ·aaak werd UIIzoek Jedaan om het

voam., aitpop,'Ohn door den lai8teat magiI-
traat ..an Mal_bal7 op Il Noy. H. te
Bop;dIefd' vernietJgd te krji:rên. Appellant
st.oad :D laet !apr bof belehaldiJd op on .ettige
'wUce MD bottel brandnp"n un "elreren Wy.
brand Eliu V_r verk6êb se he'lllen, ~ hO
pca reaM bad drank op Zondag te ... rkoopen.
De ma,iatraat yond hem ICIJllldi(Jen Yeroordee{·
de be. tot eeoe boete yaa ~ of /) ct.pa Woalt-
.Inf. lIienePa werd DUpappelleetd.

De beer 8ebreiner YOOr .ppolJant., ea do heer
8cbiel Toor de "rooa. H.t appel werd toege-
.taan eD bM 'fOIIaie ...ernie~isd-

PIETEIDURITZBURG, 3 Dt:c'-De .upplemen·
taire hili, die gedeelt~lijk Yoorzien~1 maaltt
voor de bannwerkcn on den llant&bura·-
Grey ton spoorweg, Ï11 in hellallerhaia lOQi)er
amendement door het comité Aangenemen. net
huia verdaagde toen tol ,\1aandag ..

ELEKTIES.
DE KA.APSCHE KANDIDATEN.

Naar wii uit eene goede bron vernemen, b.,.n
men in KUp!ltad besie ten ...elke drie kandida-
ten V\)Orhet hoogerhuia te ondenteunen, name-
lijk de beeren SI. Legor, Graham en Jan Faure.
Dr. Smnt. ...ordt opgege.-en ten gUMte nu ed-
yokaal Graham, de kandidaat die "oor Beaafort
West in't lagerhuis ...ilde in komen. De Kaaplch.
politieke auoeiatie aal de heeren St. Leger en
Graham hoofdzakelijk ondel"lltennen en het
Fwler·Jagger-eomité zal den beel' Jan Fanre
ter band nemen. Alle politielte begineolen wor-
<lell priis gegeven al. de kandidaten maar P~
Rhode. ZIjn, De heer Moore w.a ook een kandI-
daat doch mE>ndaoht dd hij e.enala dr. Smuts
le min ondenteaning aou erlangen.

".f

DE BRA.NDZII-;KTEWET. DONDERDAG':.! DECE)(8ER.

Victoria We.t. 'l\'HITElU:AD rl. RU.E" nECUTKJCE.
Dese _ eene &eue voor yerkJaria, ftD de

rechten be&rekkeljjlt de pwnaljjn tatIOhea de
e!aentlomlDen te Newlanda ...an ltlapr eo bet
eiJendom ftII wjjleu William Skearer.
De klapr beweerde in .jjDe deolaratie dat bij

de eipaur '11' ...... 0 ,edeelten ftII pm:eelen 7
eo 8 ftII bet Pal.boom eiJendom, en dat de
ware grenaljjn van .jia eipndom aan de noord·
w.... iJd. __ die ..aUoopt "D die Y1IIlSb.·
rer, "D lIIIkere Ijja ... pmerlrt E. F. op het
plau IIIIIpbeeht' aan de declaratie, _ dal de
verweerder vol1JieId dat de ware pll8loo w.
... 1iJn'..-er1n L. H. Dese ItiD_ ongeveer ó
~ teJf anicl-CMMtenYTUlde IUn E. Y.

UI~ werd ,.,."eo yoor k ...... DIet de
konea •.

Bet bof "erdaqde &otVrjjUg.

A '"I den Ed,t,ur.
M[jnheer.-Jk ...il mijne undcrvindiDjJ uit.Jlre-

ken om~rent genoemde wet, on mijn ge"oeIeoa
met bétrekking tot do kiezinll van den heer
Fourie al. lid voor het boogerhulo..

Ik beb den heer Follrie ontmoet. Hij ia een
echte Afrikaander. en een man van diepe door-
zicbt. Wat do brandziekte ...et aangaat. De tijd
heeft het ana geleerd; wa_ Victoria Weet
ni"t onder de wet, wat ~ou er dan van ona ge-
word"n zijn? Wii bebben unde"ouden dal bet
ju"t de yoorstonde... van de ...et "jin, die 001
met de grootste vriendelijk beid hebben behán.
deJd eli OUI! alle mOjtlllijke .Uen\ie beweaen
bebben in dezen moeilijillln tijd,
Vrienden, laten wij niet langer acbter oom

Dunt je loopan. Laten wij bem toe ainlOll. "Vat
jou goed ..n trek"! Want hij wil onae keel af-
.nijd. n. en laten wii over de brand.iektewet
geene kweaties meer hebben. Wij !eyen toch Qm
te leeren, laten wii O~I laten oVfOrtllii.n, eo niet
langer 118100£ &laan aan de .ten. van Oom
Dunt je.

VRIJDAG 3 DECEMBER. al ICRPLI'JI VAli U .... ;:"UltOC'H't I1IT HET
• TICKUTTB TJ;"~, .

~$ie ..~t~ 2900t.len ...,dIIi'_'
T.L. S:balkwiik, ftII _ba ftJl,k,IR,.1IeooIt'
'ge~ oai liet ArpI ...... n bo,w- ..... -.lea_I.-erkocJat uti hat _ai te Tafelt-
25atea Se,.... 1897 te oat .........
BetIotea clal de .... bD . wen
op .-le inf_tie.
u UITJIETALJJIO "'.PLU. VAlli EEl'! P..L\1lD
VEUOCKT U'T HET 1c1lC'T Til TAl'&LBEIlG

OP DEll 2D. 9. '97.
AanaMlr Y1IIl .tea Mer L, J. KOW, YOOr IOT-

plu ftII boyeapn~ JIQI'lI, verlrooht __
boYeDl'lD08.d teamen meidecJara$ie ....n ltlear,
merken ea ei~ap, ael_.
hloten det de _tUI. be. ba aitbetaleu

op goede laforaatie.
!tE DltCL.lLlTJS V"lf TWIIS KElTEll UIT

BBT ICBUT TB CJTBPAX!UlJG.
Declarati ..... sed ftIIl ..A. C. YIIDNiek.....

Bealotea dea heer VaD ~iekerlr ui. te betalen op
pede iafo,_tie.

lDVun;n •• OintOlTElII. '
B~ .~ de wettelijke op&.

nie n_n &al of de raM bet l'etclahal bebIIea OGI
de ~ yan alte CIiera de OakOIteIa
vaa adYVt.Dt_ te beWea. .

Dit 1ILt"lTllfG VAlI Dal "'BG.
Brief pie_ ftD eie ....... W.; A. ea G.l.

Nel 'lnmi-, ~ a NoY. 1811_
raad rsoekead. bet 'f'OIgeade pad le tla1tee
nl het I*lloopéode 'f'IIIl Doorab..l_":
GmDCI Kop. .

Beaioteo dat de de D~ ..........
daarioe ae.en aal.. -,.. rr-

BULlT.S PAD V4!l'.BOIillOF.K "!.,ua
, OlQlE~T£CrPH& ••

Petitie Pluea ...an W. KMm., ea andera
den raat! ..--a-de &O~ ptd te
Ia_~ dat til! W. P.I.
Louw .........1r0lta .

De uwe,

ALEXANDRIA.

30 Xo'é:i2ber, 18:17.
Het "eld ziet er hier nog goed uit, hoewel een

r"g~n welkom lOU zijn, eli het gesaaide belooft
yeel. at 'Ijo .prinkhanen, die o\>omdistrikt
lOO yerhefd .jjn geraakt dat 'ii bier niet weer
willen weggaan, wat lIlI!tig.
R'o"derpee~ is reed. op ver!<Cheidene plaatsen

uitgebroken, en h~ft al vrjj ...at ..er_ting
aan;(ericbt. He~ dorp ia ook reeda ,,"_to Na
is het e"nille .Iachthui. gwoten. 8ebapea sjjn
bier. niet te bekomen, rundvleeacb IIIlIImea mei
eten~ dJelk en boter zollen spoedig niet te be.
kOIDen "ijn, on dan ... zullen we pp ltolfie en
brood moeten leven? '.
. Onlllnlll1 ...erd lekeren beer Ferreira door den
p'aatseljjken magiatraat met £6 beboe' ~
hij op eene on"e3nloriaecrd. manier '-t4ib
inge;'nt b.d. ?tIen moet inenten 'I'OIpDi d.
methode door d9 run<1erpeat eommÏlleie ~
schr~'en, en dl' inenting moet "llIIellied4IJId
personen door haar aangeateld. Heeft mea .gn
v_a ,..ten enten d. n kan roen met hebe!.,. pan
...aar mea .iI, al hfs'Det men ook het rre-d
vee nn anderen; doch wee de ._ die ni.'
beeft laten eaten, hetau wegeQ.lgewete_II.-
.... aren of anderazins, Hij maa mea aua
vee niet \'IIn Ion grond liaan, al lijdt bil ooit
rebrek. ZOOgaat het hier to d_ aitlloelr na
de ooeteljjke- pl'O'f'ioeie.

Heden ww ... & huwelijk be.,..u,.t ._.._
joDf.jdJ'l)QW Johan.. Y1IIl Boo,. .. _
beei J. B. PGtfieter, ftII~. DIIr
lo.j. Va R?01U da .. -:-te ~.:.(,
llll'llll Iaar rniiI .Ja OraalWe lIeIft ftIIU .
pa' de Iierftnad baar 1111.nu. éIeP ........
een bui thM ..m. aaabiedeL
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Stellenbosch, 4. December, 189:-

Jaarlijksche Publieke Verkooping.'
DE Heer J. A. L BRESLU, voornemena- zijnde, om j"'lijb dera

Verk:ooping van Vee, ens , te houden, h~ de oacJ.erpteeken
gelast publiek: te verkoepen ie ' "

Bartolomeusklip, Groen berg,
Dinsdag,

20 Eersteklas Paarden, (Merries).
J ....r 2 Span goedgeteelde Ezels
V¥ 40 Oprechtgetooide Merino Rammen.

j 21)0 Extra vette Lammen.
l.r J. A. L BRE~ER.--:zV.n~~!..!~~~ry~1{ELlil &; Co, A1aI1Ig8l8.

Nabij Hermon Station, op

21 December, a.s., d•.

.....,: lQIta4J ,., •••
leun,lW. ":::,:c. ''''; ~.. • •- (.

..Bro93traa,t

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen
VERHINDERING VAM TRAFJEI TEM ll00RDEIt YAI PAUPYEI

ZU~MRIKAAN8CH.
ONDERLINGE

LlVlISlJRZIKIRII&

BETERE WAARDE ONMOGEUJ •
GELIJKE " ,ONWÁAR NLIJKI'

ltUZF. FA~SOEN 'E,N MAKEN ERTflOFPEtf •.

oue ZOMSR ";VOORRAAD ÏJ
en !rweed P¥bO,en ~lede11Oeedmm
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GERICHT IN 1845.

De Ka.. t de: .u.ioie&nI&i,
ftIIl BoedeJa.... B_te .... VCJOIIIeat~=;..ill IuolYWl&e ~ ••

IC 'YUl~,,~
nJCllwoIU'" 'nUl Geld' op :..... v...
.......... i .. ~~.,-,iD ea ~_ • LIC.ie.~ . .

.-_ J :yenlmert·•• fata.
JlllaSlit RIL_'n·~.. ,,;~.". '~ NJb tIIIa.

.( '. I . ':. 'fr>'r"
1-,

KL.4
l'

MIlATIaCH&PPJJ.

VA."

DI •• ..,.~.&D.;'.
. Boa. A.LI'RBD iSDD, VOCJrwW..
HENRY 8OL(>KOlJ. 8 ••• '
1"UD. 1. OQ'TLIVRB8.
PAUL .,. VU,LIBRS.
OODl"BBY B10BKL.
J. G. STBYTLBR
BA&RY BOWS. I

II.Jl. UDBSR
BOa. J. X. ~Jn.lIol,_A1"I"'

.1 : : J)I~O"':'

0.W.' Bel. Beer Til. A.. J. tov". LoW.V., Voóniu..··

'O'W ... Bd.B ....
l{ :,J.. B. 0 ...... 1, I Da.PA.. J. T B011:l.K.B. 8. Ga...... A.J. B......
G.~. D. 'on; '~. W. Loc1r.

.ltJDITBtJBD I

De W.'.&I. u..-;" ,t4. J. Vu Afu
• .. Mar ... S_na, H. Zaoa .. , eafl1 D..DirdIaw ........ -- Di...... ~i._1,o_te 9 aar

• £1,94, ~ .. WiatIr .. 101u. .

••
HUISRAAD.

,hu
P_rl,

OM ] 0 (TB IN DEN VOOB1UDD.lG,'

W bur ~1iI, 11ft strut.
I. Voorkamer Bet van Maroon,

Plush, Prachtige piano door Hardt,
zoo goed als nieuw, Walnut Octllgon
Tafel, Whatnot, Cig&&!' Tafel, Gang
Stand, Ronde Tafel, Biel'lden" enz.
11.. Teleskoop Eetkamel' Tafel,

prachtige groote Buffet,.seel' ~
baar BOOk.rak,24 Bent1rood stoelen,
Hanglamp, enz. .
III. ltaliall80he Dubbele Bedstede

met beddegoed kompleet, grooe
Ladekut (zeer kostbaar), 2 Dubbele
Bedsteden met beddegoed, 'Mahonie-
houten Ladekast, rroote KIeeder-
kast, 7 kleine Tafe~, 7 Wuehtafel4.
Kleedtafe~ Toilet Betten, 7'Bedden
met matl'888en.
I~. Zilveren Eeiren Standaard,

en ZIlveren Thee-serne." Porcelein.
waar en Glaswaar. .

V, Keuken Tafel, Keukengereed.
schap, enz., enz. .

'lo W. KOTZE, Secretarie.
A.LG:lKIIP'E

c" I',

BOlDE enW1I8JtA IJl.

EDEN.

TENDERS wo gevraagd voor
het oprichten n met IJzeren

Ramen overdekte wegen bij het
nieuwe Valkenber Asijl, Mowbray,
wa&rvoor het teriaal op het
oogenblik reeds d r rs,

TeekeDin~, ifikatiën, Con.
ditiën van Cont t, en Schedule
van IJ zeren Rsa e wordon opgee
richt, kunnen ten kantoor van tien
ondergeteekende rden gezien

Tenders duideli gemerkt II Ton.
der voor het opr "teil van Over.
dekte wt'gtJn te lkenbt>rg Asijl"
zullen worden on angen door den
Col:troleur en A iteur.Gencrnal,
KaaJMItad, tot op en middag van
Dinsdag, ~1 Decem r, l/'lVi

Tenderaars III ten tweo be.
vredi~nde borgen t'lllen ter bo.
hoorhjke vol breng i van het kon.
trakt, en zoodanige rgen moeten
den ten.lor ondl'l'We enen.

De lalJh'1!tk'of l'en 0 tender niet
noJdwendig le word n aangenomen.

u. S. GREAVES,
Architect.

Departemeut voor Puhlieke Werken,
(' ..Iedon ~uar .., Kaapst;ul.
.. December 11\97.

Koml en maakt Koo/Jies.
lt ....,,,,

PAUL D. CWYlJ, __ "
,.'('

.. 1. -I

I'

r
Architect.

AlIIIP£':;1895.
~ -',.P'_' .... -.oIdI1aad_ 4aur__ ......

............. ietItn eizoo ftD •

- I lIbJIjb ~. P. P.LID_. IJ. I.. Il.BaOWJr. L.W....Dla.; ID1" . . .- J. P.WICII1'. P.P.Rnuuoou.
lê I.uB .a,<»3 B.O.y, BUllA. P. J. B. L.t.1I01IIIWII.
., Ilia ... ... I,IIIIU .&.tJDlTJItJJtD:..l.ua N' 'H 1,710
10 lua 1,8118 De WeI.BdeIeB_ r

10l.ua I.48S I.r. I.Jv....... L ".A. D_".
II lUB 1,Il10 _~"'_ -.l_U l.ua 'N 1,J81 ZIJdie ~ .. EUIet ua te __
D I' AR 1 168 ''IrieDdeU~''& lIMr te ~--,' der"'_~• lua .u i'" 1.101 De -- _ W •
• l.ua u. i'" l,OCJO

J)DtIID'I'K1JBD : ; .
De WeI·BdeIeR_ J. &aD, voct.,.ltter.

DII·WeJ.BdeJea- .
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ra ',licke w erken flrpartcment,
Celo lon ~III:Ul'.

Kmap"' ....l, ' Dcc. 1~97,

Departement voor Publieke
Wer

AAN

4u theym ro~d '
CONSTANT! UNIQUI.'
W •.l2'Da.U. .UM )l1~1!!1U"

1tA,...-.OF OAL£Da.~
, , .MD .AM.TORIU. D

ONDERlUIER .r OIDERlUmES Pon.OI

KI· .NNlsn EVING.

GEVRAAGD, voor d" derde
klas Publieke School .. Weltta-

vreden," Paardcoberg. ~' '.'-'; .
Salaris, Een honderd pond (£100)

stg. per Jaar. L-ogiefl te bekomen
tegen billijke betaling. MllIiek:
eeue aatabeveling, en ten voordeele
van applikant. Werkzaamheden te
beginnen na April vacant." of
(indien .~lijk) ~e ~eb. e.k.

Apphkaties, met ~étuigeobrifteu.
te worden gezonden ...Oé,. eiade ..
jaars aan. .

H. L. DI)VAAL.
f'aanIe~rg, "Pud.

Bige

------ ._------_._
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I)E Vt'rkooping van Merries

Toor rekening van den Heer
J. A. Guur

op Baten dezer
zal niet plaats vinden.

J. S. llARAIS C!G 00.
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