
D~.i..ob 8OOrtl~
kend, om nog te _nwt"in OlIlllC~m.il.

wordt algemeen geIoofd
geregelde spijsverteeriog. . . is ech~r eene
dwaling. De ~Pr:ong ;:18 IU de Jl8DnW:~J
en de ongesteldheid (he ullaJ!tDee gepaard gaat 15'
meer een gevolg dan een oc:n-zaak. 'De kentee-
kenen daarvan zijn beken? aa~).-een ieder. Stearaa'
(1IImitldtll)/.·'· hoofdpijn gen~middel (volkomen
schadelool') is een 8poedige~ veilige en zekere
remedio. f:~n b,JHTrtlrle V~/~k" van NellTaigifl.
}lerk op do hauteekening in JiOOdeinkt over eti-
quetto op elk .~OOSj6. au" ia.eler il ec/,t: PIijs
116 por doos, biJ alle aD<'t.DEIK01'-

DEEL 68.-No 6,538.1,
\,.

lj}'

Somerset Strand! Somerset 'UlirRII'U~'

GROOT~ERK()OPING
V'AM !

Kostbare Strand Eigendofl1 ..en Erve1J (Jsd.
TB BOlW_••• T .~BA-D.

Op DiD.d~·It,,d~n........ J ,-U"L!'---__;_. - . .

30 UltgezocbteEe.rsteiIas RI.II punu.
~ 11 "Ierrles.

ZULLE~ gCHIeIJ getal Merries
in goede conditie publiek, wor-

den verkocht te Klapmuts Statie,
meest allen gedresseerd ..

DE Heer J .. D. Cl~~ER8 van Pretoria heeft t'A!D laatste . ,
per _publieke veiling te v.erkoopt'n te SomerSet Strand op .

DAG,4 JAN UAR!, 1898, de volgende uitgezochte eigendommen :.....L
r

A. Zekere twee Woonhuizen onder IJzeren Daken met Veraudahs el)
alle gerieven; gelegen aan de zeekust ..in het midden van het Strand
tusschen het National Hotel en het eigendom' van den Heer BA.B8oN,
beiden verhuurd. Daar het zelden gebuurt dat zulke eigendommen in
de markt komen, moeten koopers deze vendutie zorgvuldig aan-
teekenen. Eene gelegenheid als deze gebeurt wellioht niet weer.
Yoor woon- of bezigheidsdoeleinden staan deze eigendommen onever-
troffen. ..

B. Zekere twee substantieële Huizen met Buitengebouwen en Grond,
gelegen aan de zeekust te Melk Baai, grenzende aan ht}\. eigendom
van den heer Strangman, en beiden verhuurd. Deze gebouwen zijn
in goede conditie onder IJzeren Daken. De grond heeft eene voorsijde
naar de zee van 67 voet en eeue diepte van 470 voet.

C. Zekere twee andere Huizen met buitengebouwen en' land. ook gelegen
aan de zeekust en grenzeDde aan bovengenoemde, en ook verhuurd.
De grond heeft eene voorzijde naar de zee van 100 voet, en eene
diepte vaD 470 voet. ' ,
Bovengen~mde zijn zeer gewensohte woningen. Alsook

D. Zekere 139 Groote en Uitgezochte Erven te Melk Baai. De .meesten
der Erven hebben voorzijden van 75 voet met eene diepte van 150
voet. Yijf~en-dertig grenzen aan de kust en de anderen zijn binnen

20 Eersteklas Goedgeteelde gemakkelijk bereik derzelve.
Merries. E. Ben stuk grond omtrent zes morgen groot, gelegen vlak achter zekere

van genoemde Erven on langs de Laurenco Rivior. Dit Erf heeft een
Huis, en is wel geschikt voor eene melkboerderij. Kleine kapita-
listen gelieven hiervan aanteekening te doen. .

AI d.. e voornoemde Eigendommen eo E"en lijn bineen beL YuuiciJl'lliieit.-gebied _ Somenet Strand
"il lijn gerecbtigd eau ~ de voordeel8l1 daaronder verbenden. Buitendien i~ bet .. el bekend dat de }lelk
~l kwt tie mooiete aan bet 8U'and ilI':' De verkool'io!( JIll eerst met bovengenoemde Huis EiI'lll40mmeD
beginnen om 10 uur V.IIl. precillL
Voor plannen en au"clere bijzonderheden doe aanzoek bIJ de heeren J. Frec1. Pentz & 00.,

Well1ngton, oC bij den Afilllager.

Paul D, Cluver, .A.~.lagor,B~.lleD'b0M3h.
NOTA BENE.-Verl:eet de plaats, den dag "n het uur niet. Bom8l'lJ8tBtrand,'D1ns4ag den

1 4: den Januari, 1898, om 10 uur v.m.

Woendsdug, 2"2 dezer,
ZrLLEX gemeld getal Paarden

publiek worden verkocht te.
Klapmuts Statie. Onder de Paar-
den zijn er verschillende grootIl.
~INL·, en egale paren, van 15
handen boog, geschikt voor dadelijk
gelJrnik, zij zijn meest allen ge-
dresseerd onder zadel en tuig, ge-
teeld in HoggcvclJ distrikt. uit do
beste stoeterijen, en in uitmuntende
c.onditie. Zij worden opgebracht
door den ~l't'l' Jan Baartman, en
zijn beter dan de vorige troep.
W x B -Geen aangebragte

Paarden aullen verkocht worden
tenzij eerst gead verteeed.

A. B. De Villiers &; CAl.,Afslagers.

Somerset Strand !

VER100P~G~

Somerset Strand !

, I
J. s. MARAIS !t 00., .A{8lag~,.

'I
Paarl, U Dooernber, 1897. ii

j.

Paarl, 14 December, 1807.

1,'

I».._~I.ii' P. J.,~os~a'1 & Zoon,~Af~"r8.
ERVEN. ERVEN., ERVEN. 8~nboIob, '16th ~ber.1897.,. .

op W"'" IZ,Deuller; ufo OM UW URS,tEDT IIN
OM 11 UUR V.u. i ' , ',. ,'.. .. ,.. '

DE Ondergeteek~nde verech~- ': stWU""'l'1 DIU I
dene aanzoeken nit de haOd ' ...."..... '_', . I

gehad hebbende heeft·bealoten pub- Behoort .gij uwe Gesch"ken en BeU.ZeIIrUen te koope~
ook te doen verkoepen de Tolgenie r- BU _ I:
Erven t.w.;- .. i
I.ZekerErfgelc~en. aandeHoo. f'.-- J 'G.' .A '~...'·L· .. """_'~.' ! '

straat &DDeX het eigendom van d+n _....:::..~....... '--' ~ .'

~VS~~:?:t.~~.:t GU- kunt ~ik u~..._.'~~ ~j'~;'-T
voor eene handels besigheid. d VertoQD;iDg _gezien ¥bt. oar

II. .Twee onbebouwde erv+, Poppen, Moe.'~he Beuzelarijen, B.ouwb~kjea, PIdalee, si."
annex, beplant met alle soorten VIn wagentJe', pOph1:ea, enz. . .
vruchtboomen, beiden hebben en*- Honderde , • ~n .tegen 1/- tot_~ elk. . i
Tuingrond, en lastegenoemde il~k . Honderde .é Jen ID Spelen, ·m. , . I
bijzonder gelegen voor eene hande),-
bezigheid. .
.Verden, 200 vrachten Bou'l- Wij houden de oroolsle y idenheid

klippen en wat nog verdor ~ . lj ,. ....L__L.__
worden aangeboden. : ' . - UJrilIVI......... I

. r!: G.: E. STA~K. i Zakd~'r~~1:~'t:t~bD,_1IIIV

Faure, V&Il Eyk &; Co., Afal&gm., .

Paarl, 1 I December, 1807.

OP WOENSDAG, 22 DEZER,

c. S. E. VERSTER.

1. B. De Villiers &; Co., .A.!!ll&geis.

16 Gedresseerde en Jonge Paarden, Paarl, 8 December. 1897.
np

'\·OEXSJ)!~;, :!:? Deeeatber, 18!J7, I

ZU LLE.:.'I' op~ernelde Paardea,
waaronder egale paren

Kar, Paarden en mooie jonge
Paarden en Merries, publiek
verkocht worden aan Klapmuts
Statie. Zij zijn geteeld iu den
Oranje Vrijstaat en de aandacht
waardig.

------~-----+

Huisraad, enz.

STELLENBOSOH. ,

Kostbare -Vastgoed.VERK~ANOPIN4
Spllnternieuw :1

i[

.DE heeren gebroeders KINO, van Durbanville, zullen publiek doen ver- Gereettscha~;1
. koopen te Somerset West Strand. .Yl

OJ> :rln.ctag, 21 Decem ,
/ lO V.H., I,

pp de Stoep;an de hoeren DI WB~
gebroeders,' Kerkstraat. '

VAN

J. S. Marais & t». Af8lagers. Op DINSDAG. den 28sten December, 1897,
J. C. KRUGER.

•

oopuwe ~Is ""len bij

.A. l:t~L1:0
kunt niet beter doen.

1 . . ~

~WELLI NOTON.
Het volgende kostbare V astgoed, geJegcm aan het Strand. J_

Verkooping
TE

,

DALJOSAPHAT, I,

OP

P. J. BOSMAN en ZOON, Afslagers.

Kanpsche Gouvernements Spoorwesreu. i '
BETERE WAARDE iONMOGELIJK.

i .

GELIJKE " ~~:WAÁRSCHIJNLIJK~
.KEUZE,-FATSQEN E~ MAKEN ONOVERTROFFEJf.

------
Oudtshoorn···Klipplaat Lijn.

YO< liLT~

1 vierplaats Amerikaansche spider,
I buggy, 1 enkele tuig, waschma-
chine, en vat verder zal worden
aangeboden, te veel om te omgchrij~
ven. ,

Al bet huisraad i" zoo goed als
nieuw, en wel waard bezichtigd te
worden. '

------
BENOODIGJ).

.J:ACKERMANN.
M. L. S]{ITH &; CAl•• .Afslagers ..

TE KOOP,'
EE:S-.Ebuitenbezigheid ni~t nr van de
, Kaapstad, dicht bij den trein. VooC!

blzonderhedeD doe aanzoek bij :
r;:mu; H. v AN NOO~EN, '

GeientJe Wetaasent en Afalapri
~petad., 72 LooplVut. : , I!

JOHN BROWN, Boolcl-lDgéIlieur •.

Kantoor van den Hoofd-hg8nieur, ,
~, 16 ~~, 1897.

f ,
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\
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Departement YiD PBblllte JerkeD.
Tenders voor Rooiberg- Dam,

nabU Kenhardt.

VEUZEC1ELDE nders duid.e -
lijk g"merkt Tenders voor

Rooiberg Dam" en oDtvangen
Controleur en
Kaapstad, tot

om 12 uur op W sdag namiddag
den 298~n aanst nde, voor bet
werk in verband . t bet maken van
de aardewerken an den dam, de
overloopsn, do sl izen, gemetselde
muren, bet pleis re~ met ct'me~t

TOEOA.. ..mS-KAART.JES.-Box~, £:1 le enz. te Rooiberg abij Ken.hardt, Ineo £"1:la. Stoelen, r... Pit, (1". (.,aler!).:la k
Maleier G&lerji. t •. Militairen LleureD overeenkomst m t tee oDlngen enr:0111 batf achl uur open. specificaties, wel e te zien zijn opU$r:.·::eDtpr,~~om) v~,~~.-.t-..; vraag bij be departement van
------:-::=-~r:~:-::~ werk , Kaapsta4 en

KAAPSTAD ·H~-I v""~~ ... .2!. ij de~ reslden~~
.tTHLtTISCHE HELENGRONV:N. ingenieurs kant " ROOiberg, nabij

GROENE PU NT. Kenhardt. gedui nde de gewone
r> kantoor uren.Westerliike Amateur I :. Tcnderaurs w

Alhletiscne Associatie. persoonlijk de p
al waar de aard

Jh: van het werk. \ C . ""CITY C\I LI~\ . .i . TH !El'tl Lt J:

zal er-n grooUJche Fietscho Pil

Athlcti::ichu Dijet'llkomst houden
onder de wetten vali deC.C.A.A.A.
en C.O. op boveugcuoernds gron.
den op

NieuwjaarsdaR", 7 Januari,
., 1898.~

Alle' tie ban-rijders zullun mede-
dingen. IllschriJyillgen sluiten
op 24 Dec. I-"~ï.

Il. W. ST:\.NDI:-iH,
lIoll. Scc., C.C. c\; A.C,

P.( l. BlI~·.1.")~I,Kaapstad,
W. TYLER, s"c. W 1'.\ .\ ..\.
P.K. Bus ·1:,:1, I\alll'riiad.

ND
Matinees' 's Zaterdags.

fRANK· E. Flll/8
~ XOLOSSAAt
fieu7I1e-VerloonimT-NieuW6

VOOR 18n en 11198.

Een reusachtig Succes. , (OSS EIGEN MAAKSEL), I

IN GOED GEDROOGD :SOLIED ESSCHENHOIfT,
KOMPLiD·BT. !

£S· iSs. cBSl'
B£YATTEN 8 ARTIKELEN ALB HIERINDE.,j

!,

den aanbevolen
ars te bezoeken,
uitgestrektheid

worden gedaan,
worden door denzullen aangcwozc

resident ingcnieu . ..
Tenderaars m en den tijd vel'.

melden waarbinn zij ondernemen
het werk to vol oien, en_.moeten
twee voldoende rgetr-sléllen voor
de som van £ Wl , voor de behoor
lijke nakoming v het contract, en
do naamteekunin u moeten gehecht
zijn aan de teil I' vormen, welke
verkroeen kun CII worden bij

~ keonigeen van b engenoemde an.
toren.

"STHO.FEN,
Ingeni Ir, Departement

va Publieke Werken.

Departement voor
Werken.

Publieke Departement v~n Puhlieke Werken,
Kaapstad, Lj l\ov. 1~9ï. ,

I.

,AAN BOUWL EDEN ..

TE~DERS worden g (,Hagl! \,0,,,,
het oprichten van l't 1.];.{}I·en

Ram~'n overdekte wc 'II bij ltd
nieuwe Valkcllhel".l{ A~ij Mowbnl)",
waarvoor' het ;\(a!l'ri LI op liet
oogenLlik reed" daar is.

T~l'kenillJ::'en, ::lpecifi aticn, Con-
dition van ('ont rukt, Schedule
nm IJzeren Haam te w rdon opge-
richt, kun non ten kan r Van den
ondergeteekendo wOIUe gezien.

Tenders duiJl'lijk gel erkt "Ten.
der voor bet oprichte: Van Over'.

. dekte Wt'gl'Tl te Valkt' erg Asijl "
aullen worden ont VUil Il door den
COltrolellr en Audit r-Gem'l'IIal,
Kaapstad, tut op den. niddag van
Dinsdag, :!1 Uecember-, ~~ï

Tenderuars moete t wee he.
nodigende borge:1 .'t len. ter he.
Aoorlijke \"olbreuging an het kon.
trakt, en zoodaTligu j IXCIl moden
den 'tendcr-ouderkek cu.

De lii'lg~tl' of ecni, , tender niet
noodwendig te warde aangl'Dl'ITJCIl.

Zeekoe Rivier Brug,-
trakt No,

berg.-Kon.

Ik· werk, eD%.

lI.~. G EAVES,
A 1'c11 itcct,

TEXDEH:-;, verze
dosseord als hie

worden on t vangen d
trolleur-en Auditeur G
stad, tut middag van
Dt'ccruher, 1897, voor.
van Colesberg Statie
alwaar de Drug zal w
en het oprichten va
balkwerk der brug.
wa t 11 '-.E;ngt'lsche to

1'h'llnen, specifica l:n eli alge.
meene kontrak t-voor aarden kun-
nen worden gezien a de kantoren
van het Departerne .,.an Land.
bouw te Fort Elizabe lof te KaAp,
stad, gedurende de gewone kan-
toor uren.

Tenderaars moeten den kor tsten
tijd melden waar-in ï.ij Let werk
ondernemen te voltoo n, en moeten
2 bevredizendo ho en voorzien
voor de behoorlijke 'I'Vlllling van
het kontrakt. Zulk borgen moo.

nders onder.

Id en' I{ei.;n·
oven, zullen
r den Con-
eraal, Kaap.
oensdag 22
et transport
ar de plaat"
~M1 gebouwd
~t dwa.l'~-
egeiide-~ioo'

'l'.BNDBR3 ;Voqn "OUPE
. xATERlALElt -.

TE~~ w~ h~.~I ~BTerlllc~l)uCA.):'.Ii·hoBalued:-:i:ed~ngora

material~, bestaaodeuitetakken SB~W ""., -W 'IIgegoten Ijler, wagen asaep, -en .
stalen veeren, oude ~alutitk
en stukken zink Teode"or· W d ,J898
men, koop.t condities, en alle .oens ·19, _ : JJ,
andere bljZ9n4erheden, bij de I

voomad kao"'..... .... ..... pnbtiel: .... kocht zur 'en '"ordenl meer; dan 400 Vol.
Port EliZabeth en:Oost bloed A.nltoawaRaDlDle1t1 get~)d doo~ de volgende

AJUUU.OI;;.u te verkrijgen. . heereo, viz:-W; J. La.wrenC8, C. J. Lee, . Weyer, W.. Mdler,A. Cooke,
G~lde Teoden gericht aan W. B. Roberts, J. B. Hobson, J. H. Caw ~ S. ~ E. Hobson, R. F.

den COotroleur en Auditor- Bllmdall, S. B. Hobson eu Broeder, W.C,. obso~, Sr., R. Cllwood (van
Genenal, Kupstad, en boven op Cradock), R. C. Holmes ('Van Pearston), eni~erqn. .

I:m"rLt .. Tender voor Oud '.Deze zal eene gelegenheid ,wezen, zooa~ ZlC~. '. og met te .voren Je-
" & offerd heeCh om zoo veel van de beste Ram~en bIJ ielkaar te zien. , ee

a&eriRal" zullen ontvangen Boeren behooren dus gebruik van deze gulde~ kansl!e maken, otn werkelijk:
worden tot om 12 uur op Woeoa- f'08de Rammen te bekomen ten einde de ADJrOra ~lt in Zuid Afrika tedag namiddeg den 251sten De- verbeteren. . , .
cember,1897. ... De Verkoopiog om 9 v,m. te beg~nnen.

w. StNC!LAIR , R. F~BU~DALL, Secretaris.
HooEd Spoorweg Magazijnhouder. 0 A NEC!!ERAfal

Kantoor 1'&n den Hoofd Spoo",eg 1Iu.ga. • .' ..., :, '. ager.lijnhouder, i ,

N 1"97 Graaff Reinet, 11 Dec., 1897.Kaapatad,:,lG 01'.. 0 ,

il;,

KAAPSCBE

GOUYEBIBIEITS SPOORIIGBJI.
TENDERS worden bevraagd

voor de HUUR V,Iln een
WOONHUIS, gelegen langs den
spoorweg, nabij de KALKBAAI zijde
van het VJBCHHOIK SraA1w, bevat-
tende 3 kamers en 2 kombuizen,

onder één dale. Verdere bij-
zondtlrheden kunnen verkregen
worden aan het kantoor van den
Hoofd Ingenieur.

Tenders zullen ontvangen wor-
den aan: bet kantoor van den
Controleur en Audi~ur-Gener8Bl,
Kaapstad, tot op den middag van
Woensdag, den 22st-en December,
1897.

De hoogste of eenige, Tender
niet noodzakelijk te worden aan-
genomen.

JNO. BROWN,
Hoofd Jngenieur.

Kaapstad, 14 Dec., 1.s~)7.
HANGKAST, 8 voet 4 Duim wijd en 6 Voet 9 Duim hoog, met Bpiegfllgla

48 Duim Dij 14 Duim. .a 15••

----O_

OP 27 December, 1 en J Januari, zal een ~pociia)e 'Trein Kaapstad
verlaten Voor Somt'l'set West en Silo Lowry's Pass om 7.:J0 v.rn .

torugkeerendo van Sir Lowry's Pass om 6.55 n-nt,
Prijzen van Kaapstad, Woodstock, Zoutrivier, CIl }laitland: Eerste.

klas, 5/-; tweede, a/6; derde, 2/6. '
~tje8 uitgereikt op 27 December zu!JQn gangbaar zijn tot den

volgendon dag, en die welke op 1 en 3 Januari worden uitgereikt zullen
tot 4 Januari gangbaar wezen.

Pp 2:3 en 24 December, zal l'en Speciale Trein van Wellington vcr.
trekk~ om 6·25 ~.m., en te K~p8tad aankomen om8.2Q v,m.

Op 24 en 31 December zuUen Speciale Treinell van Kaapstad veI".
trekken naar Well~ngton, om :3.58 n·m, via Kraaifont~,n, cn om 6.2':;n,m· vi:.\ S~llenbo3ch,

~p 24, 25 en ;J 1 Dt.>cember, en I Jauuari, zal een SPeciale Trein vno
Wellington naar Kaapstad very'Ckken om (j.4J n.m., Htel1ellbosch OOI
7.54 n·m., te Kaapstad, aankomende om 9.25 n.ID,
. Op 24 ed 27 Deceru~r, en 1, 3 en 4 Januari, W ee~ Speciale Trein
van Kaapstad vertrekken om 7·400 v-m. naar Wellington óp iederen dag
terugkeerende via Kraaifo!lf..ein om 2.50 n.m.

K...~1a.nclTrein Dfen.~ ,
O~ Kers~g zal de trein loopen als op Zondagen.HIE RAl EDE g<8Chiedl Op d.. 2"ten December•• D Iste. en :Jde. J""URC;. "I ol. ''''''on.

' kennisgevi··g. dat op tr";n d;.nst goslaakt .... rd .... n .... 8preUol.dá ... t ;u do phm" 'g_1deen~ ve-rgadering Van de M unl- worden.

cipolit.it gehouden opdenl,len W7Dbe...., .... Sf._O .... ~ Tak. Lijn.dág Tan Vee. 1897, het bealot8n
werd eeue belasting op t.e le~en ~p Kerstdag ~ tie trein dienst wezen als op Zondagen, Illet toe.
V8n een eo 't->enhalve pennie voegt ng van de speclal~ treinen, uI : 7.30 vool'mi<,ldag, "an W ynbcrg- naaI'
lHd.) in bet £, op alle daaraan ;Kaapstad, 9,20 TooMIuddag van Kaapstad naar Simonstad, .go namid.d he· . d dag Si1llOD&t.adDaar Kaapstad. •
n er vlg ziJQ e .;,rondo .... eo,. op ~. 27.lon 1JeOÓJabC, en op den "ten.n 3d•• jan"",i "Id.Geld op Eerste Verband BENOODIGD gelegen bianeo gezogde .IllIDiei. _trein d_tgootaRkt wo,.dcn,en .. n•• pec .... d;ClI8t;.d. phm'":, . EEnSTE .ASSISTENT voor paliteit, vel'lChUldigd en betaal. gesteld worden. . .

TlGn LO.PUDE RDTIIKOERS. : ei . Eonlé-kJae J._. boa.. te zijn .p don ~OaleQ . Roloar koartjee "'gen enkelen P'9' zullon. u;tgofeikt .. order. "p d,'" .
. Me;'j., Sohool' te Richmond. dag - Januari. 1898, 22OtOJI. ~,I_ OIl 2Ssten December. gangbO ... hit do. 27",." .

n.)o kb· Ond.rwij.te in Op lat, Dooeoat.or''"1!I'P.~ .27!0100. ~toa, 29. .... ag"... 'l"~htn ~~,.,
aan... 'I V on VI. , • op ~ 11100i en 34ol! J.......,_baar toi clen :l~ .. J.... ...;, zuli."

DE ~9LUN!ALE =.~~./~"'il: J. CAAlBi~ Bt~~.E~~~:;:~ BL1-. 'f"l~~.'V;5<hhook '"lut1l&l 'I.faaa' AásUl&Utie . .Haat·, v~r 14 Jun,.": i.;; ...•. ---·--'""ill . Voor y~.-..;. .1d:-...:...1....L_..:l_ • 'J:_L.' ,

-"-._H L-t ~I'" >OM, ..., K~ Kaatoor, .' ....." ,,~~.~~pr~n ate .Ptluuue 8&1\t"~(bHje......... , - I, P.A.C,lUA.TIl, IbIl"'W,,-,. ' , :.'c." "< .... 0:., .
~q -' lIOÓrOIarJe. 11~il8lf. .~'iU7. . .....~IlUl'Qi~r.

. -:. ~" .' ~. .

nen,

b Vo.., MAID"U Top W.l80BTA"~L met Tichel &u!., mei KleiD ~jtJ
l:eeden, en eeD Kapstok aan elke Zijde. ~SI .I.... .

Dtvlslonal Couucit " ()llin'.
Barkly ~':;·8:. 1:; :\0\' .. h~I,.

Tendel'" duidelijk
ders VOOI' "erande!'
Sc hoo] l; ebou wen,
zuilelI wot'dt'1l ontv
Con t 1'01ieill' l'll A Il

Kaapstad, tot op
DOXDERDAG 2:
l80ï.

--- -'~._-_.----
emerk t " Ten.'VeggcJOUpellI geil aa Il oude
8tdlenbo~ch" ~OP 11) Decemh"r van Ul' 1'laat~

van den (Illdergdl'('keude, Een
Rood Bruin Ruin Paard,1>('_
slagen, omstreeks ti jaar oud, met
draai lang" deu !lek. El-n it,tler,
Lij wien gt'noemd paard 'mocht . Tenderllar~ !lIUt
komen laanloopt-1l, wo!'dt vl~rzocht i dIgende Borgt'll. rzi~ll, ter. he.
aa!l dl-u lIlld('rrrl'ti'ekl'lId(' Ilil'rVfl!l i I!I)(lrl'Jkl' Yl'!'Illlll Yan het lon.
kennl8 te ~('''('~, doo!' Iril'll Hlle: tl"I~.t, ('II foutIalll,l l:!orgPIl IllL-etl'1l

billijke oukosten ur.lJl.'n wunkn! de llllders uIHle!'teekvlll'lI.
vergoed. , Dl' laa~ste of el'lllge Tendt'r niet

IS J "I'l.... : nuod,,'endro'7 te ,,"ordl'1l aan'J'enomerl• ,\,.I~ [lr:II., 'I, I o. .

Zudllllllt~kll)of. II ~. CJ HE.\ \' ~;3,
p.k, !'I! duddph ia, ., An:lJitect.

"la Klrpbeu\'l'J ~t.atll', ' I'u··[. ;.... II' " " 1'. :':11:.:'1 ,,~
.. II t,ll '! 'Il --"'1.1".

----- ..--~- --~- hl:.loi!, ..f,L!,. JI•.(. J .... ;

gen door den
.teur Genera21,
n middag van
DECEMBER, ,.

r ,~j_
I Von KLnDTAnL voorzien van een Spieg'eJglas 18 duim bij 14 duim ~p

patente wieletjes. £9 7.. \

BOTengenoemde is aanmerkelijk beneden in prijs dan ~e Ïl1feri~ Ïl1~
'oorde artikelen en daar wij slechts hout gebruiken dat goed ~ ~
iD de Kolonie lullen Koopers het. voordeel bebben van OIlH waarborsd.-
.......... de hitte van het Wmaat J:ullen staan. I

q

liD.ISAA.
_. UBDmA.BRlIK. 1

a.l.BB.ACX-STRA T

I
&CBENOODIGD

IEEXE mld('rwijZl'l'l'1 Qllt aan :, I
killdel'l'll "ndl-I'II ij,; te geW'll I

op tie plaats Jilg-t'l'~fvnteiD, di,trlkt I
lIedful'd~ ol~tn:1Jt l't'~ Illlr rall i
Kooklllll~ I:;t Itl('. KeIIIlls valJ'
l1011alldsc~, ElI\l'ch'!r en .\lulÏek
wreiscllt. :-ialaris £:31) fier jaar
met kost en inwoning vrij.

Werkzaamheden te beginllen na
de Kerst vacantie.

.Applioatit>S zuilen ontvangen
worden doer den ondergeteekend'e.

~. J. SCHOEMAN,
Jagendon~in,

P.K. Kookhuis Statie,'
10 Veoember 1897,

if..., EN

BOOK,- STR AT.

AAPSTAD·.

EN
PLEIN-STRAAT,

A. T. RVTTER,
MAKER ,"an de ·bf.roernde Koloaiale

.. INNES" en" CRIOHTON" sad ..
~end o..er de geh.MIeKolonie. Zadell.0'
oAier gernaakt nn £~ en rneer. oude .....
nieu" opgernaakt of .blll' DIIPmMb
1'01poa patronen Yloll de klaDtea

T17XG:a_
Jl.. de Di.ll.ft 8oh~, _ ..."Ya "'"-_.L .V..... OlD PrijaJijlMa
... D·.L ..._ ....... 'I',

W"TAD. .
.... _ ..... ~ ------_-_

--'---------_._---
BENOODIGD.

.x.
EENE HOOFD ONDERWIJ-

ZERES voor het M('i:!jes de •
partement der II Klas Publ. School
te .Aberdeen. Onderwijs te geven
in Holland8ch en Engelsch em alle
vakken vereischt Voor Standaards
I V tot VII. Werk te beginnen na
de Kerst vacantie. Salaris £120
p. a. -xx.
EENE ONDERWIJZERES voor

het Kindel'garten departément.
Werk te ebginne!) na de Kerst va-
cantie. Salaris £60 p. a. Appli-
canten voor bGvengeDoomde hetrek-
kingen moeten getl1igschrift~n aan
den Ondergeteekendo inzenden
voor of op den 20sten _JANUARI
1898 en tevens melden tot welk
Kerkgenootschap zij bebooren.

D. H, CILI ..IERS. V.D.M.,
Voorzi~r der Seh. C.

Aberdeen,
7 December 18Dï.

Onderwijzer, Benood~d.
FORDSBURG GESUBSIDIEERDB

PUBLIEKE SCHOOL.

APPLICATIEN met' getuigs-
chriften van bekwaamheid,

goed zedelijk gedrag en lidmaat-
schap eener Prot~staullche Kerk
worden hiermede gevraagd voor de
post van Assistent of Assisten-
te in bovengenoemde School.

Salaris TIOllll{(POIulel' (£12 O.O.)
sterling per maand met uitzicht op
verhooging.
De ApplicatiE'n te worden gezon-

deri aan den Ondergeteekende op of
"oor Donderdag, 6 Januari
1898.

1\1. POS'l'MA, V.D,M,
AdreA :-Ds. M, l'OSnIA,

Bue 18,
Fordsburf!'.
JOHANNESnCRG.

luiicJpaliteit, Somerset'est StriJd.I _

HEFFING VAN REl'48TlfiG.-

os

Stellenbosch Kwart~l~ larkt.
De gewone Kwartaals Maarkt zal ~ehouden worden op~

Vrijdag, 24 dezer, te 10 ure v.m.
op de Blaak Plein alhier,

Op last del' Cummissa.l'il'sen,
D. P. ~fOSTERT,

Secretaris der Municipaliteit.

""..

15 ~mber, 1897,

PUBLIEKE BIJEENKPMSTEN
DOGrmij eD de udm landtdaua te lOrdeD , •• oldea.

Pi'luetberg, 6 Januari aanstaande, om 10 uur a.m.
Porterville, 'i 'r.. JJ JJ JJ

Tulbagh, 10 " JJ "JJ
Ceres, 11" JJ "JJ

Goudini, 13 JJ " IJ ..

:Malmésbury,21 JJ " ""

Riebeek West, 25 .. " ""
Mool'eCsburg, 26 Jl '" I,;.

Ve andere plekken later te worden bepaald .

P. B. YAl!f RHYM.. "
Van Rhyn's Dorp,

18 December, 1897.

Regulatie v:..n bet plaatse .jkc .Rmi
Comite, Kaapscho · eeJing. Ds

~T.AN af en nu 23 dezer, en voor II~t tijd
V allo trafiek lOt t hoorn vee, en hrt

schapen en bokken Linnen de Kaapscbe Afd
voorwaarde echter dat hef. verwijderen van
gelaten door een permit verkrijgbaar van e
persoon.

Eenigeen die bovengenoemde regulatie
zing van het Comité of van cellig lid of beam
onder Akte No. 2 van 1897, aan eeue boete
te bovengaande, of bij gebrek aan betaling, ge
perk van niet meer dan zes maanden.

H. R. HO

'"rk van een maand, wordt
rwijdeten van hoorn Vet',

:lmg, strong Terboden, op
lq.cht-~ee ~al worden toe.
behoorlijk geautori8eerd

, Wettig.e order of aanwij-
QVersqhrijdt, staat bloot,

Jl! honderd pond sterling
,ngenistraf voor een tijd-

BETI

r,

VI

Kantoor van den Civielen Commissaris,
Kaapstad, 20 December, 1898.

, R>

Kaapsche Gouvernemen

Kerstmis -------en Nieuwjaar
1897-1898,

Vakantie,

"KIN

'Prins Albe
16 Decet



IN het schut alhier bevindt zich bOVl~O
den veroorëoofden tijd. 'een Zwart

Ruin E I..., I. Dmtreut 1.; jaren uud, wet
brandmerk op de OOfMt. I Illlie~ niet gel03t
,<,;,r :!:I Januari l~X. ZILI ~ol-k8 op dien
dat utn uit tie schutkraal verkucht worden
'M uiergene uui 10 uur.

~

. . )1. P. LOCBSEH.

Al'PL[CA1'U':~ voor de be- ' 8chutmeeswr.
trekking van Assistente in M"orrec.bnr V

bovengenoemde School, vergezeld 13 iJe~etnber. l!:j.47. . _

dn. de hij dl' wet Yereisc~tel YAN D SPUY 1111'1111 & CO.
getlllg,.;chl'lften van bekwaamheid, • , .DIl
goed gedmg, vau Ile laatste ~~hO?I. z VanduAfSIQ~~'S '" A""I,,,
commissie eh Predikant, r ._. u...-I
applicante werkzaam was e lid- Tel. ad. )[~BM!I~ ea L.... a:
maatschap eener I'rotcstantsche UNITY.
Kerk, zullen door dell ondergetee- ----XAR-KTPRUZEN.
kende ingewaoht worden tot op 15
J auuuri, 11;98, .

Wcrkzaambedeu te beginll.fI1 op
I Februari, 1898. Salaris £lUH per
J,t.ar. Pruimen .

Kennis van Muziek en Handwerk tarnalle ....
zal de voorkeur hebben, i:;,,~e~";;~eD

Billijke reiskosten, ge"tat\£d door };ent!cn ...

kwitanties, ZUIlCH vergoed worden. :~=,'"
N.B.-De geslaagde applicante &iere.. . ..

Lemoenenmoet zich voorzien van oén onder- Vijgen

wijzers spoorweg certificaat om :::-.n ...
tegen half-prijs te reizen. .Kalknenen

4pI"'Icn ...
W. ROBERTdOX, V.D.M. Er .. ten '-roe..,)

u u h C Perziken •..
y oorz. oen, om. Aardappelea

V S VarkcllAPetrusburg, O. . .,' Uicm
1-1- Dcc., 18\:.17.

ARK
,

}Ï1J
Paarden! Paard

Paarden!
EERSTE ILAS,.

(j. tot 6 jaar).
INET,

• Vrijdag, 24 Dec.,
~LLEX opgemelde paarden,

terk, allen geleerd en in
il', publiek worden

pmuts Statie ..
G. J. LOUB~E

FAURE, Yll .KU Il Co.,
1'1, 1.....Doc., 1897. i
.-.. . - - ----1:--

.Waarsch uwing.

~l-
J

400 Yo!.
door de volgende
·Mill",!" A. Cooke,
· Hobson, R. P.
., H.. Cawood (un

lit'[ te .voren ~
.rr te sien. Vee
.kr-n, om werk •.
u Zuid Afrika $é

!,
(

IER.MBDE geschiedt Ken~is-
geving, dat een ieder van:; af

urn dezës gewaarschuwd wofdt
all (II' de Plaats Klein WolvedáPs,
fdeellllg ~bIUlesbury, uit te sp'n-

Ook om de hekken op bovfu-
rude Plaats achter zich ~te

luiten, ingeval men gonoodaaakt
ordt er door te gaan.
Een ieder die in weenvil vim dese
aarschuwing volhardt met op
noemde Plaats uit te spannen, zal
19t'ns wet vervolgd worden.

LL, Secretaris.

~fslager:

Markt.
,urden op

J. L. Il. :::iTEYN.[
cr roote 'Voh'edans,

Di~t. Malmesbury.
.e v.m.

aderwijzer Benoodigil
TI'.

JIIlDici paliteit, HARRISMIT1;I.
PI'LIl'ATIEl-i, eigenhandig ge-

schreven in Hollandsch en
1l~f'lsell, en vergezeld, van getnig.
hflft"11 vali bekwaamheid, goed

,·,j,·lljk gl',drag Van de laatste
·\Jex,le"lll Ini-si« en Predikant waar
I'f,jicant werkzaam wa,., en ,lid.
~a.tt~ehap vcnvr l'rote~tantscb('
erk , worde-n !!('\ï'aagd, en moeten
n Ul'll (llllIL:;:"d.eckende invele-
'nl' worden n"'iet later dail'" den
l sten vl \'il \1:1, lb~)i'I, voor dIJ he-
r,'kklllg' vu n :2de Assistent . ol' de
lt~tri("t"school te Harrismith, (). \'.~.
~alari8 £ 1;rl ]ll'r jaar.
'\~l'rkzaamlIeden to begiuucn op
.\pril 18~1,'-\. KeDiJis van beide

dlen, Hollandseli en Eng-1Il1sch, nood-
. kelijk.
Billijke reiskosten, gLlcitaafd door

witantie«, zullen vergoed WOrHeFI.

YB.-DL' gp,.laagde Apl'lil'ant
zich voorzien VHlI ('('1I Under-

ijzers spoorweg cert ificaut om
egen half-pl'ijs te reizen.

Ds. J. D. KE:-iTELL,
\' oor l. :")c]1. C:UlD.

\ISTEN
'0.

lHYN.

, IIlJ'tnti. ,\'(~-dt
vn n hoornvee,
.: \, I I)odei~ Op
.,: \I (lrd"Jl' too-
gl'i!llturi-eerd

detwjjzer Benoodigd
1, A ..
BETiILEII~;' ~G.v;s.d, /' lf aanwij_

lt, -t aat bloot,
!" 'lid ,tl·rling
"1)"1' eeu tijd-

.r,
" fomiti- •.

wegen..?'

antie,

'I Kaapstad
;-.;{I) V.IU.

'""';
IId ; ..El'l"stc-

l.Jn lot den
-rk r zullen

" KINDERGARTEN"
I'stad ver-
IlallI 6.2':'

llenoodigtl

· '1'1"'111 Ylin

li").;c;ll om

t-ale Trein
Il:'ren dag

"I.. :" \~011t!
1., gl".telU

ju.
Z .. ]. H. 1'1 HEEI{, Jr.,

HUil. See.
I'l' :1· Alhert,
lij Dt'lTllllwl' 1."~I;-:IIId toe-

lI'r~ !Jaar
'I lIumid-

·WELLINGTON.
I i /.al do
le I'laata. "nE :':" .. "'1 ~ .ia:lrIllarkt zal allritll'

. :.;.·lJ"'ldell wprdeD op .

Woensdag)' den 29slen dezer.,
Te \'l'g-innen dt's morgens ten

balf Zl" \Irt'.

I I!, 111"it vali elfin ltaad,
P. ~. BlH~K,

~ret.aris.

~. (lP '!err. .
t :.!;:"tt'/l.
'ccrnJ,el',
.• zIIUen··
hoek Cll ..

trder .. ~I\lnicipa<ll Kl\ntoo~, ~
17 DQc., ld07. -~

...

OnderWijzeres Benoo4igd.
A PPLICATIE8' worden inge-

wacht ~OOl' den ondergetee-
kende, voor de betrekking van 3de
.Assistent aan de Noorder Paarl
School, tot op 7 Januari.

Salaris £60 per jaar. Applican-
ten moeten handwerk kennen.

Ds. A. MOORlfEES.
Paarl, I:l December, 1897.

Rondgaande Onderwijsel
EN

ONDERWIJZERES BEN0031GO
GROOT COISUITU ea PIETKISROST,

Oist 'Hoops!Id'--- ~

APPLTCA1'IES voor boven-
genoemde betrekkingen ver-

gezeld van do bij de wet vereischte
getlligschrift€ll van bekwaamheid,
goed gedrng, van do laatste
School missie en Predikaut waar
applicauteu werkzaam waren, en
lidmaatschap eener Protestantsche
Kerk, zullen door den ondergetee-
keude ingewacht worden tot op 14-
Janllari, 11'03.

\VerkzillllllheJeu te beginnen zoo
spot-dig lQ,ogl·lijk.

A IIcl'll ongeh IIwde per~ouell zullen
in ilal~Dlerking komen.

Sálari:; J.: l:!u pt: I' jaar I'll de
schoolgeldeu ..

Billijh reiskosten, ge"taafd door
()1litantil'''; zullen vl·rgoed worden.

~.B.-l)() ge::;laagde applicanten
moeten zich voorzien van onder-
wijzer" :2d~klas spoorweg certificaten
om tegl~ half-prijs te reizen.

..\. THERO~;
Voorz. Sch, '( 'orii.,

Dt. Hoopstad,
('.K. Hoop"tad,

I~December. 1~0ï.

GOUVERNEMENT SCHOOL
Petrusburg, D,V.S.

._-------- -------

All the yea,: round
CONSTANT I UNIQUE I-

THE NATU1U.l. W!.BM MINERAL

BATHS OF·O.LEaO.
A•• SA.ATORIUM

Premier Establlalunellt. Lom, litutioa,
1,000 f~ abo ... the _ le.ei.

A PERFECT ........
HEALTH RESORT.

Tb.. most r..oored Climat.. In South
.&.Inca. The Caledon w...... Sprinp were
...,rted to. and their lI(anello ... C.... th.
Pro,.~ l"tIOOIDi.od,

800 TU.U AGO.
MM u.. Briti.h Medica.l JouruI. l4th

.. ...,..t. la7. on Tb. World', Hsdropath1c
u-uh ~ aad s.n.atoria. •
The c.led01l Thermal Chel,beete Waten

.... ulque •• ith a hiel; tamperature (lW)
~ Ferruaino ... Compcmtion. &Dd .,. p_
t.! In an aboolutel1 perfect .. ~hni
• Tb .. FerroUl (.;arboaat. la .,

.. ..carboaat. with CarboD.lc.4.ci Gu.
I • ...,. au.. wtUa aU .....

A.. u.a-
...pof" ol. and Report 011, .. The Thar-

A. "'f'bMtII Waten of Ca1edoJl. ea...
mal L. bJ' ~r Atdeld, ".K.S.
Cotoa.r, .., Pndicel Ch.... UVI to 111.
(Prof_,,· ." 80eietl tlf GrMt BritlliA
PharnuoceUtIL ~ of • Manual of Cbe.i,.
(18620-18116) th. • IJL. 'fempl .. Ch_ben,
try. etc ete.), 01 .....tor7 ol. B.tton .nll
Lolldon. )';.O.~n1I. ~a;!!aD ..III ~I'..t.Dal7aia b, Pro •..,.r.. ; &ad ww
of Ca,. 1'oWl1-..'19W•lD.... '\
be PCMted OIl epp1ication. • 'ht 80ath
Brlr'rd .. BrowIl'. Guide -.;~~ .....~ u_" lt il _, _ 1 JM 4! /_
u~ alMOt4 ""'""' -, .t, ~'.,. •
_h' .,..,'_', ""rt ./ .....I~. ......
Moot •., ....... _,.J.. _.......... ._"'

Beporta. A nal7 Pa"p~, Jl!ocIl .....
l'rOePeetU aDd T OD applioatioll.

App17 ' IR· ..... 8 ....
~
6Wa-t·_ ...

Appels Xraal,
15 I.leeember, 1897.

PLOTSELING overleden op den !lden
December 1!;:I7.mijn teedergcliefde

echtgeneot, JACOflU'" JOHANn;)!. DE
(lOE[)E in den ouderdom rau 7.J jaren en
;J waanden.

Ot! bedroefde weduwe.
eIL\H.LOTTA S. Jo'. DI!: GOEDE.

«(MXJ!'eo Van Rbyn).

XDlBEBLEY.

Kromrivier,
dist. M,.lmosbnry, 20 Dec. Itj!)7.

OYERJ."~DEN up d.eu l uen October u.
0117.(' geli ..fde ZOOD, J~V08 JOH4:-Di&:!

~(O";TERT, iu Lien ouderdom van 23 jaren
eu " waanden, aa Il de koorts.

De bedroefde ouders •
J. J. M08TERT.
BEAT. M. ltOSTEHT.

(Geboren De Goede.)
Krotnri vier,

dist. Malmesbury, 20J Dec. lK17.

SCHUTBERICHT.

KAAPSTAD

De Beohuana-rebellen.
Van het kantoor van deu premier heb-

ben wij een blauwboek ontvangen. bevat.
tende de rapporten vau den heer Staufonl,
IInperintendeut van naturellen-aaken,
over de overgave viln de naturellen: dan
een rapport van den beer J. I nnes, den !!pO-
cialen apDt yoor bet inboebn in't .v.len.
De heer Stanfon! zegt dat de rebellen,
toen zij te Kantman aankwamen, geheel
ui~boogen! waren, niets badden
om van te leven en dat yelen
aan verschillende ziekten leden, ver·
oorsaakt door. gebrek. De vroawen
werden afllOnderliJk te Kllnlm.D ulege-
geeprokeu, e~ de meesten verkoseu
naar 't weeten 1-8 komen iu pláafM van in
Beobuaualand gebrek te lijden. "De
vronwen mogen terwijl Z,\I van KurolDAn
naar Vrijburg wandelden. De heer Innee
&egt in aUn rapport, dat allel gedun werd
om de rebellen gelukkig te doen geyoe-
len_ "Na nauwkeurige ovel"WelÏngis bij tot
het beslult gekomen dat de boeren VaD
de westelijke provincie due "UecbQ&ll8l
niet onvriendelijk of ruw RIltIn behan-
delen". In een pval kwam een Beohuana
VaD Caledon naar. Xaapetad om aUn
klacht te alten, een bewijl dat de Be-
ehoanae goed we~n waar zU kunnen
komen klapn.' HU weet' nil vele p.
nllen waar de buea de JWreJII 'ftIl een

kleetleren voorsien hebben. In een p-
gins de baas '8nllC~ta ait om een kafter

te dok leren m~t he, gevolg dat hij IIPO&-
dig hemelde. Dit werd gedaan door _n
der boeren die geDOemd wordt in het
protest der Kaapetadaobe dames, die bij
de regeerlD' ten behoeve der BeéhllaD81
hebben aangeklopt.

In enkele. tenUen wen! de Oftl'eltn-
Iromat .niet n.,ekomen· en wen! z8 ver-
.ni~ilJd. Twee jong4 I3echUlluas beweer-
~u, dat zij 19!1 <WuI nallleo Ban geD op·
.tand en "',",,0D laaar VrlJbarg terune-
.lOnden en 'ft»r den magi.traat gebracht.
De .beer MoJrat trok .ich dese lUk .pe_
etaal aan, doch d. bO'ers werden niet ....
der "",volad. De heer lllDel hoopt dat &tipe
werbaamlieden tPOediI ten einde zallen
ZUD, daar de "compouod" thau op 'Wel-
niglD na, leclbrI.. Het getal der Bcchua-
naiVdl. te "Vrijoorg 1'IU1 KarullUUlllan-
bi.en wa 1918. . .'
Due .• 1..- beTlItteD tJ8L&otrrVkeIn-

formatie.1'OOI' d& bt!groiiUlleo en dUIt
heereD en dam. ZDU", weldoen de feilell
.Qwkeuril t.e ~adee ...n.,

!>JEUWI! KAaIl:T.
I ~ December 1897.
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.VEKJCOOPIlIGENVROEGE KARKT.

Aardappelc n
Konlkon'lmera
Kenden ...
Peeren •••
AbrikOftJl
Booncn (groene)
Hoeedcrs ...
Eieren
R ... erbnoi
Pruimen ...
Boter

" I. d.° 8 •o 4 0
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o 0 0
o 0 0
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PORT ELIZABETH.

16.December 11191.
....OGEL.TCl·'" EERt);. - De 1II."kt ""nl ...el

voonico dez : Wl,tok: "crko')l'irlgen werden gcboll.lcn
op.. M.......I.jl. l.lin",I"1 eli Woenoda~, dJuu dc.<o ,Ic
I.... t."" week .... nor .tnch .... illK"ft naar <I•
rebruBri.verk"ovill~n. De ina.kt ...... Iuorp,an.
zo""k. rflj:&Cn waren laaer. behai.." voor witte
""urt f'tJlmcn. wa,arvuol' er beter MftYra'\u 'f'."'b topa
:JII. tot .'1. > "an"".", <le naderende ....uotiadepJI
lullen vcrkoopingeo .1ecbta iJehouden wordeu op
..".taanden Meuda, ell DilUda•.

Wli noteeren:-
... d. • •• .t.

Witte eperieur prim.... 7 10 0 8 10 0
.. pruD&... ... II 10 0 ~ 10 0

huw ...·Itte 4 II 0 II 0 0
T ..... le .. II II 0 4 0 0
Derde.. '00 1160
Wijfjelauperieur • 10 0 8 Ó 0

" aoed tolll'!WOOII • 10 0 4 Il 0
. tweede ... '15 0 3 Il 0

" ,lorde :I 0 0 :I 10 0
~,.nelr.atfane,.)... ..., 10 0 I 10 0
Zwarte acied lot .ultellAnll 4 10 0 II 10 0

." middela '10 ° I 10 0
.. ' .. kort IOO lUO

Zwarte inferleW' kod 0 • 0 0 10 0
.. .Iot ... . 0 U 0 I ro 0

Vale. ;oed lot .. per lane 3 10 0 ." 0 '
" "JDedlllID I III 0 I 10 0
" tt kort._ 0 J5 0 ~ 1 • 0
" inferieur .~.. 0 8 0 0 lO 0
• ,.b ... ..>,~ 16 0 1 16 0

'~(jOIll""opla) :,,\10 0 • 10 0
.. -.l ea banl 1 \' 0 I 0 0
" ChiCU ••• '.' _JL 6 0 0 ·10 0'tun woU 1 I' 0 I I 0

". ~ ••• ." I 10 0 .. I .' 0
II éIoUer'H ••• IO .... IUO"
lO•• BI .~ ••• 1 0.. 0 - 1." 0
uua fIIpcrItaI wilt. • ~ "euq tt

~ "



PRIJST.REKXERS aan al d~·
Voornaamste Tentoo~telliDgttD.

; DE' aSBORNE ZELFBINDERS, zijn .licht en sterk, balanoeel,'8ll
zeer licht, Snijden en Binden kort zoowel als lang graan meteven groot sukses. Wij. waarborgen
dat onze Machine8 alle satisfactie .geven, en laten ze door onzen Amerikaanschen ~.tpert.
opsetten in werkende orde. Áls gij oen juweel wijt bezitten, bekomt de Osborne Zelf-Binden eo
Maai-Machines.

o i.is EN STANDAARD BINDTOUW TEGEN ZEER LAGE "fIRIJZEN.

Steenkool Handelaars en Commissie Agenten. I

--01IIjOA6_. r ;'Zweedsehe ....,Stot8Jlr·.·;y

I '."

EngelSCp6 an . ~rikaan.SCh6 Stov~
en Electroplaat,

\
\
-I

MlJNHEER,'-Nogen ... tidllD" .. I~e,
betlliJfdO ik in eeu briel aan a Yal

de ROede aitworkiu YaI1 BHBU1U.TJonno ÏIllnijn gtlTa[ ..':I: bn GO~!_IJI'
en heb 23 jaren Jang geleden aall ~I:lROR
IB01JE ASTHMA ea RHEmlA.TIRE: el
fOOhlverlichting nil nie berc)emde~.
h.adigea, en proa-.,Je an. ~ bui t
naden ea hid ill mijD pTal, alt. ploot i,
m~b_elijk~ bekwaamheid nrIoresi, tot dal
ik lUIEtJlU TICOM probeerde ... iD ....
sija Inijn Neuralgia, Rheulnattelt en pljn~1
ill boofd lID aangesicht Tel'lhrenPn I'D h_
Dieaw. it ver en wijd "",pniel dd lO 011.
-tF V.....ROOT amper heellemaal Pir;ODd
W&I na die wonderlijke Medicijn," lID dit
W&I ",erkelijk h.. pTal; eIbID die het
probeerde beTeelt het &all.
De heer JACOIlU ZIn. YaI1VJ."'oatein

Aardappe l-moeren! Aardappel-moere"n"! !~:hi.-I~~~j,,;.~. Rh=-
' • . I ma&ie.k en Jlch~ HOOIt, lel· liJD JIIOeie.

:.. • J Ken. V.ur ZIJL aaa mij, ",... r NIl "B8" I"-Over de '5,000 Kisten gedurende dlt jaar verkocht Tal TUl ë"K:oort. Ziekte," IIOOalnij .... DOt-

l ImtIL Di ... Ibia 1mRU~'I'IOUROERNE verdere gmote ",hoops-lading van de beroemde Frsnsche =D~~-::...~
, .. Early ~~." en an~ere. soorten, wordt verwacht op den 15den hOe1NI eie buea ... 'YrieDd.Ia '. dat

December. WIJ zIJn de eeDlge Importeurs van de "Early Rose" Áard- siJ.Di.. nnnch~ ~ hij .... -. ...
appelen, die verechiedene eerste prijzen in dit jaar hebben getrokken. 1tJ,.,..-1II4ICIl-'BAiiiêYal1~
Wij hebben slechts een kleinen voorraad van du laatste bezendine- over ~~BYaI1 cl. tT TI , ft
en die gaat snel van de hand. 0 , De oud. i.- V.UI Da "'IU, _ ~

W!j. ho,:!den slechts de besie ,soort fi:ldlappel'mocrcn, en dagen alle ï;!t:,~~~W.llWdlllburr,c.c.
competitie Ult. ftIId dadaIijk~ Kija ... I..._ .jIl'

------ lIIIIIooImW,cltllellol • .A..bfto._~.B·u' I:::';~''''R & C Barp.-lorp. __ oet.-_iIl· ........J::::!A .... 0 liuiMa-IlI blijf .... dUIk_ ..... I.C. ft.
. ", i JONE8eRHEUJU.TIOURO.Produkten Handelaars in 't·Klein en Groot lW groo&e IUW-~ ~,_

, liGIa.. "'--.... .... tin'. IIaht, z...... Lc.ngemal'kt-straat, Kanpstad. ~U:~~~.::..:..~
...WJJ nemen Orders voor flCbeepsbezendinO'en Perziken en Druiven ...... ~ r.MIlrij"__~~-.l;;a;:

naaP'eenig adres in het Vereenigd .kijk. 0 .. til ........ Iai4-.A.IIib. .

ZUID-AFRIKAANSCHE Reparatie en bewerking van alle souten.SP EG' ALE U, TN 000' GIN G:LEVEN~~;~~i~lI.I1lG IJzor- lrmss- enKoperwerk ondernomej.
ÁÁN MILATSCHAPPIJ. 45, KORT~MARKT _S'TRAÁT

DAMES VAN BUITEN, OPGERICHT IN ISH. K.ÁÁPsrrA.D.·
deel te nemen in de groote Bargains welke wij nu aanbeiden. ! Geincorporecrd bij Acte vanParlement 1881 ,,.. --t1~~----

RaISON' &; CO /..,,,,,,,,,,,,,D!RLIYGSTR'!T, ........ KLEIN EN NAUWKE1RIG WERK [EN SPECIALITEIT.

. "i T.,kkelt in: F'nrba», mfJMIl(onlew.. 1J1I OmbeI·DI'ngs la~.',e"rI'aal tegan Kos·tprijs..KAAPSTAD, I J"/~~",! ~ II ...
I DIHEJCl"EURP:III,: ru

Worden gedurend.~ deze ~aan~ genoodzaakt hun Geheelon Voorraad ~ Hon. ALFRED EBDEN, Voorzitter. .,. EEN B I·-T'd,' ~~GE'WONE "ITANS.
te offeren daar ZIJ spoedig tlJt hunne tegenwoordige winkel.geboUwenl· HENRY SOLOMON, SIN. __ .qJ.... .D.

zullen moeten vertrekken. ,"( FRED. J. CENTLIVRES. -------:---T-

~g~Ê;~~~k~~· i De Kaapsche Kolonis~tie Maatschappij in likwadatie.Wij houden een enermen voorraad lJrape~ en Fancy .Artikelen./ J. G. STEYTLER ~I _

.Geefon~ slec~ls een kans. en schrijf ons om Aeni~ en ieder ding door: HARRY BOI,US. fil ENE groote voorraad is itj, Onze handen gesteld, en wij hebben be-
u oonoodlgd. lw gewenschto order aal worden uitgevoerd per terug- i "H. M. AROERNE. J:a floten d~zel.ye te.gen kos~ prijs te verkooj>en, n.l.:
komende post· ""i Hon. J. X. MERRIMAN, M.L.A. Zware Dneboehige I""ll,erenPalen C7Aa1>hl'ktvoor gladde en

/ ~ ,~ EERSTE G[!fU8JCUll'D~OI .lDVlUU&. ~ "I~. o-~
T , 'pj -~... ,G. E. C. ANDERSON, M.D., M.C., London doorndraad, la/6 per do~n. .

WIJ WENSCHEN U ON.ZE GOEDl!:REN EN RIJZEN TE I M.R.C~la.:d. Bouten en Kra'in.men be*oodigd slechts voor doomdraad, 5/. per
VERGELIJKEN. ~-'. I JHRLIJKSCH ~P.&Em. t:217,285 . grotI8. '!

F-INKOIEN J INTEUST 97.073 Wm_Palen (in het midden) ~l/- stuk.
Probeer on. voor DrellD1.aterlalen, KazlD1.leJ.'l,;FONDSEN IJ 1U.ND.K.J ..' £1,947,700 H~alen, met 2 dubbele ~tll3nders, 30/-per stuk.
Geruit, Neteldoek, Naln.ook., GraaUnnen f Gelatel BeleIId 111Zuid·Alr.lowmdM &.:,.";";1." Dubbele Hekken, 4 voet ~n 12 voet met pilaren, hangboomen, en
Zljd.e, Satijn, LaD1....e ... , Hul.-lInnen, CaUcoe.~ I " _--J staanders kompleet, £Ó~8.~.
Go:rdiJnen, Tafel-Iakena, C:retonM,.AriDl.u.Un., ! nou.wuo?OUD"""r • Gladde Zwarte StaaTDIÏ'-ad. £8per ton.
Tapijt vierkanten, VlDerkleeden(Llnoleuzn.), 1.A.~Ze:'=~ Bee-. KOCH '-~"_ .
Gordijn Palen, Beddetijk, Thee Co.lea, Ku •• I ~_'_hW......tIeard~ . en D:l XIE TLaapstad
aens, Flanelettes, l.JlIomeaBo:ratrokken, Hou- I ~';:t:.. .... nW........ . i' , ft. •
aen'W'aflor,Handachoenen,Onderklee:ren Voor. I ~~~ ~

.ch-oot .lD. H~D'ld BlouseB, VOOJ.'l.choote~ voor! ~ ~ SPECIAAL OEPRfP fERID VOOR lUID AFRIKA.klndeJ.' "}q, Bediende CostUUD1.. enz. enz. ' ~~ of .,.~..., _ .. " I ftW ~ ~ __ -- ..

W" k 1.1 ' d' i M. -I_'_ .. 1~laaI,.... ~: '.',1lJ unnen a les uoen, en onze pl'ijzen zijn.2.5 per cent. lager dan •.,.._ _

"an onze buren. 10 IS~.DIJ ww:. :rM""':!.~ r B.moedigd door d•• no....
·MO.RRI·S·O·N--- -ir-~-C-o-,-,----Kaapstad. ". .,:~::;-r.:.~ .'verkoopinven. m!lken d. Pa-
- _ li __t- - \ • : ~rikanten zich gereed om cl)

LAATSTE UITS(TALlNfJEN. Tsg5. i ['~ 'BLIKR •J r~ ~~[.ITH & Co !me~~:~i~~:~~~~~~~d::~~ . Il;.! TE VER8CHEPBN .., \._. k./.l.. - • , I oonpronkeh)ke ,'eri~kenng :-
i Duur in 189.3.

IJzer, Koo! en Timmerhout Magazijnen I ~lm::: ..li .VERXlUJGBAAK BUI-
:-:G~nill.i\~\t EN AMERIKAANSGH WAGENHOUT, I:i Hl~ lê

6 J.UR I,HIlic-ro OM Z~,I\GMOLENS, ~~AR ... 1,050

Dr,y-'tr 1,'10 cn JUo]iooks Plein; Tand-e----:-n-, ----
.'

AGENTEN:

Gebroeders CROSSLEY.. " Otto" Gas' eD Olie EngiDes.

Tafel- Lampen,
en Beddegoed,

Huis- en Stoom Kool en Ooke, geleverd in kwantiteiten
Iten gerieve van huisgezinnen tegen laagste prijzen,

ALSOOK

Houtwol en Vruchten Uitvoer
Kistj es enz.

1fe&se]J..
';' ~<14

Hang-

.-.S·~Oo.
! .

STRAAT. KAAPSTAD.

CUNNINGIIA~f & CORTESE,
JMPORT£URS VAN CAS- STOOM- EN OLIE-ENOINE8.

GENERAtE INGENIEURS' r

IJZERSMÉDEN ENZ., EN·Z.

J
'"'." ~

P.K. Rhodes.
Dist. Barldy Oost,

12 November, 1897.

(ennisgeYing un allen Jjen
het moge Jangwr. 1""I "

" 1
. j . •
I :

DE --" ZUIDtAP,RIKAANSC,.; ....,:ei:ekt~~e d::k::t:: KONINKL'Jn MAIIJDID'8T
de oDdsnteuning hem gedurende de • . : ~ _
laatste 3 jaren ~D en wensoht 00 • CASTyE ~ ~aatachapPfJ
hun en het alge~ publiek: te DE Stoom~ de&er Lija 1'ert.rekhD
meldeD dat hij DU_ mimer ~ek ftll ~ Ilaar LOade om«I.
heeft L_~ kk rt aDdenm. W , te " uur n.... IIMI'utnIro ~ en VE' rouwt un JIadein. _ ~th, &ot Bid B......
gt!D~t ala in het verledene te 'A_eioo aaal~ op _"1IePUlU ...
erlangen. ....fttijden.~. i

JAC. 'D"I:',",~.., .. 'U"U Dee. tl-T'ur ..iN OAST.IJJ, KafJt. nu.c .••~~~A.4~~" JID. 6-DlJlC· ~ OA8rLB, ~"B.uauo •
" la-NO I OA8~1tapI: ~LL'

Feb.. J-BOSLll!J OABrLB. ruVDB.
.• lIi-DUlfVE$AN c48 ~.IUy. ~

Kar. !-IUWA)l~JJ:N CAIrLE; x.p •.-Jlron.
I-+--

lJtra ...... '. ''''''., naLu 'alaaaAVOND4LEC.a.sn.l$,Kapt. Bun, ,omIreDt ti
Deceral,>er ,[_ ,

JlAOLAN CABtt¥. kapt. Bn ..... _tMa& II
December

flNT.AOBL .Kapt. H.uuA, OIBtrt!llt •
JUlnari

rKllBBOKK
10

KENNISGEVING. :-IN verband met bovenstaande
adTertentie wenScht J. Heine-

manu het publiek_. te informeeren
dat de zaak in vervolg ged.reven zal
worden onder den stijl ol firma,

HlIlDUJI, m.r.l! & Co.,
' Bouwm.. tm ID. Cotltlact8Ul8,

TA~ VoorUlM1y Grey 8t1'&&t zich bij de
Paarl.- IUILBOOT

pu.pmR~
. . ". ".r'"· '." ",.- ," , .

I).Je 18--"_.
-r "a~.

, P»I
_,., J:t-Naaalc

:It;tc, J 7-Adutá
.. , ~l-r~J

11~~
.... ""W~

,:' ..1""O"'h,.
- Jl-OaDIICtI,''''''-"" u-a·0tA

". - u.:-Atinn.
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MEN
- . VredellTe

TUDELI

Loxnsx, I~ n~,('.- (
hiigeDiAl '; el onder nek aar- cI.o ('npp!e~ tc-

• braDd toont, dal er finant, le ruoed,J~b
w in d tin a v n Brown.

Solda en naar China.
LoSOF-S, JR DHI. - (Rr/drr) - PB !Jar/H·

will, ru t soldateu, v rtrok vau Kiel na r
ina_

Het Panama- oh ndaal,

KOEL!
TROEPEN BEWEGINGEN.

Dl'RIIA", IR DE". - (R"liI'''.)-De stoom-
hoot Cn :FI/" I ht hed 0 rgen :l')l inge-
boekte koelies,

e hoofd- d he De droog'iá-'ten einde.
--.-

DA~ M N G vcr,o.

DAN BAR: HART

Uit Na h fdstad.

Plf:TF.1I11.\RITZIIU"", lH D,: r .-(Rmta)-O
prenuer " naar Zulul ud ge an mei t 00
o de annex tie n .dat 1"0 aan N I.

Het West Ridi egi ent i. g,st ravond
vertr kkeo. .

E ideeling ran h t Leices r-regiment i.
iëter-a vond on d Tenlere ufdeeling heden or.

gen aangekc IJ]PU.

In een brief aan 'kolonel I Iii Id getuigt
Wbou..., \' Il het voorbeeldig g

t 'Vc idin -re rmenr, 1.00 lan h
ostatioueerd was.

ORANJ VRIJ TAAT.
n .

IS over De Vrljstaatsche constitutie.
WIJZIGINGE.'i.

I!EERLIJKE REGENS.

Ilen resteerd.
111.111:",,''''''. Ix Dr.I. (R,,"'r.)-

D dr te 8 bilna over den eheelen V"j.taat
ge-indigd. G .. teravond zu overal oede regens
ger lien,

Het rap de cornmi .. ,

Ml' A\ Bt'I<" 1>1D.:l'. V rfrilll!C ndo regens
z!ln gi"teren te lIIurray. rg evallen, en er 'jo
tecke 0 d t meer re 611 vol en zal.KAAPKOLONIE

ZWAREREG ,':-'.

(Rt·ldn·~lt't' . IIUII JI-r
S.UI-'H· v, 18 D .r. - Z .. ar re en 'ijB on.

gevallon 0 beb n groot opont d aan
n ve kt.

DORDRECHT.

0j' laatat.lod n Vrijdag '1/0 lichte ragollboien
) rech en in t distrikt gevallen. De

wa" echter n t void nd om 0 d
te oen vIDde te maken.

RUNDERPEST. P.S. Va
genomen .. Jl.

w. il/iT.
:\L\.GI8TR ATHHOF. il- nCNDERPEST O~REKE~D.

(1'"or den " r W. R. Pier" r
""'Ui.t uI.). , "

Het nd 1 V1I.n b£lof ten : -geb
n dsel.

:lIJ 0 CEMBER I !17.

VIII./nI· ". 20 DE". -(ll,,"rr,)-E
J el' lien maar . ~eno~g f'

bou ... deeleindon IJc He sch: e dr "te duurt
yoort.

V RIJ E' ( Nwt,r)
. ntal personen vcrtr vo r d

t strand.
nu. UIt Rh
sch h IS. dat b

key. e

mljn-commi
EE~ (;EVAL V.LV VER(;IFTIGINl;.
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. OORD, (JF viAT:
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