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smakelijke' en vertrouwba;e
wordt gevonden
in STEARN
VAN LElER/RAAN
(bevattende
\L'rbct~d de appeteië en spijs :vA'-t ....'rl., ....~I,:
..."" ...nllr,..
liet bloed, versterkt
het zenuw gestel,
,il' \._rachlL'n, door ziekie verloren i!~(l"llM!i"
JhJ I" bda dun Leve-traan,
A
~[alt Solutions, want hij d(!~ niet a
; "I, r, maar IS wer 'smakelijk
en een
lelld,' en opwek kende tonic.' VA.. Ir·.. nc~hift!...
;tIk apothekers
in twee verscbillënde . iii",'n .. "' .... 1_
hr,h'n.
(1_j

..,.

E;-i~I:";GE\'I~(;
geschiedt
. \.
bit'rIlll"h~ dat alle Erfpacht
\gl'\\'(lll(') V,), 'T' het jaa T' 18lJi zal
vvr valk'll cn lw! ua lhaar wezen aai I
dit Kuntoor "I' di-n l stcn J.\'slïil \
1 :,~I~, ,'n v,;,;!' tlell :31.;tl'l1 Jll.uR r
1S~I"', Illi)L'thdaaltI wurdcn , nu Wl'lkeil (bt'IIII 1I..tll'lljk 5!app,-,n zullen
genonlt'n wor. ll'lI zonder
verdere
k('nnl~gl'vlllS', kgl'll allen die ill
gebl'l-kL' !'Ijn gebleven.
1-'. E. I'Ll LI'OTT, c.c,

I

CIV' ("1111.1\:allt ''I', ~
l';dl III:.t ~) Dt'C' I""I~,

0: . groot gunst aan. het publiek.
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KENNISGÊ,VING~;

_bensdag, la· Januari, 1898

I KI;

,

~N :

:

E

:':t':,cLil.Jt
~ ];lt'I'III,''''', d"l 1{t'lItCI; V\'O!: het
.laar I ~'.'~, "I' 11,\ I,otbd,,'n, gepasseerd kil .,"'llIst\' del' &',~"\'J'lng,
0l'
_----__;:_-~- .. '_ .. - _.
I'laal"'ll
g'"It';.!l'll in ti., Afdl'eling
Cah IIlIa, vcrk och t onder \\'l't :\u.
Deze Erven ziju zeer schoon gelegen in do meest auugenmnc
1.', Vali l""~, zulh-u vervallen
en g,odedte van de stl~l Stellonbosch,
in de onmiddelijke
nabijheid vnu
',ctaalb;',ll' Zijll LIP 1 .J 1\1 .IHI I S\)~, College en Gymnasium
en omtrent.')
minuten van het Stellenbosch
en ill,)lt'll nut bet aal V,''''I' deu :ll"kn
Station.
De spoorlijn loopt door deze Erven, on de Heer vu 'l'OIT is van
~l \ \Id ~"',I.:) zal dL' ~l'llcelo' balans plan oen d~cl van den grond naast de lijn aftezonderen voor een siding.
den kO'll',dLlt UI' z~nige
plaat- De grond IS zee~ vruchtbaar
en beplant met wijngaardstokken,
vruchtse n, H'!,y;dl'.'ll en terug verkrijgbaar
booraen,
aardbeien, en ts zeer geschikt voor tuinen.
z'Jn zIIn,)l'l' \'l'l'llcrl' kennisgeving.
;Stellenbosoh zal weldra ten snel-trein hebben naar en van do stad
r r: I' II IL,l' _QTT..J.:,.G .....~""t'_l±~ wegens dezelfs nabijh~~l, schoonheid, v_ruc~tbaarheid cn schole~
,.
"
.,~~m<.'i0{,,"' _
'i!e toevluchtsoord
van allen zllD. ~W eest UUS in tijds gewaarschuwd
één
C 1\'; ( lJlli. h:a;lttlOr,
of. meer Erven te koepen.
Ieder Erf zal late~ met lOO tot 200 percent
( .ilvuu«, ~u Dcc. lb~)(.
winst verkocht
worden.
De Erven kunnen' allen met water uit het
reservoir voorzien worden.
Applicatie voor Drank Licentie,
Lithographieche plannen gratis te bekomen bij de ondergeteekenden
op aanvraag.
.'
E\~I:-,G E\'I NI; gl'.;chiedthierJUI',k III krIlleli van Actv 28
Verkooping te beqinnen om 10 ure, .v.~.
....Al::3S~~,
CJI ~', va n 11')\)1, dat alle
~icatll'S
YO,'I' of hetrekking
hebbende lip tll'l1 \'t'1'\.."op van bed welmende drunk III lid Distrikt
CalStellenbosch,
·t December,
180i.
,vinia, voor het par beginnende
1
_\l'RIL
1;:;',1'"
!II('l't('n
ingezonden
_ ~rt1t'lI
aan
d"1l ondergete<ikende
Diet later
dail
den
Jlsten
J.\\l
\ 1:1 1 ::".'<.
;.J
VAN
i. I,: I'HILPOTT,
Resid. )Iag.
:\ 1:-' I;

I

an Verbandop

Hypotheken,

.

Runderpest, Vomite, Sten8llbosoh.

Heet. J. J. P. nu TOIT, verscheidene
aanzoeken gehad hebbende
: om Bouw Erven, heeft eindelijk besloten en de ondergeteekenden
daar1be geautorizeerd
publiek te vcrkoepen op

D

"

.......

Knge~"
dinge· MaM-

I

VERKE,N~OMSTIG
eene resolutiedóce
het plaatselijke
Runder~est Comité gepasseerd, wordt hierdoor bekend geateI4a.,dat van af
en ua dien datum en voor het tijd {lork van een m~d,
aJIf hoornvee
trafiek ea het trekket;I m~t hoorvee binnen de StellenbQssohe afdeeling ten
strengste verboden
IS, op voorwaarde
echter dat het verwijderen van
slachtvee, en voe verk?cht en het distrikt uitgaande, ~late_warde
op
vertoonmg
van permit, uitgereikt
door een lid van het plaatselijke
Rllnd~l'pe.st Com~té of dool' den assistent magistraat
te Somerset Woest.
.. . Een ieder UIe ~ovengenoemde
regulatie of wettige order of aan.
wlJzmg van het comité of. van een der leden overschrijdt,
is onderhevig
onder akte 2 vnrr ,1897 aan ee~e boete géen honderd pond sterli.J1g
te bo~en gaande, ~f 10 geval van Diet betaling, aan gevangenisstraf
v60!'
een tIJtIperk van met meer dan zes' maanden..
' ,

O

FRANK

_

Stellenbosch, 4 Januari,

....'....',;;,;;.
.. __

20 MISSOURI MUILEN,

DIYISIU\

OP ·'DE, PARADE,

UF CALVINIA.
FO R 1 897 .

QUITRE T (ORDINARY)
,,-: ()T!n:

.

1-; hereby

given that all
1~ !2"ltrl'llt,; (Ordinary) for the
Year l >' ~ w iIl become due and
payal,Je «I t l.is Ollioe on the l st
January, I ~~i~, .md must he paid
bl' tit" ~l,t .\!arch, 1.~08, after
,,~hICll.lat o kc;al proceedings
will be
inst Itlltl't! ;lgalllst
all ddaulter"
wltho,,~ flirther notree.
1'. E. I'lll LI'OTT,

CmIC/'m.

given that
Illt,l'l',;t lor th~ year 1897,
OD
~[ort gage Bonds
passed
in
fa'l'our of the (:onrnrnent,
on farm:'!
situate In tll(' Dinsinn of Calvinia,
~old under Act 1:, of 1",87, will become du(' 'lilt! payable (ill the 1st
Janll~
I ~',"', and if not paid befort.: trIL' :I);;t ~Lu'ch, lt<~)8, tbc
w hall' of t hL' 1>alancc of purchase
money of ,;ul·h fanns shall become
due ;wd l'l·..:oyerable without further !lOtlCl',

..I.._'

('ml

("'rI!.

I

])"<.'.,

_~

i

11"relly glveo,

;

GLAS' .Ó»

EN' PORCELËIN~ADDERLEY

MAGAZIJN,

EN DARLINGSTRATEN.

ET-, Ontbijt-, enTheeservies, Toilotartikeleu
on alle soorten Aardewerk in groote keuze,
Han~- en Tafellampeu, Vloerlampen vO'lrne Voorkamer, Tafelmessen
en jantaiM- artikelen en allo IIlli"IIOUd·Ht'lloodigdhl'dcn.
.
.¥ erzilvcrne en Fantasie Goe(lel'ell, gt'~ch ik t voor Trouw-,of Verjaardagspresenten
een Specialiteit.
Jui.:>t ontvangen cell lading van pun
speciale Port.
"
',,-

DE BESTE

EN

KANNEN.

OLm IN DE MARKT.:

in

olHlergeteekende
!teeft v (;01' vel·koop eell Iliel~\\'e Ij-paardeuKJ'acht Stoom-Molen, kompk'et in elk opzicht, in staat om meer
~·"of 1''10'1. :It:tl all .\pplicatiolls
DI'esser.-Zeeven
for Ol' r,·t.liillé! lij the :-'alL' of In- dan -1-11 zakken Koorn per dag te malen.-Eer"teklas
voor
vier
klassen
mcel.
Banden,
ellZ,
6nz"
enz.,
in
perfecte
orde.
Een
tOXlt·;tllné!LUll:, 1" in the DII~tl'ict
ot ('ah'lll,d, !'(Jr tl.L· Yl'ar comllleu- ware Bargain.
1'1;js komplL'd, £!jiil.
'l'erllle~ redelijk.
Ecne ins pektie verlangd.
ein!! I,t :\1'1'11 I "('~,·IIIII"t l)~ "l'nt
to tltl' l.1Il!t:,.;;g-lIl'd 1I0t lak I' than
tile :~I)t .Jal11lary I "~>.").
Doe aanzoek bij
~ ,

1"l'Il)'

,,(

.\,·t

:> "t

I >o(S:I, and

E

D

E. I'll I LPOTT,

lUl.

Callïnia,
:'::I.. ! D"",'mb'T,
Ir~lï.
Onil'\',

MEDERÓUITSCHg

GER.

.\A~

'.

--i,

~LACliTERS.

P ZATERfHG,
:3sten JA~T\Hl
I ;"~IS, ;;!l alhier V cJ'kocht
i:'cn :lant,.!
B..·t:'"tt'lI l'll
n geschikt om-tt" slachten.

,

__

KI&ZING

VAN AUDITEUR.

t\';

,

COlrlbrinck en Co.,

Kaapstad.

BROWN,

Hoofd-Ingenieur,

«

.

Op laat,

.

J. CA:MBIER BROERS,
'. .

Municipaliteits Klerk.

Municipaal Kantoor,
.
'•
Somel'let Weet Strand,
300"eoember. 1897.

,.

Omheinings Materiaal· tegen Kostprijs.

.

SCHEDULE.
-

,

!

Wij

~~~EN
BUITENGEWONE KANS.

v~

De Kaapsche Kolonisatie i Maatschappij it likwadatie.
---------riP EN E groote voorraad is in onze handen gesteld, OD wij hebbén besloten dozelvc tegen kost prijs te vel'koopen, .n.l.;
Drieboehige IJzeren Palen gescbikt voor gladde en
uoornuraad, lf>/G per dozijn.
Bouten en ~ammen benoodigd slecbts voor doorndraad, 5/- per
gross.
,
Winpalen (in het midden) 21/- stuk.
...:.l

Zware

Hoekpalen, met 2 dubbele
pubbele Hekken, 4 voet
staanders

kompleet,

staanders, 30/- per stuk.
en 12 voet. roet pilaren,

hangboomen,

en

£5 12s. 6d.

Gladde Zwarte S~al_D_raad,

£_8_per ton.

~OCH, en pIXIE, Kaapstad.
_,
Afdeelingsraad,BarklyOost DiYisional Council of Baltlj Eut.
N' !L.'iI'1 r..
~'VI ."
'-'0...
NOTICE.'
I"'I·'N1
.

·.Dokvveg,

-if

'_

.

.A.a~dappe]moeren ! .A.ardappelmoeren !.
;-iZE
~\ardap~lmOt~I'Cn
zijn !lU a.angekó~en.
Early Rose, Early
( )
PlIntan, WhIte Hebron, Red' Hebron, t;nowdrop en Bruc'3. Te
verkrijgen in vaten en ki"ten van 1.')0 lb.

1

Mun_iclpaliteit van Somerset West Strand. '

Spoorwerren.

Kantoor van den Hoofd-Ingenieur,
Kaapstad, ~6 December, 1807.

C, ~
SCHWEIZER,
-..: Soliciteur, Burgersdorp.

PIQUETBERG·

T

C-viele

:Taá'

\

KERK,

:=.":J;:":

EN.!iISG
EVING
gesoh3idt zoo
hU3rmede, dat een van de au. dat,
dit.euren van boven~~
Mu·
'l'ENDERS
wordep gevraa~
voor .het bouwen van ~n spoorweglijn
nioiplliteit (Dr. W. M. AtkinSou)
van Oudt.ahoorn over WillowmQl'e naar KlipplaatiStatie
een lengte
bed",likt hebbende, . nomin.tiee
van ongeveer
1~ mijlen, en zullen ontv&Dgen worden door eien
kandidaten
voor het atlditeu1'B8OQP
Controleur en Aud~teur-Generaal
aan zijn kantoor te ~pstad,
of door
sullen ontváDgen worden te~ Mu·
den Agent-Generaal
voor de Kaap de Goede Hoop, 112'Vlctoria Straat,
nioipale
Kantore tot om " i uur.
Westminster,
Louden S.W. tot om 12 uur op Maaddli'g den 31 sten dag namiddaf
op den 8steD dag:,.an UtldJ:latAnI
van Ja.nllari 1898. .
. •
Januari
898, en dat de elektie ,zal
'I'endervorm, kontrakt,
en specificaties, en allo' ~dere
bijzonderplaats'vinden
op tieD 25eUm J~tl.
heden kunnen 'yerkregen worden op aanvraag aan dit blltoor op en na
ari,'l898·
'.
:'
den 22 sten dezer, en aan het kantoor van den Agent-Generaal
op den
Nominaties in den vorm vali de
10 den proximo,
Schedule hieraan gehecht, moeten
Geen tender ,..al in overweging
genomen worden, tenzij op den
oncierteekend .. esen door ten min· _1 .
voorgeschreven
vorm, en het Gouvernement
verbindt
zich niet .de ste'. v:\jt Jriezell 'tan de Alunici- a-e ·1-."t.nlaagste of eenige tender aan te nemen.
'€.

7

I'.

~ ......
Worden

bele Vef(lieping bevat. tende 8. ver- den afdeel~raad
in .
trekken &QJlex bovengenoemdo,met
den ~r
H.~F.
uingrond:;
Een Cottage
met 2 diatrj)a verlai.én heeft.
vertn!kkc:n, allen met £ron* op. het
F' E
Marlttplem.
•
QoIIIIJDi-.!

!,

Oud~shoorn,~··
Klipplaat .Lijn,

~0

NOZZLE"

T. Koop. ---,:

~ kondigen .•dat zij de. gereedschap
WESSEIB EN .1
van gesegde
ftrma, gekocht hebben.
i
'.
Alle
'.
n
ayrP/t~~~rJ1{'D@gn
moeten
_g,~ft"t
._WOI
_ :;.yCJqfu~·l!ijb"~d
r.leJ;lenJdoe:
aan GEORGE . .... '5'
'-'La4cmo~--(jéi.eëClsc
men aanzoek
Il en ~;lgepaar,
Departement.
."
i
.
A. J08DEN~ P,O. Wellington Spoor·
Grave.straat, ltups.aA
weg
de heeren • J.
,_..., .31 Dec. 1,897.
FaaD Station.
PINTZ ,& of
Co.,bij
Wellington.

150" _VUURPROEF,

"FAUCET

Eigendom gecm'-~~....

ENSO~EN:.áaD

"VICTORIA_N 'V,lTER-'VIlITE OIIj."
PATENTE

vertreaeu

EN W'OO~huia met 8
met tuin eraan, nu bewoond
door den heer H.rvet van: de
Stan<bvd ".Bank, gelegen .op. het
~ktplein
.Als Privaat WooÏt)luia
ol Boarding Inrichting heeft, dit

E

pab~"

E

IN

""",,,,,,,,,,,,,,,;,,;;,,,,'::>-'

W en Wmdnlolen ~zaak van de heeren
00., Riebeek1>lein, met al de Agentschap~

JOHN

STOOMMOLEN TE KOOP.

l,~~lï.

AppllCdtlon [or LI~uor LIcences.
W 1-:

-•

e.c.

Illic,',

(';tiIIII~,t, ~ :1',)

'- T ()1'

J. J. 110~'.HEYEl~ & ZOU01, Afslagers.

J. D. CART\VRJGIlrr'v & CO.,

,"'uTln: I~ herebv

..

Zij zijn de beste van den spun, makgemaakt
(smooth-turned],
omtrent
15 handen hoog, goed van leden, en _doorgaans een uitstekende troep,
geschikt voor eenig werk.
Zij kunnen geinspcc~rd
worden op het
eigendom van don heer JOHN Dven, Klipper-read, Rondebosch.

-_. - _.-.;.:_ ëtê-

__

,

10.::30 v.m,

::a

--~

,I

om

D

C.C,

on Mortgage Bonds, Act Ko. 15
or 1887.

F. E. I'lll LP()TT,

5 .Januarl,

_;""",;~""""'

Kaapsoho Gouvernements

E li.h. REEDER en BEA1\)N
hebben de zaak hunne direkte persoonlijke aandacht gegeven, en per "Avery Hill"
overgebracht,
wat zij beschouwen de prachtigste dieren nog uit Amerika geiinportoord.

UtliGe,
:2:)J'(1 Ih·c.,ltl07.

Calviui.i,
lntmsl

op Woensdag.

1898.

T~ Huur

GEORGE· FINDLA Y .& "Co. BO~G!!'~te!rt.'i::

P." ,J. BOS~AN & ZOO~, AFSLAGERS'~~

('IV. L'om. Kuntoor.
l'a]\·iIliJ. ~.; Dec. 1897
. ~ -~~------_

~

K,ENNISGEV.'
ING.
_

K

¥Publieke ~Verkooping

~ __

HEROLD,'

Plaatselijk Rund- Comité.

Voorzifter

WELLI NGTO·N.

,.,JjU

... ol

SCHUTVERKOOPING.

T

E worden verkocht uit het Sehllt: le
Halstone. op den 30ste.n Janu$I'i,
IS9S, Indien niet vroeger geloet :-1 Bruin
Hijpaard, tine wit poot~n hoog wit, wet
groot bieR, bejaard; 1 V 08 Merrie, witte
Blippela op lUg, olJ,ltl'j8nl 7.jaar oad.
. J. C. DUFFEY,
Seh ntmeeater.
HaliItODe, 21 December,. 1897 .
Afdeeling8raatl Kan,t06r,

Barkly

OOIt,

23 Decemrr,

1897.

Pound

aal..

'1' 0 betone,Soldononttheof30th
the Ponnd at HalsJanuary, 1898, if
not previously rel6alled :-1 Brown .Gell,
ing, 'three high white ft, large blaze, aged ;
1 Cheatnut Mare, white dote on backabo",t 7 yean old:
-J. C. DUFFEY,
Poundmaster.
Halfltone, 21 December, 1897,
.Divisional Council's Office,
Barkly East, 23 December, 1897.

de onderge~kentie'~.
e ~
de Muni0r,liteit
van &me
t

:::!....

Ier:

~.ti~~. ~."..~~~~:~
di~t
voor de betrekking
v
.au·
diteur . van
Munici liteit
op de elektie, '.te wo~en
I uden
op den 25sten dag van
uan,
1898.
. ,
(De naatnteekeningen
hier te
volgen.).
30

_zegcle

Gouvernements
Land- en
Wijnbouw School, Stellenbosch.

dit

D

E volgende sewe zal geopend
worden op den leten Februari, 1898.. De Studie cursus sluit
in Landbouw, Veeteelt, Zuivelboerderij,
Wijnbouwkunde,
het maken
van Wijn'oVruchten
Cultuur, Veeartsenijkunde,
Scheikunde;
Bot.nie, Landmeetkunde,
Boekhouden,
Rekenkunde, EngeJsch, Hollandaoh
en Timmermanswerk.
, Etfuige beurzen van £25 per •jaar
zijn ~aan,)an
zonen van oqdera
Dlet ID gegoede omstanclighed~.
Vrije rëiskaartjee
over de Gou·
vernementS Spoorw9D zijD
ltaan~tudeoten
volpmi GQuer.
nements.K~niageving
"No.-888 van
1896 ••
V~r Proepectus e~ !erdeN bij·
zóndftheden,
doe ~k
bij .... C.

t4eJe.

KAoDolULD. .AgeereJJde Priidpaal
_SobooL'
;
i

.

'~

"

.
'.

'

~tinees 's ~aterdag'8.

rr,ANK f, ~EIILI8
KOLOSS' AL "

"tYliwe-Vcrfoonin,.-NicllII1c
VOOR 1891 en 1898.

'.an
t:

/

rimaaChtig
Bucces.
,

GA...IIlG~iu..A..BTJES.-Bolles,

£3 se

.la. StOelen, 58. Pit, &..
tnl.rU, lil
r C.:II~, b. Milibiron halfprij•. J?enrell
half IicM uur open. lJende·mnaiek om

~~'i'

om

G&lerU,6d·

w~~------------__~

Scholen op bniten
dist..rikt van biDI

. eelingsraad Barkly Oost

Werkzaamheden
·1 Februari, 1898. .

KE.lIlNlSUEVING.

.. I(!

I. ,

;:t
:Ie

P

ENDERS VOOR BEPARATIE KS ONDERBOUD 'YA...'i WEGL'i.

.

"

Salaris van .£40 tot' £60 per jur,

--

TE.~DERS

te, beginnen

met vrije logies.

anllen door den ondergeteekeede
ont'l'lln~n
wonleD tot DL.'iSDAG, den 4. SF~TIOXS 3 AND 4, noaon eBT
l£JUN J.INE.
1" DECEMBER, 1>l:17. DIet lat~r dan half !l
Section 3. From the low watel' mark of t
.~r '. morgeus, voor het op nieuw maken en IR

Applicaties

met

~a kQ~"!... ;,,~~~~~,.~~~~

De

de, noodige

;,.~.:1':M

ge- ao.laPL~,l'* ..

~~~,,~,t~=t~~l~

tuigschriften
ZOO spoedig mogelijk
te worden ingezonden. KaDnis van arnHN
load dat daar llOI-a,lt~
~llnlqDeJl uak
SpruIt
00 U18 Farm DoordriH to
) Ioehoorl[ikentoestand brengen, en na YQlw<,ï!ng Zadelboom
Hollaadach eene vereischte.
wordeD, wordt 'te18bad 911 '£7(I().(IOO,poo.
Belplllllk:lardrilt.
e . r van Voot 1.. _ ·..-.dedlOud in sulken behoorSecnon ol. From thence to Zwart Nek, tbe
De. beyolJdDr telt DU ....
150;000 ~.
'1. I.Iken tóésland ter teYredenbeid VtUl den Weg·
A. G. DU TOIT, V.n:M.
Sir PleteT Faure.
h II1~lcteur. VJlIl de hierondervermelde Secties boundary line between the Barkly Eaat and
keDt, en de jaarlUbO" opbNqld,Ja
~
Wodehouse
di.
iAionli
Prins
Albert,
.
.J: van weg voor ebn tjidperk nn
Een of Drie
den edelen
reed.
'£10,000,000.
Gedareude
de
kolllenSection
3.
CommenciDg
from
the
Soutbern
II ,Jaren van af Kemusgeviog v.n I&&JInellllJlg
"an
28 Dec, 1897.
PlllllieJlel' van IaDdbouw,
Buk of tbe Zadelboomen River on the }o'arm
de 50 of 60 jaren nl de Raud du' h~
II< Tender.
K.C.M.G., met
I
T~
kunncu voor een of mcer van gc. Doordrift, to Helpmakaae Drift, 0:1 tbe Fann
8CODomiache
ceatMlm ftD ZuId.Atrib
Spituop, all drift., r,\t&ining and protection
de koll\Qgin
gee~Il(~DJI::ea.
I , .cgdw Sectie. tenderen.
zijD.
",at
~,
all'
de,lDijoeo~~
wall.
Included.
tndien
heer Faure deze oD(lel'llCb~idlDl
.'Jl· lo iederen tender moeten do namen opgege· Section 4. From theur-e to the boundary line.
diep aitgégraven
lijn r 'Het.~ IDOpllJk 8&DDeelBt, dan zal men hem in
'1~\veD
wonlm van t'¥t'e goede en bebooriiike
}-;:1,.t
nnd Dordrecht
o~', <lI'IIID, goedgekeurd te wurcl e n door den Raad. between tbo Iw:'ly
dat andere illdutriëo
'gevormd zullen keDDen ala air Pieter.
Divi~iooll,ou t bo Farm Watcrklo)(}f,all drifts

DE'

o ~ S ,.~J.,l{ ll.

'IJ

<to

~~

"

_,~,=_

"~~~re~

ZO~'!~tR'

~ ,oor- de ult.oonnl!
"IlU
het contract dat zal
retalDlDg
and proteenon
walls Included, and
IU'>eten iogegaan 'll'ord~n.
the newly
De borgen lIlQ6tell hunne nameu relven op contractor to take over and maintain
De viations theroos
lJy the P. W,D.
,
.Ien tender lICbtil~ cf "I moeteu.scbrjjven
aan eouatructed
DIN~DAG, 4 JANUARI, 189S.
•
< -len ondergcl~ck~,;aé dat ZlJ g,,,,,lhg 'Un nLi when hande d over Lv file Council.
,~~.!Ie
contracten
III te gaan.
f>. SECTIo:\' 4. BELL RIVEH .MAIN
DE ECONOMISCHE TOEKoMST VAN
van ~lken tender moot ataan
ROA]).
:1<1.1 I Tendor YOo!" ,V n6" •
ZUID-A ..'RII{A.
F\-om
the
low
\I
liter
iuark
of
tbe
Sterk
Spruit
'L, l
De laagst" of WlJl~Ctendor niet noodzakeljjk
!II de laatste helft van het jaar 180:;
on ébe f.lrm B ilrno-e to the Oat" oil the farnl
aaniOQOnlf;U te wordl!l.
Clanemont
, all dr ift~. ret lÏl.wg and pruteetion
maakte professor JuU:S ~RYCB, een lid
.Behoorluko
0[1,",\11": l n dw.trsvorcn
moeten
walla included.
•..emaakt en lmdt.-.r1lnn ten "orden.
van het Britecho parlement en een lid
..
;''''ë( onderhoud. \ nn alle Driften. moet 1I'0r·
van het vorige liberale ministerle, eeue
7 STEEPSlDE
DE\·I.\TIfIX
Jen behoud- il en b~H}lhglIl.6~nIUrcn
wordun
Tenders
are also 111\ Jl,~11 fnr i he const r act ion
reis dool' Zuid-Afrika.
Zijn dool Wall om
yereÏ8cht.
en wat a..:w~aal rueuwe
afwuklngC:l
of a DOVI:1tIOO.
at Ihe second dnft "" the Heli zich "P de hoogte
moeten
de wat.orr,a"._.M. n III l.un origincelcu
toerau zaken in ZuidIl, ver. on
Lrrru (:'-t· -e I""l")
Tbc ""HIc to
stand gehouden
wurtkll
be pOllltt .."A1 out lo 1llr.clldrng hmdcreN, either
LJy Afrika te brengen, doch uiet om een boek
Voor "cruel (.' inl« htllll'l n doe lUul~Ht:'k t)'1 dell
llL""r. I' .J. \.111['kUl·ll. J. F ol" Wct, or the te schrij ven, zooals Itij :verklaart in de
ondergetc.ekerulc.
bJ! WIC~h Kantoor
vormeu 'an
road ll1~pcl tor. either Pt whom WIU ah.4o Iuruish
de contracten kunnen verkregen "orden
voorrede van ZijD "Lndrukkeu omtrent
particulars a. lo eonstruenen.
%oid-Afrik....
Hij wad niet meer in
l'rd
BUOFDWEt;EX
DUK.'PIl!TI'
BIUXCH Ro_W.
Zuid-Afrika
toen de gebeurteulssen in
~
..
"
!"et nons I, :! and J.
, ~"":'h' ~ beg-Illllenue vau den xuid.-luken
oever
verbaud met het komplot tegen tie onaf!"".l'l'tton~ I ,1111] '2
Fiom the pRrtlOg
(If the
~II IhdOms r t vtvr np de I'la.d~ Dllf)rdnft,
hankeljjkheid
der Transvaal plauts von""\
ol; I,lr
Dnft
"p de p!a'lt..r. ....plt!ol.kop. .Road. U" IM F .. rm .J~J)llen diu t'J tlJe !'lrtlllg of
the R":lAt. (Il,H.· ,,,,.J Buk "IHIlII) ollihe
F.lrm dell, eu heeft zich voorgeuomen niet over
llll~"
lil 1,1.:"" heIIJIIU;:o. muren
lIilllJur.f
Hli <llIfb re: a III Ing' auo! proteelton heiJendaag~che politieke kWt'~tie8 een oor,11 I lIt
de s....bt'ldlll;s
lt III walls lududc,l
deel uit te spreken. Hij meetlde echter, dat
I),
! \ 11 I) IrJ"'1 !II aïdt't'JlO
KoctJOil.i
from tht:n ....e t,. tho J:asteru
Boun·
voor het paWiek vaD be\\'.I<":" .. f. IJle ,[rdleD.!Jc.
of the Far,:, :·.!.'.nn"1lI
all th~ Drifts In· zijne in~lrukhll
'.I.lJe:)
lIltlh.U
lfJg~bll)tE'n~
i.ó=-'''''''-'- - ~lang zonden zijn en daarom ging hij er
.. 'nl,,1 '"10 (}ni,:~!ro""Jen
~1,[RK f'l'nTTl'
HlUXCII nU.\D.
QVt'r dit boek te schrijven.
De heer
_ J,J'_~;fin!:en
door deu
.
R
StwtlOr,f;i
1 I~B,J:!
!"t:cllon
1
From (h~ par- BRYCE
heeft reeds ruet veel talent en
... dc.
"~,ba,,u,
J~n a.ad ling of the ~tu:, "I-'rul! 111.01
Bdl U"'er ROlid.
doorzicht <le maatschappelijke
en hu.il!·
on the Fallll ~I "blbc,1J }'urd to tlJo ~flfl on tbe
houdelijke toestanden "an ~nlge andere
arm [;ro.wf"rd.
":'~daJl :! Fiom
IIJ"J)cCto the Dintling hne landpu bestudeerd, hoofdzakelijk <lie "Van
~ctlt.:.{
\' lr: l'l:"l lol 19 \\:ltlr
m"! k, a.an de
.·rt,.,.J.....\ I 1 I~ 7..1d. li)\_)",il "'~prult
'p dl.: 1'!~tat3 of "'lIrcl, X,,,. I ,lJ ei ;, "Il tbe Farm limgblon ; Je YereenigJe
Staten van Amerika, en
nl'W t.lc\l,1fhln vn tho F.irtU Glen Garry, and
) 'c)rd,jrt,
I"t ',L;lr IIdp'lllklUr dlljl
t.ijn "AmericauCoIllDionwealth"
is een van
dil
dnft~
rt ~,lllllll~
aUll protl'ctwn
walls in"
"':'(\1. tH' ~
\ ill
daAr I .. t 'Ir Z\\d,rt ~1,;k, dt!
c1IJ~\.:d
ItlflJrrnallolJ
I.!i to tlll~
d,,~i.ill1UD
to be de staodaal'<iwerken
over dat onderwerp;
" hellhflll"'JI'" !Ui.",:Lh.:r. de Barkl.) UV:it ell Ovnl
obt<1JDcd frclru tbc Hoad lu.~tor.
: ~...lJt zUtiedlllt;t:u
I
zuoJat wen kan verwachten da.t eene
kellnismaking
met zijoe indrukken
en
l't"7TT.t1 ~rItt"f"r
!7ttt\!"1o·n A41>AD.

G'DrimGD NIEUW,.
,
,

OEVR.\.AGD:
Een ondel'1l'iiaervoor eenel8CbooJ
naJ,ij Oeorge. Balan. .£70 por jaar, _t wU

JoIiea.

Ds ZD. BERil V,u BKWI ~eeftiodeH.itp
..e
keno. wanneer bUTel'lJadenogeohouden al k
Cer. en 1·ulbaSh.
EEN BELUGIIJIa: publieke 'Vfll'IrIIderiDg
zal
op 7 Jauuari M Borefleld ...orden pboliden in
sake de .poonrer·~ulaDgina our Piketberg.
d_ mineralen Zuid-Afrika thans (JP DE KEEU", Oeorge Findlay eo Co. govOII
zijn kapitaal teert, lI,iet op zij" ;1t/wlllen,
hoDie dat &jj de zaak vaDde beeron Wea8eJaeo
Co., Iaoc1boD"r~.p
hándeiaara, gekocht
en dat de "elft. Vfm 't k(IJitletal in 2.5 jaar
bebbell.~Zie Id"enentie.
kun ZUn heellf/!I'IUf/cn."
CA:LVIlIIA.-Vanwegedou afdeoliuprUd van
Zal men in Zuid-Afrika fabrieken kun- Cal~inia 'word' kenDiApge ..eo dat een '>-up'
nen oprichten uie een bron van rijkdom dering , of 20 deZOJ'..oor het kiel8ll ". eetl
3n.
zullen WONen: Het antwoord op deze auditeur roor den rud &al gebouden
AB8El~t:K8.-De
heer W: A. Both., van
vraag hangt af van een verdere vraag: hoe
staat het 'mot do arbeide-markt in Znid- Catbevt Road, QueeDltowD,adTcrteert iu deze
silpn lJ.. · voorwaarden 1VIUlronder
hij lwrej.J
.\lrika.!
De heer llRYCg somt zijoe op- la blrerarbeidUI in de w8akluke pro.iucie to
merkingen
op In eenen zin:-"In
SoatIt leveren.
I
Africa skilled labour Is dear becaU8t!
OP I'EX lOlt"" JANVAR'cel'lltkom.nd.. zaIeene
elektie
UI
Bomen"t
West
Strand
pLucI~
"'nd.o,
8CarCe,and unskilled labour isdear becaulI8
volaeo. lIlen0i8ge\"inllin de,,- oilgare, oIO8QII
bad." (Het loon van bekwame werklieden
rualllid i" de munici.,_liteit te kie&en.ot kan.
i8 in Zuld·Afrika duur, omdat de werkers didatell ~jjn de beerea P. J. Boaman ea J. F.
Let.egao,
acbaaraeh zljo, on dat nn ongeqpfende
GIl:t:XPUION HIEa.-Do gemeen....~1 ...an
werlrlit!den iii <luur, omdat, hnti werk
New York heeft be.lotell de duen d.·r school·
slecht is.) Onder de om8tandlghed8n det aebouwen tot Bpeelp!a&t.~11
ih te ricbten, nm du
dt! heer DRYCS weinig hoop ,"oor <le Ko- kinderen te midden van r...t \'Ollf"l>ollwd~ :'>'"w
loniale fabriekeu en ;ep!f, geen hooge ln- York tu..schllDbet loerllDiu""u w"lUl;;j~'lllllCbu
luc~t U kllnlleo lillen inadewen.
Toer~1a8tlDg zal ooze faurieken in Iltaa.t
HOE '8 otT.-De RlChmolld l.."'Il die giat~reo
kunnen Iltelleu met het lIikt bevolkte
(Maandag 3 Jlinu ..ri 11198) uitgege"en werd, ja
Europa to competeereD.
op deolelf.dea dag UIl 01Ul uotoot- por JY.l8t (uiet
. • - Iloowo. "'-1aL. ...Ie Aoer full: C Il aan. dat tie per te~)
oot"aogeo, om 9 our '. mo~
.
r
.mijnen in Zuid-A.frika ontgonnen worden Di' g Teelbelo"enct.Uet zult 111-:1 POU\'
al de klegraaf weldra eoo zaak 't'IUI het "er!Uet EuropeellCh kapitaal,
t"u gevolge ledell.,l! .. eHn.
waarvall u6gelltit!'n-twintigtlte
gedeelten
TWEE JO:SGt:H.\NNES,
ongeToor 2:! jaren oudi
vun de winsten aan uitlandfcbe'belastinaMichael en Partrig", die aas bot Ol"lllld Hote
betaleN worden b41tanld, terwijl Zuid- aJbiill' geJqgeerd "&reo zjju gearresteerd we;;eDI
valacbe bandkekll..niog.Bet wordt geaegd dat zij
Afri¥a heel weinig voordeel uit die mij- de
Daam '!'an dim pri ..ako aecrelari. T~ den
nen trekt,
behalve
een beetje meer gOIl~erneut op een cheque "oor .cOO TIII'T&lacht
hadden.
,
werk hij de mijDen en een weinig
hO£lIYeren prijs voor produkteD. "ZuidEEN K~,A.rI'EAf'R'KUNlllm.-De
beer Ahie
'e
Wagner, fOOn'I'lInmej. do weduwe Jobo W&j[_
Afrika beeft niet .m~
d1&1l een dozijn nor vao 1I0t Royal hotel bier teJ- .lede, IJIBakt
rijken, volgens tien };Dropeeschen stan- looala "'li vernemen, in DllilacbllUldseel' ie
1 en zii worden "'''vonden
<laar·....,.......
I'n .Johau- wenscbM
1I'0rdenngen in d~ mu.iukkon~t en
zal ...ur ,11 prof_or in dat uk over een' 4id,
nellbnrg of Kaapstad en de meesten zu~- huiswaart. kruikeeren. Le"e de AfrikallDdera,
len ook laler met Itun rijkdoDl naar Em,
Europa
verhuizen."
Eu dan wil men
VOLOl:NH eeo telegram un
ele Pr~." ur k
on8 npg <lo rechtmatige
wiWlten onzer Obicago bet Colitreum BuildinS, bet gI'OOt.t.
b_ der "ereId,
"'gebrand. Er werd een ian.
apoerwegen ontnemen I '"
toon.telling
ID geboudeo toen de brand uitl1raic

t"~

,,,~.

aijo, dooh wlW'llOblJnlijk zal het Jot van
WitwateraNod
dat zijn van NevadalDen zal d9 huizen doen instorteD, de
ingaupn 'tot de mUnen lUllen bégroeid
aijn JDet lItrt1iken. en kort nadat men
2000 A. D. be~ikt heeft, ... bet lefVn
van de apecalatte-markt
Yer"l'ngtJll. sijn
door de dmkkende
88DllII8mheld van
1880.", n~Dderd jaar is echter een JaDge
tijd.
"Doel, men ve1'f/tte m'et dat, wat lJ6trejt

""1

I

t:

",U)

t"~

r ...III ti., I'lrld'g of tht! !tl):uh ou tho Farm
IJdll,urv
til Pil LJ"( In H'itllJdarv
oi the F.LTUl
. B()n.;~iont' .. dl JJ Jtt~ rdJ.HJlIl~ .~ud prot('ctlon

w<»1

zonder vuorde!!1 zal zijn,
lIt't boek van deu heer TInl'e E yl! veel
ftf'
Kei li (k
IIIllCr dan eeue bloote opsolDwing van
"Ilah~u
(,1·'11 \·e~Ul e'l ('Lu 'rn/lilt, utlt· dllftell.
,-~\:ht:rUlIII~"- en uphoud
mUl en llIge~lukJl.
feiten wet eene heschrijviug V;4nhet voor.
I' W H, 1.\HlnU5,
ActIII,!::>ccret.ary, D.C. komeu "an het laud. De achrijver i!l van
Dln ...
loli.11 ('DIlllt
il ():l ('''"',
eeue philo80tische ricIlting en mlU\kt altl Irkl) ~.lU!r, "Cl't<1I1IJcr
II; lA~7
Tendel " n:
letl
ik ~t"-ra,~~d
looaJ~ h· n'CIIgempene gevolgtrekkingen
van de feiten,
gemelJ,
OUl
et..'lie .dwqktf\~
{t, Il1~k{'n hl!
,-fe
---- -~.
-_
.._-----die ouder zVn a;lDd~cht zijn gl'komen. HIrt
t .. OOde ,Inft vp ,,'ctlé .j \ III ,I,·" Hi'ler
Hoofd
hezollk ViAn den heer BaYCE waS niet
"eg. op d~ plaat~ . "l""p"de."
te worJell nan
:! gewezen aan tt;tldcraa.r~
dour tie beereo
l'. J
laug genoeg en zijne kenwtfIDakÁng Wy
van PI"uen. J F de Wet "f den wel( lQ'pec·
niet algemeen eu intiem geDOt'g, om hem
teur, ,he ook "lie b[)zouJcrheolell
zull,," <er.
II
.. t reeD lt aa t te
.chalIen.
np a e puu t en tot een JUIS
PPLIC L\T [E)/' worden gflvraagd
leiden. Hoewel zijn waarDemingsvermo1'.\ K WEO EX.
en zllllen wOl'llpll ontvangen
genii door studie en oefening: getlCherpt
ltl~)':IJ door zijn, toch miste hij den tijd en de geh.'genBOKdPRUT TAKWE(;,
i"ECTlI:::"
I e~ :!. vóór of op 1 FeiJru.lri,
den onJ ?J'geteekend(',
\'001' de be- h.lId al de ouderwerpen die hIJ"heeft beVan de scheuling \'all d,·" \\'e~ en dou Sterk
voor hant!t·ld, alzijdig te onderzoeken. Men
Sprtli' Takweg op de pJ","!, . J ner .. lle .. lot trt:lkk ing' ,';In llnlponderwijzer,
\I
.
i "erw.rriD5ontetond. Het "ntJ
oor.ieol
De immigratie Tan Eurol_nen
is niet en eenrzk
wur de R,fle SprUit Tak~eg
u,I,lra:lIt op ue cl e V ereenlf.{( IIJ K er k',;c I100 I ten d orpe kan tlUII niet verwacht~n dat Z,III
plaat. Hilbury
R u,;tcn b urg, Z-' "\, IL, tFgen
op alle punten geheel juist zal ziju. Het ill groot,behalve YaD 8tedelhigeD, en zij gaan Terapre de Ich,cIank lijte lichtbnndbareltof
een
...
r
.nel.
Er
lnrameD 39 pel"lOneoin de vlam~
Sectle 3 \ andaar tnt de "".tcluke I"n van sa]aril; vau £180 stg. '8 ja<tr:i.
OU8 echter niet te d<>onom do fouten in hoofdzakelijk
naar de Ral&d-goudvelden.
men om eo.IQ "erdeo ,ekwetst.
de plul!! BlrnBIII. alle dnflen mg".l"ten
A pp I·Ican t pn 1ll0IJt('n Ol er Ieggen he~
" T"M~ wil traktaatJ'-_
voor ons aan tIj tc)qnen, maar "Wflinige JandbolI.wers komen naar ZuidTUI.T.uTJEII.-De Cm"
nrI t.E "PR!'J r T.\K\n.(,
(' ertificat£'n van nf'-,'eleoO'Je IlI Klass£'
wel m Onze lezen belaDgBtcljlinR erin in Afrika, omdat de regl'ering ze wet aan. .....
Ia~10nl·eJ'
"e ... preideo TQOrbet publiek der KJa ...
-_•. b t
I
bf"
t~7 bOf,zemen en met de h(JOftI-gedaehten
m.oedigt en omdat het klimaat eu het lW
n. _e
e pyen Villi eIInoor oguc lip
YKn tt.· ~dJ' 1.lrng
du BlOk :--:l,ruil eu Hdlt!
Ond('rwijzers
E:\amen
JCl' Z.A.R.
IWI de .Bnlacbe vloot. Waarom, niellie ..er de
rrin ultg~drnkt bekend te IttelJl'n.
bestaan van de zwarte popltlatie de land- m!!oacbell inlichten aangaaode de ooodzakeljjk.
~prtllt Tak"t:~t:lI1 np d~ plaat", I dl,tH~ tut de
{JtJSteJlllr:c grcll~llfn \ an Je pl..Lat~ . Bnr ...,.,tPIlf>,'
of "an een daarmee
gelijkstaaud'
Een groot deel van des beeren HayeE'S bonwkluaen
"van
Noord-Europa
belid Tan verplicht oDderwija. Duizeodeo VaD
.~t.e~,-<bt>~wbtrlTltIl~~
en ophoud
muTt·u 10
buitenlanrlsclt
examen,
benevens,
"Imptellsion8 of South Africa"; geveilde te(,'8uhoaden."
De blanke bevolking Van blanke kiAdeftln ,roeien io de Kaapkolooie op
t
d zeI Ile"L
_,1
cel' tfi
I ca ('Il vali ~oe
:!Jil. gtlUr9'5
eene bt.,"I!Chrijving van hot IaDd en Zijlle' Zui<l-Afrika zal waal'IChijulljk altijd be- zonderOlidurwU•.-EJjlre.,
.:.wO
en
hewJlzcTJ
van
lidmaatschap
""tier
'.
. d "'-1
t kk 1',lk kJ'
blij
1
AIlIEV.-"De Borger", bet Bloemfonkinecb
lfERKSPRCJ1'
'I::\K\'-:-I:r; ~ECTIES !reu i
~
~"'''
IDwouers, IS voor ous van mln er ..,.,ang. re e li
ein
ven, en za zeer blad, dat de wapenen .teed. oJlllam Lesea de
Prott.'staut;:;dw
Kt'rkgeIlOOl!;cll9f{.
Wij ~ullen in dit artik",1 een overzicht ongelijk Yel'!'lpreid z~n. '!ia twintig ju.ar republiekeD en ten gUDstevnn Rhod ... on Bbo.
f
Se<.:tle 1
'all
de
ht'lthng
'ran dien
" ..f'K
'Verkzaaailll·dt·1l
zoo
8(J0eJig
geven van ZIJIHl inzichteu en 8'evolgtrek- zal de lltedelijke bevolkiDg omtrent even d"... la tijdeliik Vlo bet toonoel verdwellen. In
rUe' dell Udl RIV,., 1I,~,f,"n'g
vp de pl.l,lto
\.
die Tan
2:1 vaco~nl>Etr.
, )Iollbt~hes
~ fHtl Int aall h." la',!.{ wah.:r JJlerk.
mogt'1tJk te wordt:Tl aan\'uard.,-,..;;.,.
kiugen omtrf'ut de economische of mate- groot zijn al8 de lantielijke.
De stedelijke zijDe
mukt laahte
bl! zuneuitpve,
filiale buigiog
Toor
'In cl" StNk "pruIl
Drift (lP ,I. 1.1a,1I... Broa.j·
fT
'
rH'l'lu
toekomst
van
Zuid-Afrika.
en
zullen
zal
zich
voornamelijk
met
<le
mijnen
mM
ui.ting
vaDde
boop
iodien
de
f,.d
,
W. L,\T EG.A~' ../
fater wat meer le zeggeIl hebben over bezighouden,
terwijl de landelijke (in. "orden "eder k IIlUen Teracb!ioen.
tIe:2
Yau d III lil:;" ,Intt'o rit' I !CUWt.' af
will. In;; op ue pla II '"
'.Icn
t tarry
t,}t df
H~n. Sec. ZIjne opmerkiugen omtrent de verhouding
sluitende de iuwoners der kleinere dorBOOVEOQDEIlDOlI.-Zondagnacbtol'erlee4 te
1!"~n.sd>eidll1J;'.llIft
\ all "'liken ~'''' 4 UI ~ alle RlIst(,IIJJllrg, :,!I I Dec., 1
en de toekomst der vcnchlllende
l'll88ea ~n) betrekkelijk arm en ten achteren
:~:=n
dlnft~lI. be8..:hcrwlJI!>,
en ophoucl
muren
lIlg.,·
.Iolen
van Zuid·Afrika.
blijNen.
lijnde Ijj .eliore,;, op.1 Januari li!l2. Ou ~ricjtj~
Als
men
door
een
uieuw
én
onontwik.
"Ilet
veMlChii
tUSIIChen
den
winkelier
W:U weJbeke~d m dIe IIhd on den OranJe Vl'jj\)1' la,1
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de muren nabij Sterk.
'pmi t g~repareerd zal hebben.
.
\'ouc:;tel Nandé· ViMer: Dat de Luk in handen \':ln den weg·iDlpek1eur gelaten worde,
{,
met '.>pdracht, tenrijJ bij de beete belangen van
"I
d~1l r.lad behartigt, ut
te lu-eng met deo kon", ' traktcur te bandereu, en dal, &00 lpoedig hij de
ut'
lermen van zun kontrakt voltrokken beeft, hU
~Je
inllpekteDl"-hMl
het g~~one certifi.kl&t
:o)Staan aal om aUoe betaling ta verkrijgen.
Aangenomen.
J'l!
Voorstel ViaMr-Botha:
Dat het rapport ..an
dell
weg in.pektellf
wOlfe aangenomen,
Ge.
.CARABAS, wijk WINBURG.
p-...~ecrd.
I Ipzicbter van Barldy paa.- Voorslel YiMer\,,,,,,1<_' Dat de opzichter worde Dnnia gelle()en
PPLIC!TIES
VOOI'
bovengodnl DIJ van nu af &all alle instruktie. aan hem
d,."c den weg·intrpekteur gerveo zal ontvangen,
noémde
betrekking
vergezeld
i,(ehoorz"m.n, en ten atreogate ..ol,.oeren, en dat
vereischte ge·
10'1 '(een onnoodig
werk hoegenaamd doen sal. van de bij de wet
.bn~nomen.
'
tuigschriften
van
bekwaamheid,
~. .' t:di"tt:1I dat het emploY'16ren van een kok
good
g~drag
van
de
laatste
school.
1"u ;:eneve van de wegpartii, in heden van
t .icII "·cg,in.pektenr aal worden gelaten.
commissie en predikant waar appli.
)
ilo "olgende tenden voor wegen werden voor- cant werkzaam was. en lidmaatschap
pen..

ur

r

.,

tn:.ar

m

Rondgaande . Onderwijzer

1

,

KENNISGEVING.

~-

SCHUTYERKOOPING.

rI'

'B.
• J

I&il.lIOa

X-

.~

BETERE

..
! '.'
".,

1~~
"

:.' 1
,

.:

'.

J

t

de kwellingen der droogte, on middel,.,,,,!ichtlng ei""hen. Aangenomen, de heer
r
Ilu,arentegen, ·vragende hel te "",rden
(·"k,,"d. dat het well8Cbelijk was dat de
,I" r..g" ..ring
vragen aal, aan een trcbaap.

'''I-;,('re 1:6rieven

1 ".
1

I

'I.

toe te staan,

nl:l~r dat hij er ~"

~·.t'n \'oor

t\odpre-

..ijn v~e te V,.r.

ho 'clat d~1." 1',,,,1

dl'Jtrikt ..:-n 1:111daa.r

J S'

i 1'.10
in'p"ktoe -Rrief gel ..... n ..n aanl lid
\.Hl
bet Jaubuu" departement lH'cr
J!~"!j,l~rwf:rp.
'
"."-""
de n..rkly Uo,t Dunch waat"L ;11" -Bri~f
geleun van den heer COlterell
,j ,. ,'(' rnad :: I ij 3CCepieeren Ill. ten eind" deH

G\ï.k: te he~fi.ssen.
\:,w'r.It'1 ~aud_
Dat de heer Cott".
r" I _)l':I.LY
des ""'<h v<>ngbe..luit bieromtrent
~,f,l\_·\ tU WeIND. A&ngeIlOlDOu.

YI_r:

j.

_~ -

".

_,' ,,,'h ""'lr ocbadevergoeditl~. - J. r;reef.
lhc: I5tl"""11
v." den beer J . .\. Freemantle
~lI>': ,,·,I'!e £:! lOt. tcbade~M"
tea bebo ... ~

DJIIIKTEURrN

:

Hon. ALFIi~D
EBDEN,
Voonitter,
HENRY SOL01WN. lk'l.
FR.lW. J. e~NTLIVn~S.
PAUL [Jl! VILLIERS.
GODFREY
SIeBEL.
J. G. STEYTLEP.
HARRY DOLlfs.
H. M. ARDERNK
Hon. J, X. MERRIMAN, M I..A.

LA.WBDoa en 00,

S'l'IIPJLU' llePifKRSOlf en 00.
...

KKIIlITR GIOiEK8J(uIWIG~

"

G. E. C. ANDERSOX,

Engeland,

1 PlWIIE

UULIJKSCH

,"UR.

lol"

M.D.,1>LC.,

. M.R.e.S.

Pletermaritznura,

-

lfiOIEN
J INTEREST
FONDSEN rs 1UNDE!

ONMpGELIJ K.

GeAeel &kgd

j"

ZI6itI· <ifrilr",,,,,IJC)"

MA

-~'\

.

THE

LAATSTE

.as. ~~

UITBETALlNGfJjJ895

~

. '!'oli_n van v{'NCh~tAJr
1f'.~~
met de wlgen
mmcn vo"r (cdere f'],~
o o rspron Il ijk e Wnt . ing'
,!
Duur in 1"~r,

&SEt C:O.~

"IT~~~

so

JAA R

47 J.UIt
4.5 JAAR

Langemaakt-stfaat en. Kerkplein, Kaapstad.

30 JAAR
JAAR
1;' JAAR

.so

12 JAAU
II JA/iR
li .JAAR
3 JA,AJL

PLAKPAPIE

SCAHPPIJ.'
Route voor Reizigers en
Goederenvan de Zee n r Johannesburg, Pretoria
:6'
~
en andere plaatsel" in de Transvaal.
DagelijksChe personendienst van Lourenco
AN wage de nabijheid der
Runderpest, is " Viking" de Marques (Oelagobaai)in 24 uren naar Johannesburg
eenige Melk die met veiligheid kan en 21 uur naar Pretoria.

worden gebruikt.
Geprepareerd van de keurigste
Melk uit, de Noorw~sche
Hoog.
landen (de beste weivelden in de ge_
hoole wereld) is deze klasse rijker in
Room dan alle anderen, is meer
voedzaam en wordt gemakkelijker
verteerd, en daar het heelemaal
bevrijd is van toegevoegde suiker,
kan het gedurende het dag~lijksohe
verbrl'lik niet van gewone melk
worden ondersc heidene.
Deze pas·ge introduceerde Lekkernij mag verkregen worden bij
alle kruideniers, of in het groot van

our ~ohlmleUBrg
.« t7L-iD £3 UI

TariefJoor Re.
ti

n'

"

.« Is. 8d.--eBJ3

Pretoria

n

B4

IICI

2 bokwf

"V I K·I NG."
ON GESUIKERDE MElt
---,

~~=!b.

"lild

.\ I . !I:llH

:

.~

en .~

Timber Str~t.

niel
1 kap-kJ
3, span_'
2 span 1

Grootste

Nieuwste Stijlen.

en :

1 braak
1 zaaila

Laagste

1 l&elf·b

!rW£

D. P.

KRYNAUW & CO.,

50 Strand

41

Straat.

DLO

ZUID·AFRIKAANse,...

KONINKU.TKE
De "CASTLE

XE:N'NISGEVIN"'G"

D

E ondergeteekende is gereed·om d~
te ontvangen Toor de
volgtmde " Merken" .an de beste "Margvine
immer in Ucze
ti

Kolonie ingevoerd, vervaardigd in

Fa.briek:~ van

(\e

HAG-BR:".A.1V

4111:;

00 •• LTDI..

HOLLAND
• Het Koemerk."

lj

DrIe

-_

VIZ.- ~,

KFooJtmerk."
merk."

..Bakkers

orders TOOr ge~
TJ,oe.o~tent
uvcij..en
etc., etc.. gepreser,
in .. de Oo$deratie
t.brleIIm l.lml'
HOlland "Tetoe: ordeI'll TOOI' oe
",1UII'Wj!~'" BOOrten V1ID Tafel- ~
eR ha1ahoud
Unnena,
he.n~~o6ken
7 a;';doeken,
flanellen,
ge!ltreep' .... eM., ui.
fabriek
".n H. Van den BdeI, Holland.
)(oll8terl
ter beziohiiglq tIIIl de -..mdo-ltantoren
n.n
Alsmede

cs.

EJ:M:J:LB H.

V.a._

1)

NOORDEN,
..

EENIG

Voor 'Yoormeld.
flrlWl in de ~AP-KOLO~.
lIeeII ftJl LOOP eD KASTEKl. .-rBA.\. T.

()

.

AG-.ENTr.
KAAPStAD.

MAILDIE~8T

MAIL"

MaatschappIJ

I)

E Stootllhouten dezo!' Lijo vert.rekkem
van Ka.apstad nl\ar Londen om den
anderen
Woensdag,
te 4 nor n.m., naar
Madeira
en Plymouth,
(., Si"t Helena III
Ascension a.anleggende op de bepaalde ~DI
schentijden.
Jan.
:,-DC:SOTTAR
CMiTU:,
Kapt.. HAlllllSOI
l~NulmAM
CASTLE, KApt. RENDUL
F~i). 2-R(lSLI:S
CA~TLE. Karl. TRA' rt"".
" 16-llt·)<\'E'''.\'i (·ASTL¥., Kapt. II.H.
Mar. 2-HAWAlllllI::>"
(·AtolTL!':. Ka!,l. RrGBT.

LievelIngs
-

btra Booto foor 'Engeland, fIl Las PUlli
TINTAGKL
CAsTLE.
Kapt.
HAUl',
JaJll1a.ri
PEMBROKE CA~TLE
E,,!,\.
20 .Ja.JllUlri
ARl'.!' VEL CJ\.~TLK, Kal·t. WISDER.
Fetlrua.rJ
DOU:>"E CA~TLE. KBI'"
STAlil"TR£l::l
1 j Fcbruru'l

.. mtrent ,

oml,""l

umtrenl

---_----L--

Voor
-..:,1

I'~

~iJ

~
UNKON

~de Klas Jongens Publieke
Schoo1, Swellendam.

Somerset West Strand. A

PPLICATIES
vergezeld van
getuigschriften voor de betrekking- van Assistent Onderwij7Rr
aan hoyengl:'nOf>mde School.
zl1llt~nontvangen worden door den
Ondel'g"cteckende tot op 21 JANUARI
aanstrumde.
Salari", £50 per ja.ar. Werkzaamheden te beginnen op den laten

UEJU.FV."' B_ENF'I~LD wenscht
IJl bet publIek bekend te maken
rlat zij een Eerste.klas Logies Huis
op bovengenoemde plaats heeft
gropt'nd.
Degenen die voornemens zijn het FEBRUARI.
Strand te bezoeken gelieven "te
W. E. SLINGSBY,
schrijven of in persoon aanzoek te
Hon. Sec.
~
.. Sea View Houae." Tinnen Swellendam, ~
29 Dee. ] 897.

ROYAL
TALBOT
CYCLES.
Van af tt6 tot £25.

l!: Mailbooteu
d~
Ma.atAchappij
.,...
trekken van Kaapstad naar EngelaDd

ltD

ria Madeira, om den anderen W ~
, UDr D.m., als onder a&nleggend.

~

,

VOOR ENGELAND.

Jan. 1t?:..HHlTO~ (lwin Scr.,,') Kal'" ~I(JL<'H
.. l!I;-MKXICAN,
KRl't. !lA,;rl:
r'eb. !I-N()H~I.\~
('I\\ill
:--',·rl.\\) h.''!I: ~lr,j_"~'r

.. :n-TAt:r.f1:,

111ar. ~ll(

Co.
STR A N DS T R AA T. i, I~,A PS TA 0,

J. C. SMITH & CO.,
fJzer! Kool en TimmerbontMadazijnen

YAN D. SPUYI IUELMAH &: CO.

i<OLONIML EN AMERIKAANSeH Wi\GENHOUï ,
.'

STOOM

ZA/.G:\10LENS,

13r~estraa t en

K.AAPSTAD.

I()]"

Tyl-O"

Kav. GRIn

l'

EXTRA BOOTKN VOOl, XNGELAND.
h.Al·L (T,,-.n "\c..:re\\'). .Eapt.
~'I.l'U'-ll:::fI
(!II.;.':"!'.vt

ROYBlS, TRIUIPBS. COLUIBlAS
CLBYBWDS, YImSs.

Vandu AfslO!!!!_ en A"en/ell
Tel. ad. Malmfllb.ry e. Purl:
"UNITY.'

LJ:JN

<B_P:aaKTl.

lliPSTAD.

l

VOnT Vr<lch t of P!l.I!AAge v('rYo<'~' me!
zich hij de Agl'nten
van de C\STIJ
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ,
(Bplrt).

naar

Plein,

2 krUÏ1I
1 tweeEen 101
wat v
.. beho

Dagelijksche person:ndierist van Durba~(Natal)
naar Johannes.burg,Pretoria en andere plaatsen In
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

St. GEORGE EH iATERIAIT
Ta.} Q!potk STRATEH,
.

,:.0.

N

1:
.•

'VERXlUJGB:\~AR 'BIJ :-

'..ea bij aad01"8 PBkhuiJIeL

WAARDE

IT ,

.U...A..:i

.Bolinder Zweedsche Stoven,
a..
Engelsche en Amerikaansche Stoven, KONINKLIJKR MAILDIENST
unOI BTOOllbUOTlLUTSCH.A1PU
------ ----Messenwaar en Electroplaat,
AFRlKA4NSCHE CYCLE
D
CORPORATIE.
Hang- en Tafel- Lampen,
Hoofd Kantoor De~ot:
Bedsteden en Beddegoed,
""1'"

E

::i. J. SCHOEMAN.
J ager~fontein,
~P.K. Kookhuis Statie.
10 De~~~ber 18~)7.

}.'.

:'

Onze ~ZOMER
VOORRAAD is aangekomen Kharki,~el
en '1\vood Pakken en allerlei Kleederen voor Mannen en Jongens.

Ir

BENOODIGD

-'

"_""6.6 __' LIlA.,-~.._l')uu
"''''''T'O'
_

JIUVIU&AIlMilVl

'.

l

nn(ierwerp.
" "<:-<t.d- :\aude--Bo"'a
Da, het landbollw
1
tf'-;lt:llt
per telegraaf venucb,
",,'urde den
"
,ol 'ud
hol I_In it der regeering te begunr-/
, Old b.:tmkking tot de veorgelegde re80-

' J. "_-.

IN

ONWAARSCHIJNLIJK.
GELIJKE
KEUZF, FA'fSQE.:N EN MA'KEN ONOV£RTRD'FFE".

M

jl'

...',

OPQERICPtT

Selncorp9f1eerd bij Acte van Pa";.· ..

-".

CH'AS. ·W. HOLMES,
,

r

:~'

i;'

ttitd Afrikaansche vertegenWOOrdiger :-

KAAPSTAD

:t.\

~

"

G. ~01f
l'qnqs, XATD~.81100.
-i.J.R•.ou~qHT.n
00.

ROBERTSON EN CHAMBERLAIN'

, I

;"

.j:8.

E worqen verkocht
nit' het schnt
te
Kromdraai,
op den 30sten Jan. 1898,
indien niet vroeger gelost;
1 (),)i, rechteroor
slip, linkeroor zwavelstaal·t half ma&n voor;
looi,
twee zwavelstaarten
liukeroor, half
mann VOOI', winkelhaak
acbter ; 1 schaap,
p!;
:.;el\!gU l'n gelezen.
van voor;
I schaap,
eener Protcstantsche Kerk, zullen twee wiokelhaaken
, ,angkloof.hoofdwec·
",
~"kl,e :.1. J. C. Rechter, £~3 voor ~cn jur.
door den ondergeteekelHle, 'inge. twee half maan achter; I schaap, linkeroor
zwavelstaart,
rechteroor
stomp;
1 schaap,
"
LJ,
l:. Rechter, .£.i:i ..
"
..
\',,(Icstel Bo~a-Naud":
.Jat de tendet">! van wacbt tot op :)1 Januari. lR!.l8.
liukcl"Oor winkel4aak
voor, geletterd
D.V ;
J.
,l. I:. Hechter voor beide wegell reapektieveliJk
Werkzaamheden te beginnen op looi, I lam, rechteroor zwavelstaArt, winkel.
(
",,,rden aangenomen.
Goedgekeurd.
uaak voor; I schaap, twee zwavelst.a.aIten,
HOUT· STRAAT.
28 Februari. 18~t<.
~~
Ililwelten-Besloten
dat de overweging VaD
linkeroor
winkelhaak
acbter;
1 seha.ap,
Alleen ongehuwde personen komen liukerool'
~_. ""ucept-bijwetten
o ..ent.ean zal voor eene volle
winkelhaak
acb ter, rechteroor
'·cf';(:\denng.
in aanmerking.
stomp;
1 ~cha&p, slukkende merken;
looi,
!beklv paa·koutrakt.-BeaJoteu
dat de orer------_. __ ._-~--------Kennis van muziek eene sterke "tukke~
merken gelelt('rd C; looi, I lam,
~:;illt
hiervan ook tot de vo4rende vergadering
. .'
""r"'\0111
... 1, en dat de ledén van hel comit.! aanhcvl'iin~.
. _ liukero,)f stump rechtcroor half ma.a.n VOOI';
./ 't. ,,·,~·,IUll keunis l1ege..en ~n kantore van deu
t.wec zWI1\"cls!.aa.rten, twee winkel .
l;alaris £120 pOl' jaar, bencvenR looi,
•.'1 ':la,l legenwoordJg te &jjn op den Maaodag v,;.)r
haakcu, tWtle half maan voor geletterd
0,0;
it ,:., .'·~gad"ring, ter bespreking daarvan.
de schoolgelden.
_
.
1 schaap, linkerool' twee half maan voor en
~.,e' Rhod •. -Oele .. n briel van bet
I
Billijke reiskosten gestaaf4 :UOOI' acb ter, half Ulaan voor; 1 schaap, rechterdl'q.,b~5tllUI over bo"""gonoemd schut.
kwitanties. zullen vergoed worden. oor zwavelstaArt, linkeroor schuins voor,
I
\'uor.tel
Vill8er-Naode:
Dat de aandacht
winkelhaak
~hter;
2 Rchapen, lin~eroor
""" . ad be.t,uur worde getrokken tot de '-oorN.B. - De geslaagde applicant dobbelsteen,
geletterd D.B; Ischa.ap, liilkilrÓ"lllllg""
van de V, M_ n. Ilrte, die de &eke...
moet
zich
voorzien
van
een
onder_rc', hlc"{J met betreldring
tot een schut .cbijnt te
oor, zwavelstra.at, half maan voor, recbteroor
~~·"Ul.
betwelk het beetuur, loo ..er deae nad wijzers 2de klas s
achter;
I
schaap,
linkeroor
r e~ certifi· schuins
AKER
vlon de
Koloni."
! "'"
r"kkoD ill, biunen hare limieten kan aan.
zwavelstaart,
half maan voor, rechteroor
kaat
om
t€gen
half
rijs
t1
reizen.
.. INNES" en" CRIGffTON" sadela;
i " !kll, zoo zu aldUB genegen is,iIOaar dat het
schuins achter;
I schaap, rechteroor
r:wa.I,,,", IJiII bericht worde dat een afdeelingMChnt
bekend over de geheeIe Kolonie.
Zadela o~
velsLallrt, linkeroor
winkelhaak
achter;
I
,,,,k ta Bell-rivier zal worden opgericbt.
Algeorder gemaakt van £3 en meer. Ond. -.de
J. \
O~
schaap,
linkeroor sneedje
voor en acb ter,
lDt::cn :t..'lllgenomen
nieow
opgemaakt
of
seknpr
nagemaak
Voorz. QA. Com. rechteroor half maan achter j 1 ooi, linkerV"rhuur van tollen eo schnlten,-Besloten
yolgem patronen van do klanten.
.
.' '"
oor slip, rechteroor
h&lf maan voor en
,.lat du raad in comité zal gaan om de koop- Kransurift,
rox:UJ:GEN
LIJ,,,litil'n en d~ opzet-prijzen te bespreken,
acutcr, geletterd
0.0; I ram, rechteroor
Dist. Wiuberg O.V_j3.~
.'
\-">n'Ir:e1 '\'ïMer-Nandé:
Dat de ..oorgelegde
winkel hw
achter, half Dl~~oor,
twee
Ket de nien ..." SlJhu11l!treng,
OlD
bet
27 D~cember, 1!f7.\
,
"')ll·i,,ii:n goedgekeurd
worden, dat de opzetwinkelhaaken
van voor, gflettj
C.W.B;
eobaYeD te TOt" 1."10"0.
'.
pr'l' vOor de verscheidene ochutten .£10 z.al zun,
Vraag oIU I'r;j.,jij8ten
I lam, linkeroor h.f maan'
r
hterdil!
'~Il
Barkly pu-tol £50. en die van Zwart
oor stomp,
half ~aan
v
haap;
DA:R..LXNGST:El.A.AT.
:\,k !.::!O
linkeroor
winkel~
achte
KA.'\PSTAD.
D" raad ,"crdaagde toen.
voor; 1 schaap, .chteroor.
I:, )J,'nitting
plaat.te de oecretaris ter tafcl
(I, ,I tal dl'r J."!... ti~1l
tot op datum, ten beOOI' half
maau voor; \ sohaap, UIII'-roo
\
II I, " III ,het dOrptla,.,.tuuf Van Rhode.,. 00.
stomp, rechteroor
zwavelstaart,
maan
ENE
onderwiji':ere3
om
aan
'
j
4: \ tlr.I'~' !Jdt: t~;, H~ .. id., en verzocht
autborTl.eJL
achter;
I licht bruin meITie, k~twee
wit
rt!" rc' Lt:talcn.
kindel'l'n onder\Vi.i~ te geven acht erpooten , liukervoqrpoot. ~lt~mtrent
i'-'"'' \ ''''1'>'",1 y,..er-XiUlde:
Dat de secret·1\ri.
di:o:trikt drie]lalr uud; 1 ooi I~. stu~ende merken,
fi ""!".
" .. ,tle aan bet dorpsbestuur
\"an Rhod"s op de plaats Jagersfontein,
,~.\ ,. ', ... ti,,,
hd bedrag der l>elaatingM. gekoltek.
BedforJ, omtrent l'l'n lIlIr van ~eletterd J, 0; :l OOl' n, 1 la:.,. linkerool'
z\Vavels~at,
half UI n achtelÏ'echteroor
.II;
('-vr':, "ml11 l'omml!\8ie gt"lden
en u.nJt"re uitKl'nni~ van ,to",I', ~l'let terd W.B 1 schaal. *hterwr
t Lo: t~ \ n Vt'rf",nden aan de t'aluatie en h6ttin~ "~aD Kook hui,_; ~tatil'.
Hollantlsch, Engelsch ell M ulÏek zwa,el~tMI't..
half
aan v~/lll1.,,,ny;.
__
".1" I,ela.hng
AIgemeco' goedgekeurd.
11 . w.,~ kontrakt Llln~kloof hoofdweg. """I,e Y. vl'rei"ch t.
Salaris £:30 per jaar ,chains, ach~r geletterd W.B.
., I;:." ·,,,,'t,,r" lag dit kontrakt, beheorljik ",,1.
met kost en inwonillg nij.
'HOEK VAN
t· ",i.i. tf.·r tard.
..
';",J,)t"" ,ht het worde oll<lerteekend duor
Werkzaamheden te begiullell na
f.··· h, !..,~.'mlt,: fen hehoeve Yan dell raad.
de Kerst vacantk
~
."\.1.. '''''illg der brandziekte .. ct. Bneven gelezen
Applicaties
zO'Jkn ontvaugen
II
,." :I.1ngct~ekend
van .jjn eZl"ellentie den gou',n C Ir <"Il t,et landbouw departement op boyen. wOl'deRdoer den o~l(ll'rgetl'ekcndc.
:,

de ~. '.

V

Kromd,,'ai,
20 December,
18:)7.
Dj visional Council o III c""
December
2:.!nl, 1897.

-

r.

. .1 .

T

ONDERWIJZERES BENOODIGD Afdeelin¥sraad Barkly Oost

A

. :d_OO~

'.iTB VER.SCJrEPEN.

.~11.~~;?:~~

"r'

,

..':

aai-

dat de'HOI'II'-riI lei YOOI'aien UI IlOO
bil ~
iA atay ill.
.
Briof ,elueD "U den beer Ventar Tl'llrende
tA!rugbeMJinr
TU
de IOID "u £3 h. 1d. &la
o...ncbo~ der opbrengit
"'D
bel Doordrif~
aeba$.
·Bealoten dat de I0OI aitbeta&id "orde, indien
konk$.
B.rkly Pu aitgaaf.-De
leCl'et.arillesde ter
tafel eeD Ijjat der uite-ren op de Barkly P.
P. a.STEYN,
Nden 1 Juu.n
tot- op datum, bedraaende
BcJ.utmeeater.
.£M4 l1i•• 1d. Aangeteekead.
'
, 1897.
Kootanta- belaDL-De
aecret.aril toonde -t;n Roulynn,
AfdeeliDgliraad
Kantoor;. kontute
boek, met een krediet belu. tot op
heden YaIl .£6!U 131. 4.
Barkly Oost. 24 December,
1897.
Schatten en ',tollen.-De
aecretaria kondÏjjde
dell ui~1afr d.,r provi.eioneehl verko~pinJ nn
aebutteJi en tollen ala TOIJrtaan:
l.te ac:but in wiik 2, P H S~n, te Roal)'nn
tegen .£1 511."oor 1 j.....
2de achul in wijk 2, JC Dde)', te Halstone
tegen .£G2a. Gd. voor I jaar.
'
"Schut te Bellrivier, G F Kenning, te MeI ton
teren.£1 h. voor 1 jur.
POUND SALE.
Schut te Rifte Spruit, P ViMer, te Hillbury
tegen .£1 la. voor 1 j....,
"
lite achut te Drakensberg, W J Vorster, Cold.
t) be Sold out of the Pound,
at Krom.
brook tegen .£1 111.voor 1 jaar.
draai. on Januari aoth, 1898, if not
2de ac:hut te Drakeusberg, J A YID Zijl, te
previously
released:
-1 ewe. righ~ ~
Kromdraai, tegen .£1 71.
•
halfmooiJ.
1D
Barkly Pial<tol.-AAn M. Naude. Borgen S J slip. left ear swallowtail.
Vonter en G Vorster, .£82 voor ....
front;
1 ewe, two awallowtails,
left ear
Voorste] Naudll---"Bothllil Da~"lle verkooping
halfmoon
front, square behind;
1 sheep.
der huren \'&n de verschillende eehuttea en den two wi~elhaaka
in front;
1 sheep, two
Ilarlily P .... tol aan bovengenoemde partijen, en
halfmoons
behind;
1 sheef'
left ear
~en
de genoemde hoeveelheden, voor één jaar
right ear stomp i aheep. left
,.aoaf I JlDulri a.s. be.eeugd worde, en dat de swallowtail,
ear square front, lettered
DV;
1 ewe, I
..erkoop der huren VlD de !!Chutten verderaf,
lamb, night ear swallowtail,
sqnare frou.t j
8terbpruit
en Vaalhoek, en van den Zwartnak.
left ear square
tol, in heeier. ... n den _re!.aria gelaten 'worde. 1 sheep, two swallowtails.
Aanll"nomen.
behind;
1 sheep, left ear 1KjtUU'e behind.
Brief gelezen en I&DlJeteekcnd -vaó den heer right ear stomp; Lsheep,
broken marks ;
Nipgen, de 80m van £14 voor Zwartnektol
1 ewe, broken marks, lettered C ; 1 ewe, 1
voor 2 jaren I&nbiOOende,
lamb, left ear stomp, right ear halfmoon
K ... lkopspreeuw,
Brief
gelezen van hel
1 ewe, two
swallowtails.
two
landbouw-d"partement
over de verdere bescher- front;
~qll~"lJtI,two hrlfmoons Iront, lettered 00;
ming Vin deze aoort vogel.
1 sheep, left ear two halfmoona
front and
Besloten dat do road van gevoelen ja ~t
verdero beecherming
aan dezen vogel IlO U ver- behind, halfmoon
front j Lsheep, right ear
.trekt worden, zoowel alla&D den witgatopree01l',
swallowtail,
left ear schuins front,
square
d.ie even nuttig ala de andere is.
, ' .
behind;
2 sheep,
left ear dobbelsteen,
Het publiceeren van dee raads kennisgevingen,
lettered
DB; 1 sheep. left ear swallowtail
Briel ... u den kolonialen .ec}etari. daaromtrent
front,;right
ear sehulns behind;
gele ... n, en besloten, dat bij aangeteekend wor- halfmoon
I sheep,
.left ear swallowtail,
halfmoon
de, en dat de vertogen woordi&ers der ..fdeeliug
behind;
1 sheep,
in het lagerhuis te naderen
met het oog front, right ear schuins
óm do akte lOO geamendeerd ~ krijgen. dat een right car Hwall~wtail,
left ear square
"!Jeraad "ijne Ironui.gevingen kan laten pubhoeeren
hind; 1 sheep, left ear cut in front and
in een blad dat onderneem t. au Ik.. te doen, tegen behind,
right
e:tr halfmoon
behind;
1
de kleinste betaling, op ..oor ....aarde dat zooda- ewe, left ear slit, right ear halfmoon
front
nig h'ud eene groote circulatie in het di..trikt
and behin'l, lettered 00 ; 1 ram, right ear
hed!.
front,
two
oe volgende rekening-em werden op de ge· 8quare behind, halfmoon
léft
wone wijZ'3 naar het comité voor financiln ..er- 8<Juares front, lettered CWB j llamb,
wezen:
ear halfmoon
bAhjnd, right
ear stomp,
I. W F Morris, voorraa4
'"
.s.:.1 1 li halfmoon
front j 1 sheep,
left ear square
;!.
L n..rliner, gereedscliappcn...
.. 1 :3:J Lehind, ha~(1Uoon front;
1 sheep, rightear
3. A WilkinllOn, reparat\~l
...
,.0 Iii 6 stump, left ear halfmoon
front;
1 sheep,
4, J Vallanti ... & Co" voorraad
" 1 R lJ
left ear stomp, right ear swallowtail.
half·,
il. .~ WYlIdham & Co., drukwerk
.. 0 II ti
brown
mare'. star.
6._": NeiiIl1df J{lIgublflu"
.. 0 4' I) moon behi~d ; 1 light
feet white,
left front foot white,
7.'- E. &ligmllnn &'.'<j.,l!Chrilfbeboeten £tO hind
58,6d.
,
about
3, years old;
1 ewe lawb, broken
Ré dr. Wilhelm ·over pokken.
ne.loteo dr. marks, lettered ID; 2 e¥e8t' 1-Jamb, left
Wilbelm te verzoeken te verklaren of zjjfi be· ear 8wallowt'liI!.
halfmoon. beliind,
r!ght
zoek naar 8channupas
in ~verhand m..t een par stomp, .lettered
WB;
1 "beep,
right
aJdUr door het publieke werken d.partement
8w'dllowtail, halfmoon
.front, left ear
geëmv'0'yeerden inboorling WM,.en ook om .Un
WBo
antontel! voor te leggen. waarop hij het bezoek schuim, be:hinu, :etter"d'
ondernam,
J. A. VAN ZYL,
De raad verdaagde toen,
Poundmaster.
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Een van de 1>llUitRchappifs lê100ie Stoom
booten zal SOCTlfA.\II'TO!'ó
verlalen voor
HAMBL'RG,
kort na de aankomst
l"8Jl
deze MaiL-toomboot~n.
RETOt !{KAAHT JESna&l E~GELASD
gangha:u- HI(lT Z<:E!lfsan<len. worden D,trereikt t.(·~pn f-('Tl n'l'nJilldeJ'iIl~
nUl lO p(·r'1·f'!lt
op den I }ul,I.,I(·n P"~"II!(',ll-,j•.
RET(JL' HKAA RTJ ES lIa.ar 11.\ \" VSS
lanl,'1l de KCST '\'OI'den u;l~ereikt \'(x;r d.
terug11!iE bi"ul,tJ Dr'e Maanden
peT de l nICn
of the C ....lle !lJn.at.,,·J,apP'J
St.ovmb(J(J!Ro.
Voor Vracht of I'a&agedoe
ruen a.anwek
aan de Kantoren
van de Union StooIDboot
Maatschappij,
AdderleystraAt

Gedrukt

en LI~',g<"'cn door de PrukleTI

8Cbappij

aan
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8trut KaaJ-tad:

