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S'J"Ei-\_I-{N'S
011lliluóellijke Hoofdpijn Geneesmiudel

(YOLKOME~ St'RADELOOS).

E E\ spoedig, vei ligil remedie 'fOOr ziek-
j Z,'IIIIW- g'l\Jachtlgt'- en hYdterische hoofd-

p~ ne lJ ; P('11 zeker middel tegen Neuraltria--Le.
"Jl dt hau.lteekening in rood inkt over het eti
'Iut'{ tl' op dle doosje. Geen ander il echt
rr~ 11w apotheker om een monster (gratis).
[li h"tJ"~ van 12 doses tegenJ Is. 6d., bij_.aUe
apothekeI's.

•

JETS BETE
V'ItN smakelijke ell 'fertrouwbwe
I"'J ....ordt s-vondoo ill STE"
rÁN lIJYER I RA A tt (benti.end.t User).,
verbeterd de apJM"'eit en spij8'ferteermg,
het bloed, ~rkt het zenu....geatel, en
de kracl.ton, floor ziekte verloren gegeaa,
Hij i - :Je~r dan Leve"traan, Amandelmelk
M :: _ dohltions, want hij doet ,,16t alJ.eeA INt
, 111"", manr is zeer s'llakeJijk en een
vende CTI (lpwek kende tonic. YAPlmiwl_LP
,);(' :~pothekers in tweo verschillende
:I'-rka_

DEEL 69,.-No 6,544.1 KAAPSTAD, ZATERDAG, 15 JANUARI, 1898.

r-: h" I' .J _ 1:. E.\I b:H:'(\\, IIt".,ft jlli,;t ~,Ijll bezenuinl-{ van 40 Paren
Noord Amerikaansche Muilezels, van ue "Ellel'ic" aan Negotie, zooals .Mans ell Dames

II:tI !!1,1",wlil, ('fl lweft dl' ondergetoekf'ndell gelast dezelve op de Kleeding, 'l'abbertsgoed, Broekgoed,
PARADE t" \ l'l'kuuPI'11 0)1 Linnen (ongebleekt I, enz., enz" enz.,

Mans-, Dames- en Kinder Steveis,
Yrijda.g, 21..dezer, om 2 uur n.m. Hoeden, Hemden, enz.
I It' IWl'!' Jo: IIf:!,,()'> I.'i ()\','!' eeTI aanzieldIjk t ijdpnk lllt·t dezen handel I Smeerwaar, Koflie, Suiker,

"t'('(JIllltT!t'nd, "11 Iwdt l'\'I I ";]"'(,1<11"~tlldle ,!.!'t'maakt vall de bohoefttn I, Zet?_p, Lampolie, ('nz" enz., enz.
~ " Glas- en Aardewerk.\,;tll ,I" 1\:I:tI'· 'J Blik d

III Iwt kl\'l,' It \,tll ,1"/,, b"l.l'ltdlll:.!' I."dt Illj lid h",~tt!' g,'hl'llik \'all' I zer en goe.
/1111" IJlid, 1·\'JII.jIIl~ ':"lllldkt, I'll Iwdl IlJ',Il'IJtlg('"ldIIZl~'JlhJkl' 1111"1'1'11H'I'-' Klaargemaakte M~eubelen.
kil':' II \ III 1llldd, 1III,ltl~t' g!'(!(Jllt' IJIl'( c;t),'de adl\' I'll t.;ezoudt· InhOl'sl, I 1 Molwagen, 1 Kap Kar, I Upen

f k 'Kal', Tlli!..'l:l1, l'lJ honderde andere,!If "!llkt \'Hq' jl]fl!'/, W;l,t!I'U 0 gt~WUIIl' fn'", "
: Artikelen, t{) vlwl om te melden.

De verkoopillg vinot pla.ats in de
Drill Hall, zal de grootste zijl!
van dien aa!'d ooit te Wellington ge-
hOllden, en l111pswordt verkocht

Zonder Reserve.
X.H.-De \'~rkooping moet pre-

cies teIl 1li Ul'l' cen aanvang nemen
anders ;t;al het onmogelijk zijn alle"
op een dag te vel'koopen.

J, FRED, PEITZ & Co" Afslagers.

I I ].-1 ~OEHDE HJ.JUER "1' I) ';(",IL\ P

Publieke YerkoopiDg.
,I -, 111'.1'1\11, 1'1': C; '~:"E,

ILl,tl' v.r u d,' plaat..~ Drie-
'!" ,:,' va n Itontledl'i,

:\ ;'<t it','k"II<lL'1I ~l'la~t I~d.e
(::1

Dondddagt d~n 27sten Jan., 1898, DI!: Heeren VAN nu SPUY, lmIEL~l-AX & Co., behoorlijk galMt door den
Executeur Datief in den Boedel van wijlen oen Heer MICHAEL

C. A. Nr:ETHI.I;·il;, zullen Publiek Verkoepen, ... , \, I:IIEl.l'l: 1'1. \ ,lTs

-'-·C'\V1\ -s- LIE "
II D: .z: .LJ l.l.L . , TE

~<»~X»~ 'W'~:E::I~
Omtrent balr-weg tu&scben Malmesbury en Darling,

OP '''-.....,
/'

/jANUARI
'\-.........r~~. _./

(nr HALF TIE.\" CUR 'S ~IOHGENS,

\ \ "I.n' _IH'Lr.'.I'it"
Pu bliek te verkoopen. de

onclcl'volg-ondo Leven de
Ha \·C. Losse Goederen en
Granen ete etc ..

, I_\\I'I': I II DINSDAG, 18 1898,
I. Levende Have,

I, '!:' ""1'/'<1" EZl:ls
I'Il:lnkli

1~ I:·, ....;, 't i n .~')l'dt_' rVIlItJtIt'

\, :!" ,~I:lt:ht ()~ ..;,'n

,ti,· -

I
I

'.!,'Iï It,) :-)C!J;'1I,'11 I, ()Ull'll)
\ -:t r k"I:-;

genaamd '4Rondevlei," met de aangrenzende Plaats
h La.ngeda.m," groot in haal' g'l'lll1el :3Lql) !lIol·gen. Deze
l'laat:i is, behalve dat zij een goede Za.ail'laat:s is, bij uitnemendheid
geschikt YOOi' g root l'll klein vee, l'1l is volop voor-sien van standhoudend
water, uit versc hillondo zijpel-dammen.

Dl' geboll wen z.ijn allen in een goeden staat van reparatie, en be-
-t aa n lilt Cl'!1 ruim l'I1 suffisant woon h u is onder st roo dak, stn llcn, wagen-
iruis .n lJl·(Ll'lldl' ve-rtrekken ouder ijzeren duken.

Bl,bh'u dl' woonstede, ziju er t wce opsta ll-n, die goed verhuurd
k unucu worden,

II. Losse Goederen, ,ti,. :
I H,,~ \\''''-''l'll

:..: 1 )i"'l: h:arTl'll "P \'".'1'\:/1
1 \ \. ,I:' ' ,,:t I'
I 1\, I II:I~' .

J:1,-':,'( 1.

_: 1',1.1/' 1:11'1:\\-,'_\,:L:, I' 'l'111_f.il'I1

1':1.1 " I,:l! r..;! IJt
-"I'''!] \'vuI' T:II~I1

:,1'-111\"" Jilkkl'11
:::ll\ IlIg,'I. t'lJ h:t'ttlllgs

III. Gra.nen, (,.:-
_:', ,\{",ld"ll Zaad [lan'l'
Er: \1,1: \ ,'r'd,,1' zal \Yul'lkn aallge-

11.-1.JEVE~DE HA VE •
~I go.:d gpdl'e,;:i(,I'I'de Ezels (eerste-klas)
;-JKar- en rijpaarden

li8a Vett« aanteel ;;L'hapc'l1 (Me/il.os)
1:211 Yette aanteel bokken

t-O Varkens
:32 Trl'k- e-n slacht ossr-u
2 ~ Aunt eelbccstcn
I Goedgeteelde IItJ1Lmd"c1w

van" Stark Bros."
jil:ll' <Jud, uit de Stoeterij

J,\\' Il. 1'1 (;OEDE.

J W hl.ORRHS. Jr. & CO , Afsl~ers.
BId,

. , I :II~II ;I'';''IJ., koru plccr , 1 Lu:; ~: lit
I\:ll" L:lI' 1 HIIggy

I (lpl'lIkal' 1 Bak Kar
1 Watel'kal' .~ dubhele-voor !'loegelJ
:..:span .l uk kuu :2 "pall plol·gtuigl'n
1 LoSgoUIl'!' ([)al~y) ~ "I'an wngl'n tuigl'n
I; Zl'n""11 ~ paar uchtr-r- tuigeIl
:2 Watl'l' Tank .-: ~ l'ggell, I kr'lllwagl'n.

Z\I,ngl'l,; eli kdtillg,-, pik ken, gl'aYL'II, g,dh,I,;, wijn vuton, gehrl'idl' vellen, I'

"("Il lot t1llg\'nmakers gl'I'ued,.;chap, cell lot tuumcruians gL'reedsL'hap,
l"'nigl' art ikeh-n H uisraad, enz. enz.

IV.-GR:\N~~ .
:2l)q mudden Kot-en
ïl)O Haver (cvrstck las Zaad)

BOTT,- Lf~RY.

BELANGRIJKE

P II11I k h jl Y t' r k OU P iIlg
vA\

KOSTBARE
Le YP 11de Jl ilYl'

f \

" Gar"t
Hog
!looi,"I)],;,

DI-: Hl'll' 1-', Jl. IJL: \-111.11::1(",

\-"1, il:iill ";.I11d,' !,J('h (,Irlel's ter
Wl!O;, t,' ~:r,L11 I>L'gL'\""II, lu i-ft de
l'llilt-r";_'t:" ' 1.'llllen ,~l'alltll!ï:·;l'et·J

p-,I'i:, ~ :,,' \"l'k""I,eTI ('I' Jl'
pla,,!. \ :1I1 '\.'11 l]l'n IJ, (' .. \I"Hhll.,

tp H, ,lt ..1 .: \

J. II. MARAIS,
Executeur Datief.

Op WOlNSD~G, I~ dezer,

merK"

VAN DER SPUY, IMMELMAN & Co., Afslagers.
Vr-nd u-Kuutoor. :\lall1ll'.;ll\lry.

1\1]£ I:e t~,!
I~'I gl'Iq.i't'llht'ld \':111 11()\'('llgl'l11eJdl' vt'rkt)0I'lllg tI' "Hondevlel,"

zullen ;1"()l'dl'lI \'I"hlll'hl \',,,q' rt'kl'llmg van d, il Iwc'l' ('Ol\" 1,\.\ 1 :-)1 ..IUHt';H,
:q \'{'lt., ~1:l<'llt ()","'II.
ii \'dlt- SLll'llt KUt'll'll.

:2 >--:\11" ~,'I' 1';till'd"I1,'" I1Il,11-:1-:,)1'1"11
f''' \',(;tl'" II, I)) l Ia n-. .;t:II:lI'l'lI t'll
OOkl-:,'r:, ",-II :.'I")"k lut ]'lilillll'l'f',
I h::\!, kili'. I tl':tll'I",rl \l'agl'rI ('om-
piel':, ~ I,a;ll' t :>;';l'll, ~,"IIII haH'!'
bc'f\"'f1 I)),,, I hilr"11 dItto.

)l,'".:: !"I': I ;.;eI'Cl'd,,'ltal', al.~
pl"":.!"'!I, "~~:·II. gl':1Vt'll, I'lkkl'n,
manoI,·!, "tl \-":'kl'n, L'nz.

Il lIi·ra'ld Iw~laa[l(it- III ka,;tl'n
Ipdt'k:l1:tl'!I, 'itu"If'Il, taft'I., gLI.<l- "11
""I',)'_'-.I,;rk, 1 TI k"llk"llgl're"d~cllap

J-:: :,01, : IJk III III I Id,j,~ II aii rd:l jJ jJt: I
TIl' II'I't" . ' Il ! 11 \'., ill r Illq-T \';111 .....,1 li II I

W \.l ! J L_": t I "I 1 <. k ~" 11. ~ :: \\; lf I'~' T;! t 't' r-
t,· ~,I II J t, I \\ • t "I lf'!: :1., JI....:·'" II il L 'I J.

VAN DER SPUY. IMMELMAN & Co., Afslagers,
Vendi! Kantuor,

~lalllll'sblll'_V,

MUILEZELS! MUILEZELS!!

,,:J" • .' I ) : j r ~' :/1

P J BOSMAN &. SON,
A fC)rtgc rs,

Si P[ \1" ij" ,'I.

t .1 ~IIII ,d I' I I,_' I -,

H, JONES & CO., Afslagers.

30 Eerste·klas RUln PfJ.artien.
20 )fcrries

Op Mat] n deU! rit' n J 7de n (Jr; :Jer,
r"'<..!h _. :,,01""','1:1 G"':~: tI) 0'1!'I';II;,:-<":1 \I)or de
\ .... ' 'ol' • ,\1,'!., ',~:J. Id: !-":';;(' " \;:~1": ..v~r:n(_'" liillner iu doze
KU!U:l:L' 1:1_, '\'11' i':~, \'{'ï\';l :r.ll,~d in :1" Fah!'ii ..'l:.~';l van

ZA L g,'ol,'ld gl'lal 1':l.lId,'11

t'IJ1,-Ii, k \I"l'll·.-n '\','r~IIl'liI t"
KlapmllL_~ :-::t;ltIO[l ; ZIJ,ZIJl! .JiI"!1 g"-
dre""'t'r,llITllkl' za(],.1 ('li till:.!', \\<1<11'-

()llt!c-r \,,'r.--l'llCld"II" ['gak ]taITIl

IlJn \'<111 l.'J halldl'n hoog. Zij !.iJn
\.1'1 !.:''''Ik ,lfkolll .•t, gl·tl'"ld III lIet
1(",-".:,I' Id, ,'tl wordl'1I (JI'gl,III'<Il'ltt
';(''-1:' ,J,!r Ill" I' .hll Ba<ll'tlllan.

:;;'1: ...._-~G :r_; r" .J..~J: ~C1. .1:J &= CO., LorD ••
l:I:OLLA.ND VIZ.-

I Het Koemerk.' '. Drie Kroonm9:-\< '. "Bakkers LievelIngs

A, H, De V Jlliers & Co., Af.:!lagers.

A!~[Jlede (I ..t}"r'-l ·;II!)r l.;'_"_t:',_·~rveArde vl€'l'. ch ..,norren tnt'c:.i~t'n ,·te" f:'tr., g(~prp;idr
Y&er:l in Hl,· I +, ..... t\·(i,"r;~tit> fc.b;-ieken Llmt.." Holland ...~,(j\,. (lrd,_",~ v(.·or oe
pl"oAchtil'.:" ";(01'1>-,, '-lUl ';·"fel· hAd- eo, hui~houd. linnt·n",. h~rl :, :"",~., i s:,do"ken,
dawlU!t, L;lll·-I:'_'·" ".:"q~"q" enz_, llU-, W: ru, faoMek "an h. "HU' "il Id,":, Uollalld.

MOIU!ter~ l,'r b"LicLli!ÓI1g aan de vendu-~.u:.t-ore.n Tau

E.lV..I:ILE :8::. VAN NOORDEN,
EE:i..'J IG- A G..E NIT.

Voor vovrmeld" fi.rm.l! in d. K.t'AP-KOLOlIfIE, KÁ!.PlIfAD.

... ..... LOOP eR KASTJi.&L STBAA.T.b,a: I, -l ,Jan., 1 j~b,

DE ondargeteekende gelast door
den Ed. Heer B. F. S)[IT, die

wegens ziekelijkheid vorplicht is
zijne prachtige, Boerderij op te
geven, zal Publiek Verkoopen i-«

ti Fraai Ezels, 18 maanden
1 Span eersto-klas Ezels, ;) jaar,

geteeld door den heer Roose
1 Span oerste-klas Ezel!', 5 jaar
1 paar do Kar Ezels
1 molen E z~l
I ;3 jaar oud Ezel
1 paar Extra Kar Merries, 3 jaar,

geweld bij den heer 'l'roudt
2 p?ar Extra Kar Paarden, ij jaar
1 Schimmel, riet'!! Paard, 2 jaar
2 Extra Ezels, voor paarden
1 Extra Jonge Merrie

20 Aanteel Beesten
I Oprechte Bul

50 Varkeus
:3 Gevoerde 08Sl'1l, vet

300 Schapen en bokken, vet
200 Muddun zaad Koren
200 do do Haver

2 Nieuwe Bok Wagefts
1 Klein Wagen
1 Kap Kar
lOpen Kar
1 Water Kar
2 Span Wagen tuigen
4 Span Ploeg do
[> Paar achter do
1 do Engelsche do
6 Span Zwingels met trekken
1 do Jukken compleet
1 Hooi machine
2 Zelf Binders, Dai,;v
I Hl'alll'l' •
,) ])lIIJhele-\,ool' 1'Iol'gl'Il
1 Drie-yooI' l'loeg
2 Eggell
1 Sleepblok
2 Bali(,s
~ Z\I'l't'IH'II, eUlllpleet
1 Lot Zakkl'll
.~ Zeisen
2 Kribben
1 Lange Ladder
1 Rol Klappe!' Tall IV

2 Zadels
1 Klei Molen

EE'n assortiment Boerderij-gereed-
schap vali alle soorten, graven,
pik ken, schohbo n , vorken, &c.,
&e.

Verkooping te beziuuen 41111 !I U Ill'.

RUIM CREDIET.

P. J. RETIEF,
Afslager.

Vendu Kanton»,
I'ltilldh"rg,

';dcll ,Jan., 11"~),"'.

WELLINGTON.
Groole Verkoobinp-

IJl'

\rOEN~])AG, H) JaIl. 1808,
\'AX ALLERLEI

Winkel Goederen,
HEST.u:o<nE LIT;

Te Huur Somerset Strand.
'tJIER ~o('d gl'lTlt'ubilecrde huizen,
• voorzif'lI van allr gemakken,

vall af den bten Fr-RRr\HI eerstko-
mende, termen billijk,

W. A. SCHOLTZ,
Somerset Strand.

L d A h k Publieke Vc.rkoopingoopen e pot e erszaak. VAN KOSTBARE VASTE

--._ GOEDEREN,PAARDEN,ellZ.
. AAN DE

NOORDER PAARL.

AAN DE

PA.A.RL_
DE ondergeteekende vast besloten hebbende zich van zijne overige

V aste G~deren te ontdoen zal publiek doen verkoopen op

DINGSDt"\G, DEN 18DEN DEZER,
OM 10'30 eRE ll-RECIES,

Zijn zeer wel en groot ingericht woonhuis met alle gemakken voorzien,
benevens, Kelder, Wa_genhuis, Stallen, allen onder IJ zeren dak. ook de
6 overgeblevene Erven, waarvan don overige pas verkocht zijn;
zijnde gelegen aan de Lady Grey Straat, waarvan Plan kaart te zien is
bij het A fslager!> kantoor. Eindelijk hot water-recht daartoe behoorende.
Waarlijk oon goede kans voor geldbeloggers en anderen, daar de bezigheid
zich almeer uitstrekt in den richting.

Lo•• e Goederen.;
Het gewone assortiment, bestaande uit 1 Klavier, voorkamer set,

Tafels, Stoelen, Kasten, Spiegels, Glas en Aardewerk, Keukengereed-
schap, waaronder I Bolinder Stove; voorts 2 Zevenleggol'ti Stukvatten,
2 Kuipen. lt legger Brandewijn Ketel, bijkans nieuw, 1 Trap en onder
Balio, I vier en 1 twee plaats Kap Kar, 1 extra paar Kar Paarden, Tuigen
en wat nog meer zullen verkocht worden.

SCHALK J. \AN DER MERWE.

A. B. HE VILI.JIEHS & CO., Afslagers,
Paarl 4den Januari, 1898.

STELLENBOSCH ! STELLENBOSCH f
----------------------

"V':E: ~ Et~<» li:»I IIIiI"c.;;.
VAN,

Kostbaar Vast Eigendom
1 N

DE uudIJI'l{etceke~dt', belioorf ijk gelut, door den Ex ocuteur] ~eM~m~~t.air iI,' deu
Boedel "au wijlen den heel' K. J. BA'IIAA~'6, zal pel' PUBLIEKE V EILING ver.

koepen op

DINSDAG, 25 Januari 1898,
en den vulgenden dag, indlen noodig,

op de plaats :-
om 10 v.m,

1. Dat meest cant ra le en kostbare blok gebouwen, bestaande uit des overledene
welbekende "rouw apotheek an drogisten eaak en kantoor en gmut dubbele verdieping
woonhuis, geieKeu 0l' den hock van Bird- ell Pleiustrsteu, tegeuover Adderley"plelO
(Ue Braak J, waar vele jaren lang een zeer goede zaak gednll'en werd.

Het vournoe mrl woonh u is bestaat uit een voorkamer, een zeer groote eetkamer, 6
blaaI'Kallllll,', keu keft. ""I'ellb portaal, en l'fLkkamer, ook een kleine winkel in de Plein-
s t taut , en al ti" ka!llen 7.ljn ~1'O,,1, Loog ('II luchtig. Een groote t.nin beplant met keur
"all vtu r-lr tln xnn eu, eu ook ee n kostbaar .tuk opell grond, met frunt uaar I'Ieiust raat,
vorruen deel \1111 het e'g".dom,

lJe ka nz eu aanl{eboden "1<>1' deze oudgeveotig-rle zaak zij n zeer aanz ienlijk, daar het
zonder twijfel de hest .. "tanopt'dllts in ::itt'lIenbo,t'h i., /-!,l'lc;.:,·1t ill het ccull-um van d ..
stad, waar de VOOI1UULwHtebezighellis ~tl-",lell, I'leilt- ell H,rlbtrKtmr Ilnnsillit""t, cu .. I de
tl'ati"k van de .ta.d pa •• eert de deureu, dUb "lkJr alle doeleinden vaft eelt grool- en kleiu-
handel zaak .taat dit blok Bub8t&lJtieelc gebuuwen ungeëvcUillU'd.

Voor apothekcrs en drogisten is deze e,ou zeldzame kan", daar- bet ",.-Ibekend I.
dat de uverledene "~OOt· vele jaren een zeer beta.lende bezigheid dleef, ,"oral dRllr er
gelegenbeid zal,wezen de zaak te koopen zoo als zij staat,da.ar de l",~igheid wtop delldatum
der verkooping voortgezet wordt lU belang ,an den boedel. De kooper 1.8.1 bovelldICu Ld
recLt hebben den grouten voorraad cberuicalien, ruidd"len, gereedschappen en meuul,,-
ment, en1., tegen een valuatie o,er te nemeu, feitelijk alles in de apotheek. kallt.ool· elJ
pakka.mer.

2' Duubelc verdieping woonhuis, gelegen ill Bird.traat, annex bovenstaande, be-
woond door landmeter TindalI als kantoor eu woonhIli.. Dit kostbaar eigendom be\'fLt
I' kltmel's, keuken, di8pen.., ba.dkamer, a.chterpla.at" en groote stal.

3. llubbele vel'dit'ping woonhuis, vele jaren lang getruikt als de Stellenbo88Che
publiei.:e leeMkaruer, "pzir.htcrs wuning eli kleef'makers winkel. D~t gebouw bestaat uit 7
kamers, keuken, di"pens en bUltengeboowlm, en ISook gelegen ID Bu-d8traat. n8118t de
bezigheidsl'lek "an deu heer Morri.h. '.

Dit eigendom vormt een Uitstekende bezlgherds standpl .....ts. AI het voorgaande
biedt een veilige belegging aan voor kapitalisten of bezigheids persouen, daar zij goed
te "erhll!'ell zijn We!{CUBcentrnie ligginl<' De gebouwen zijn ill eerste klasge orde. en
onner ijzeren dak. Niet. andel's dau deu dood d". ovcrledeue zou deze eigendommen in
de m,u'kL gebl1lCh t hebhen.

!. TCI'wlfder tijd 7.ullt'n "ol'den ",,!'kucltt (j()O kibtje~lcigaNJn, Vau de:beBte en onder-
"..heidendsI" ",)I)I'''''n, l'en g!'Oot 8.IIsortimCltl.MeerschAulD eli Jlwle!.., pijpcn; een I{l'OOten
VOOITJlIlli ko:-:.thArt:" g'~JUrl t'n 1,11\yer ju weheJ'b waren, \'aIl lJet uien Wtie maa.uel : eeD koet-
harPIt 1,"'I'I"ad lijslwedc eli portl·t't ;d"-,,, Dluziekdl)(oZl'I1, Itaaldoosjes, >;<;brijfdoosjes,
ra.mt'n, k wa ...t jer, \Ylludelstokkell, zak rncs..,eu, enz.

;). Hui,,'aad. ","aIH vo~".kalJlcr set, l,inno, wbl1.inot, cLandelier. groote lIl&I'Illeren
n""Hl, 'p,cgelj(lan (lD~1 kachelHtukken), ut!>[ Hollantl~eh staand hOI'loge), groote tafel,
.idel>oat'li, ,or"",. stoelen, schilderijen, ledikanlen, heddeJ{oed, p"luwen, ku,tbare ouder-
welRelte kleederklJ.l!t, (j kleed"l'klUiten Pil Icdikaltten, kleedtafel •. "'"",,chtafels, kleine
bilja!·t tafel, groow zieken stoel wagen ol' l'1a"ieke wi.,lell.

Keukengereedschap, IJI'eekwaar, enz, etl een groot a.anlall'ol'6cha.at8tl11.

A//es kan te eenie-er fIid bezien worden.

PAUL D. CLUVER, Afslager.
GELD, GhLD, GELD. I TUIGEN!
T - t" I 'egen ;) pel' ceu. il! JalU'!' OP'

b I k ., b bOO i ALLE soorten te bekomen goed eneerste rel' all(. wel' 'rIJg aar IJ ' ,
, 'goedkoop, met voorslag en

II. F. HEN DR I K Z, I d~~.ge~erkt.
1 riJshjsten worden op aanvraag

.Algemeen .Agent, I gestuurd.
21, Sr. GEORG E'S STRAAT. l M. H. J. UIJ:::;,

~.AAFST AD- Adree:-PAARL.

UITZIEN.

DE ondergeteekende .
5 door den heer W.

!JER ~fJ.:I:(\n:, die zijne plaats
kocht heeft, zal publiek doen ver-
koepen ;-

G Ezols, [> jaar oud (eersteklas)
5 Paarden,

150 Schapen en Bokkea,
8 Varkens,
1 Koe met Kalf,
1 Bok Wagen,
lOpen Kar,
1 Water Kar,
2 Zelfbinder .Machint'lI,
2 Dubbell' \'001' Ploegen,

Egg,',
2 Paar Achter Tuigen,
;) Span Tuigen kompleet,
1 Zadel en Toom,
1 Lot Vaten,

100 Mudden Koorn,
500 Mudden Haver,

Boerderijgere~chap,
enz. \JDZ.

P. J. RETIEF,
Afslager.

Vendu Kantoor,
Piquatberg, 10 Jan., 1898.

7"-,

1
I,

DE ondergeteekende, een ander
Erf gekocht hebbende, zal pu- '

bliek verkoopen op

MAANDAG, 17 Januari e.k.
I. Zijn verkieslijk Woonerf met

daaropstaand Woonhuis, onder
IJ zeren dak, en ruime stal
voor ti Paarden, gemerkt No •.
11, gelegen in de Bosch Straat
uabij de Hoofdstraat, beplant
met alle soorten vruchtboomen
en voorzien van standhoudende
put, alles in goeden staat van
reparatie.

II. Zeker Erf met gebouw daar.
op, verdeeld in twee huurka-
mers, gemerkt La, E., zijnde
een hoek erf, gelegen aan twee
straten, en annex het eigendom
van den heer I. L. Dl' PU:88I8,-
beplant met een wijngaard en
vruchtboomen, voorzien van
een sterke fontein.

\'ooMs 6 'l'rek- en Rij Paarden,
1 paar Voor Tuigen, Lot Bouw·
Klippen, 1 Lot Dennenhout en wat
verdel' zal aangeboden worden.

1. C. PRINS.
J. 8. MAlt.U'" J' Cu" AM.agt:rs.

N,B.-beze l'I'Vl'Il Zijll ingesloten
met HeiningdrdWi.

Gouvernements Lánd- en
Wijnbouw School, Stellen-

bosch.

DE volgende sessie zal geopend
worden op dell 1sten Febru-

ari, 189ti. De :-itudie C\lr~IlS slUit
in Landbouw, V ('deelt, Zuivelboer-
derij, Wijnbouwkunde, het maken
van Wijn, Vruchten C1Iltuur, Vee-
artsenijkunde, Scheikunde, Bota-
nie, Landmeetkllnde, Boekhouden,
Rekenkunde, Engelsch, lIollandticu
en Timmermunswerk.

Eenige beurzen vall £25 per jaar
zijn toegestaan, aan zonen van ouders
niet in gogoeJe omstandigheden.

Vrije reiskaartjes ovel' dl' GOll-
vernement,; Spoorwegen zijn toe.?e-
staan aan.:-;t uden teil volgens Gall \'er-
nement:; KClllli;;ge\'iTJg ]'t;(). ,')" : van
1896.

Voor Prof,pect 1I~ en verJ.._.rt hiJ-
zonderheden, doe aanzoek bij A. C.
1UcDoNAl..D, Ageerende Principaal
... Sobool .

J.~~ - 6"' .....•
- -,._-_-> ~ ~.{ ';'~

·it~~;t~
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DE ZUID-AFRIKAAN VEREENlGD MET ON8'LABD.,ZATBRD.1G. 15 JANUAII 1898

, ,,' A~ C;;:a
"', ~ ~

PIOU I~TB1"IlG•. ~ I I
PIQUE'fBEHG ~ j :J

Publieke Verkooping

,~ SI,an \'UOI' '1'111<'<'11
2 Paar Achu-r Tllig,>n
1 Kap Kar
1 Oren Kar
1 \\" ale!' Kal'
1 Blik \\'a~<'11
1 Lot SI; Illgl'lo; f'll Kl'lllng:>
1 Zl,llIJlod,'.' ~IHl'lllne
1 Watt'r kni" ~ Zl'J! kriiiben, I
,t DlIlJhl'l I'" 'I' l'Iocg.-u,
1 )iieu\le I':c:;;e, l l ui-ru.«], cnz , i Vt'IHlu Kal1loo:',

CIIZ. I l'i'IUdL!l'l'g II) J.lIJ.,
P. ,I. HETI EF,

A i-lager.
Vendil Kal,t",,",

P"!,lrtbt'I'L!'. 111,Jail., 1'""~,':'. 1.' E_r.;IlI-:R~ zilllen wurde u iuge-

P bl' J., lP' J., • I \\:teLt dUIII' dell A r,
U leKe VerKOOjJlng:de,llll:; H:LI.! va u Aliwal \'o()rJ

: voor l'ep:ll' Itl<' t'll lllld,'rll"lld gedll-
\ 'o" 1rt'odl' l'ell j'wl' of n.ver va u dt' vol-

Kostbare i gelllle II t'gl'1I :-

Vaste en Losse Goederen.! 1. v aIJ G,mt 111',1 n.iar (),~:t.
! ,\' I' 'I."_____ i :.., :ITI \.:I(·llTilllh'; ,pruIt naar
Gr"lldn:'k.

.:. \';In iJl'! 1111,1,1,,1\';111,I,' ~trOf)m
Y:t Il I; 1':1Tld "1' \ IIIt 11:1:11' dl' (; l'l'll ~ IIjIl
V:lll Had~k"I" ('II dt) \lcg O\'CI'
Bl'and~pl'\lit Llt"llill!.

l'el'~(tIl(,1l ti lt' IIient ,(Jl' \\'ell~chen
te tenJl'n'n \\'orden hljZOlldl'l" ge-
wez(,1l op Let ft'it dnt zij nrpli('ht
ell c:eh .. u,I('11 ZIJIl om de lI'f'gcn van
h.,hoo: liJk,' wal"rh'l'l'I::WC'n te voor-

H.,i'v:lwd 11ILt L'root \\'oollhlll~" Zien, en dat hij IYi('n~ tl'~der aHng~-
,';tallell, \\':t~t'JlI"II', l'II!, eIlZ., 111l'! nUlIl('lI Il'onlt, 11Iilhtl'IJ." ('l'll'; ITr Arbeids Depot,
Il'[\ groOlt'll Ihlll III frol,!. rn:l:llld dl'll IYI'g Illoet ol'ergaall ami Kaapstad, 14 Jan. 1898,
. TIIITl OlllnJllllld en IJq.]dllt Illl't k Zll'n dat dczI,II'e ill goede orde' BECHUANAS.

\ 1'I1(:1,lL':1B\'Ullll'II, (11/., CIlZ" (lok J.O;: I~. Dl' \\'('gln~l'ekte\lr zal. indien " ., ' . " .' ,., " ',' ', .. ' OT' " '., •

1'1' lIog L'Cll <llIdl'\'c 1'\11':1 Dalll op; !tIj teil t'l'IJlgl'1l tijd ~l"'l'htc plekken r.:,lll,\I~I\.\\, ()\\I~ kllld~I~II~/lie '.I", .t, jol,lI,/'I>LII.'.),j<.I,I~ .. ",
dl' blllt('JI IH'I,k "II'Ot, l, ,'t \1\>I'''ell I I 'I I ,i a IlJl III I,ln .. IIUII\IUIllI" kllldllUI, Illt:I"Jt, ,.., jU,II, J)lloen "i ja.ar, killJ

, ' ",-, " ," '. ';',' i In l','11 pal \lIH l, 1,lt) llaar ZIJllO II; Illaandcl'.
Uo I'llL<it~ I" ~lllll' x hl t d'J) P ( ,ti. - '111'T!III1~ :':"\'<I:lI'IIJk ZIJlI, !la bph ..or- '" ' . ' .' ,., , ,,' ,".,. ,',' .".

11"11 t'll (IL' \\ "fIlle 1"I(ll'I' Ill'l'ft I k I ,I t k j' Ell lllan l n ,\ kllldlltll, JOIl!!Lrh I) CIl .) j,I.!I, IUll"j!:d j,l.lI., .. J,. I IJ 'l:' "elllll",~I'vlllg aall ( ,'II CUli ra '- " . _ . , ,
('.'1' tt'kll' / I 111'ln\IUII l'll f'I'aall t I i "I' I 1-,I'D "roil\\' l'll t \\'I'l.~ kIllLlel'L'lI, jOlJo"en • jaar, Iwt ande!' l'ell ziligellnlt," , , '" " 'I eili', .:';L'W:IC1[I"l IIJII I 1(' vuur " 0

Il k ,'" I El'll e,'ulool)('lIde llIanI\L'l\,(" , ,rE' elllll!{ \'all dl'lI 1'()lltl'aktant tt', . , '" , ,
! 1 't II I) tIt k: ~fall, VI'OUIY,L'i, tll'ee kllldl'I'ClI, IlICI.'je .; Jaar, Ilel aildl:!' l'ell zUl<1'elrn tT.ALB:l\'IEDE. ' l\Cr~ e l'll, C l'lJl er:i lIIue ell OLJ ' . ,... 0 ""
, tt I t IIGl'lJ mall, tIYl'L' l'l'UIIIH'II, dl'le kilideren, tWee jotlg'l'n:; ;) eli J jaar rueisjA

:~ "I \'..tt.' :---[;IL'I,1II;jIIIl'I~, ,\lt'l'Illl'.> 'I!eva elI C"ll;(III('1I \,11l wee .I.,erS<J-, ,I 'aar '
,'" II I" ' ' 1 UCll dit' ~olt('d l'll lJ'enl'CTE'1IzIJn Olll - j_,,'I. Uil!.:'" <Illlt.',', - L'II "jarl'llUUC ] "'I "k' .\lan vroll\\' en l'l'll ollde ITUli',I' l'll I'lL'!' kindl,rt,!>, twee jono"ctl~ ,) cu J

I Jl,.' I'. . I' , ,I, ior~ tt' ,,,Llau vuur I t' ua amillg van '. I , , ,

,LdI' \..JI ,:,11\ lil . I' k I Jaar tWCl' ml'I"Jes :2 l'lI I j<tar.
1_' K I i Id cunlra 'l IYaal'Vali ti' \'orm aall. '

]tl \.ueIL'Tl IllL't il H'!'o j') kIl' i k r,en lllan vrOllW cn twce kinderelI lUll" 'Il .~ j"illr en l'~ll zuigelin"
1 l' , • ' , Il I Id 'untool' I'<ill LCli ,'lal an. " , '. ,-,' " o'

rr,ldlo.; II I r,.en vrouw eli JUll,!.!ell" ~'Jilar ou.]. " .IYorden gl'l.icll. .
;11 \' arh'u:; 1)1' ti' tI' I r,ell lIlaIl. vrouw, eli 111'1' kllHlel'ell, IIIChll", 1(j "i, -, eli :2 jaar oud, l'il(er~IIl()L'ell \\"J'll'll Inge- , ,'., ' .
:,/,1Uall/.l'll I . t' I I III \. " : bell lIlaII, I rouw l'll twee jon,rcTl,';, I' l'lI (j jdl't'1l oudK K 'tOil. t'll \I)\'r t, IJ ,llill', op '!'Ij-' . '" .
I ap al' ; da~, ,~ Febl'uarl, I __'.Ic"', ,L!'orieht aan PRIESKA INBOORLINGEN.I ()I'l'll Kal' ", (lt,u ,s".'!'L'lalï> l'll :';L'lllerkt:" Ten-:,(1 .\llld K(">!lt

dl'l'~ \'uur I'adell."
:,1) Mild IIa Y. I'

1 ~IJlI,L \\'I!lkt I k(JIIII,l.,t't
I l'aill' K:\I' 'l'11!~':ll, (II

\. U"I' 'l'lllg"11
DIIII :,,'111':'1"'1', \11

:'Ilaclllll\'

PUB' I'![ VERKOOFING
UP

Vrijdag, 11 Februari, 1898,
TE

SEPTEM BERSKRAAl.
DE ondergeteekende gelast door

den hool' John van Xiekerk
La_9ll1l'echts. zal publiek doen ver-

pen:-
1. Graan.

100 .Mudden Koorn
200 " HaVH
·W " Gars t
~.j ., Hog

2. Levende Have.
t' Eer-tcklus Ezel,;
ti I'aardcn
I Hijpaard (got'd)

lOO Schapeu l'IJ Hokkeu (nt)
-11) Varkens
li,) Aallkd Beesten (vet)

3, Boerderij Gereedschap,
enz.

j)'E ()IJ.IL'rL!'('I"l'~L'lldL' gL'h,'! zljll.!e
d,,(,!' d1'11 I"TI' t.~. :-;. I'f: }\", h,

llI,~d,'ur 1.1,'k, 11.1k ': "III' t:llld ,;':l\\'dl'lI
g"llrUllgl'lI /.Ijud,', l'IJ!,IIL'k zal \'cr-
},,'J"l'('II, l'l'

ZATERDAG, 22 Januari 1898,
Tc Irdcn de plaid,.; gClJaallld

,\'I~LTi~\(nEB~

\' Ot'l'

llllJ.~I·aa", l'nt" l'IlI." l'll \\ ,tt n'l'dL'1'

zal aangl'lJodt'll.

\V. H. F. Kleyn, Afslager.
('"I. 't 1"11,

IUd"Il J'IIIII:lI'l, I.;ql'i.

TE
95

KOOP.
Jonge Ooiep 95'

DE KUILEN.

VERKOOPING DepartemeDt Ian Pnblleke lerken.
Aan Bouwmeesters.VERGADERINGEN (Ol. proeu nl let BotUtree'tsb.f)

VAN

EIGENDOM, TENDERS worden gevraagd voor
het bouwen van tijdelijk Poli-

tie Kwartieren te Muizenbcr'g.
Teekeningen, specificaties en

voorwaarden van Contrakt kunnen
gezien, en verdere informatie ver-
kregen worden aan het kantoor vaD
den ondergeteekende.

Tenders, duidelijk gemerkt: "Ten-
ders .voor tijdelijke Politie Kwar-
tieren" zullen ontvangen' worden
door den Controleur en Auditeur-
Generaal, Kaapstad, tot om 12 uur
op DINSDAG. 25 JANUARI 1898.

Tenderaars moeten twee bevredi-
gende borgen' stellen voor de vol-
voering van het contra kt, en de
borgen moeten den tender onder-
teekenen.

De laagste of
noodzakehj k te

.
ZULLEN gehouden worden op Donderdag 27, te Darling; Vrijdag,
j 28, te Hopcfield : Zaterdag 20, te Ladingsplaats, bij den heer

STEPHAN, door Je heeren LOCHNEH, V.~NRorN en RABIE. Andere kandi-
datsn worden ook uitgenoodigd tegenwoordig te zijn.

J. A. v A. LOCHNER.

VASTE
Gelegen in het Distrikt

CLANWILL[A~I.
In zake den Boedel van wijlen den heer

NETLA.lI TOBY MA8KBW. Klager, el'
den boedel van wijlen den heer HEN-
DRIK ADRIAAN VAN ZIJL, Verweer-
der, 'W88nan JOHANNBS DAVID VAN
ZIJL en JAN HAUSB VAN ZIJL de
exooutellJ'll zijn.

OP

IH~:Sl"'HT, 8 ,FEllRlARL 1898,
TE

PAARL
LAN BROU N TI~~TOO~STELLING.

TE CLANWILLIAM,
OP

ZATERD1G, 29 Januari, 1898,
om 11 uur In deD Voormiddag.

Zal worden verkocht aan dell
hoogsten bieder, voor den Resident
Magistraat van Clanwilliam, in zijne
betrekking als Commissaris van het
Hooggerechtshof :-

TENTOONSTELLINGS TERREINEN, OUDE PASTORIE ov~~ur:e!r~eel~ :~de~~ :~w~:~
durende erfpacht plaate .. Cijferfont.in."
gelegen in de afdeeling Clanwilliam.
Veldkornetshap Clanwltliam, groot a.9-10
morgen en 492 vierkante roeden. gt't.rdn8-
porteerd op genoemden HE.sDRIK ADRI-
AA.s v AN ZIJL, op 15 October, 1856.

De verkoopa-conditiën zullen ZijD
~~ URE V_M_ óf kontant, 6f een krediet voor zes,

negen cn twaalf maanden, zoo de
Kooper twee borgen bren ge ter be-
vrediging van den Commissaris.

De afslagers fooien zoowel 11.18de
SPORTS IN DEN NAMIDDAG. kosten ~an .Transport en Hoeren-

I recht. iasluiteudo alle achterstal-
Deuren open ten 4 uur n.m, Aanvang 4.30 uur n.m. lige belastingen en erfpacht-gelden

TOEGANG 1.. KINDEREN &cl. (zoo er zijn) worden door den Koo-
per gedragen.

Het eigendom wordt verkocht
zooals door de K aart en Transport
aangetoond. de Baljuw zich
niet verantwoordelijk houdende voor
eenig tekort en alle overschotten

KIN DER :EUN GD. ontkennende.
Do Verkooping zal aan een

Reserve prijs onderworpen zijn, be-
paald onder Regel 11:\ van het 1I0f.

gewoDen pTlJB Voor vedere bijzonderlwden doe
aanzoek bij het kantoor van den
Resident Magistraat. Ulan wiliiam.

Il. TENNAl'IT,
OpPNbaljuw.

Opperbaljuw's Kantoor,
Kaapstad, 2;;! December, I Seli,

DONDERDAG, 20 JANUARI, 18g8.

Speciale Aantrekkelijkheden.
OE ondergeteekende gelast door

den heer Alwijn Liebenberg,
die zijn boerderij gaat opgeveu, zal
publiek vorkoopeu :-

li Ezel", 2 eli ;) jaar O!lJ
2 Paarden
;) Aanteel Beesten, vet
2 Donkeys

eo Vette \' arkens
lOu Schapcu en Bokken, Yet

1 Nicuwe Bok Wageu
1 Open Kar
1 Water Kul'
1 Reaper
1 Kruiwugon, ~ l'luer,,",1 Egge
:l Zadels, ~ Spuu ' !ligen iuet
Dwmgeb

:,(1 I l oendcrs
]jle) Muclden Zaad HaveI'

VOLMILITAIR CONCERT,VANHET lsteIDGSLIVIRPOOLREGI1lIJT.
UITGEBREIDE PRIJS LIJST.

eenige tender niet
worden aengeno-

men.
H. S. GREA VES,

Architect.
Publieke Werken Departement.
Caledon Plein, K~l'lIt.ad, Il! Jan., 1~98.

Prachtige Eiken. Heerlijke Schaduw. Eikelanen. Zeven Minute
hrtlans van Lady Gre,\' Brug Station.

Yerver.ching.n op de Terreinen.
VU[CHTEN IN )IANDJES TI~ KOOP.

-_.~--" -,-----. --- ---
AFDEELIMGSRAAD BARKLY. OOST.

l\ENNISG EVIl\O.
Afdeelings Schutten.

DEUREN OPEN TEN
Toegang 2s., Kinderen Half Geld.

TICKETS WORDEN UITGEREIKT.PASS
Gurst
Hog
Zaad Koorn
Brood Eoorn

KE!\N IS gesebeidt hiermede, ter alge-
uieene naricht dit de AfJeelingll-

'-cIlld van Barkl~' Oost, afdceling8 schut-
ten, tot vertier kenutsgeving Ban de vol-
gentle plaatsen heeft opgericht, en tie
heeren wier namen daartegen geplaakt
ziju, aangesteld zijn all! de respectieve
schuuueestera.-c-
Wijk No. 2 ROlll!lynn 1'. Jl. Steyn.

.. 2 Halstone J, C. Dufl'ey.
:1 Mertown U. F. Henning.

" :1 Hillbul'y P. U. Yisser.
" The Caves T, ,I. Steenkamp
;) Coldbrook W, F. Vorster.

" j Kroomdraai J. A. van Zijl.

"
"
"
"I Jot 'I' iruruerrnansjrerec- lschap,

But -rdcrijgcn-cdsc ha p, lf uis-
raad, enz.

PROMENADE CONCERT.

R. :MlU.LIR' ii Prijslijswn worden
franko gewnden op IWlvri14i.

VolMili tair Concert, 1ste Kings Liverpool Regiment, III uminaties, ~nz" enz.Afslnge r, "
Deu.ren open 7.30 U.I'D. Aanvang S n.:nI..

TOEGANG ~S.
I.,,~I,). Op last,

ti. ElJW, SHA WE,
Secretar-is A.n.

AfJef'liltg~ra.;l(l Kantoor.
Barkly nURI.

deu [,den Juuuari, 1ti~)8.

EXTRA TREINEN.AI iwalA I'ded iIIg~raad,
Xoord, Ticket,; van 1~ tut ~ I dezer voor dl' bdft van den

voor enkele reis, gddig Your dubbele reis.
Treinloop voor Datum der Show.

KENNISGEVING.\'.'1'1 rd, 'all Ka"I'~J;1t1 vi., ~I,'ll"ltl",~<,1t ï I:, a.m.
1)\1 dn. via Kr.uuf'outei n ~I C1.IU.

\'''rll'f,1; ".111LILh' (;r<" I~r\lio:v i« Kra .. ifo nu-iu ·Lltl 11.111.
Jl" l'a:I;1 ~1,li", ,1.:;1111.111. f?ENIG Persoon ovcrtredcnfle of

J'j bet W!ld ver-torondo op mijne
plaats DPl,,4Boua zal volgeus wd ver-
vulgd worde-n.

Honden zullen gedood worden.

A. IL r vs.

_·\;t1d ..OIll.··:{ tH }\ ;l;1 p:-':Iad .-, ,-,; 11.111.

Vo'rln,1; van Lady (;n'y Brug nn.i r S!c'l:l'ul"',;c!t eu Staties tut Kui ls Rivier
t~..-,,-, Jl "I.

""lln,1; van La.l v (;rt',' Bril' 111,:',11Il Ill.
\'eJlrek \';IU 1',t,(;'1,'()(;r alk Stl1lic'" t"t Kaap,;ta,1 vi.r ~tell ..uhos.h, 11).40u.m.

(·HAS. I'.. \, IJE VILLIEHS, Secreturis.

Kantoor van den Kolonia/en Seerctsris.
Kaapstad,

Kaap de Goede Kaap,
tI Já/) 1898.

INBOORLINGEN ARBEIDERS. TENDERS VOOR UNIFORME N
En Bandieten Kleeding en Beddegoed.

DllrUal1\'il!t'.
12 JalJllari, I ,)~Iti.

BENOODIGD.DE aandacht wordt uepaald hij
GOllvernemel!ttl hcrieht :\0.

1,121:), gedateerd 3 December lS97,
gepubliceerd in de Io'fI,:dllé van 7
deze!', Tenders vragende voor het
leveren van Officiers Uniform(,Il en
Bandiewn Kleeding en Beddegoed
v "Ol' een tijdperk van ;3 jaIl'II. ein-
lligl'ude 30 Juui HIOl.

Alle noodige lJijzonderheden kun-
lien op aanzock ,erkrcgcn worden
van den Snperint.eJldellt, Breek-
water Bandieten Dtation.

DE volgende omschrijvende opgave van inboorlingen op
het oogenblik in het arbeids dept,t zijnde worrlt gepu-

bliceerd voor algemeene informatie.
Spoedige pelsooniijk applicatie wordt verzocht.

J. ROSE-INNES, Speciale Commissaris.

E.E~ Onderwijvcr uf OnderwijzcI'lj
VOOT'een School op eene boeren

plaats. V l'rci:;cht kennis van Hol-
landsch, Engelseh en Muziek.

Applicant moct in staat zijn
kindercn op te leiden tot Staodaard
\ 1.
Dalm'is !.:60 p.a.
\V t'l'kzaarnhcden Le beginnen

indien mogelijk op I sten Februari,
e.k.

V:;, B. Y. u. )IEHWE.
Beallfort \\' est.lIENRY DE SMID'!',

Beaufort West,
Onder- KolonilLle-~ecl'etarlli. Il Ja Illlari. 1K98,

Tafelbaai Hayenbestuur. GEVRAAGD,
Telldel'S your Vocucr, cnz. EEN Onderwijzer voor de I'uh-

lieke ~chool te Baviaanskloof.
dist. Piq !letberg, ill staat zijnue
onderwijZl'I':; certineaat te toonen L'n
genegel! om gedurende 2 UIll' nu
schooltijd aall :~ kinJeren pri vaat
ollderwijs te gever.

Kennis van Illilziek vereisdit.
:-ialaris £121) pCI' jaar."rl'l'kzaallllwdon aan te vangen

tla dl' Junuari vacantie.
Zeud applica~ie Illet certificaat

en gutuig:schl'iften aan

'1'. A. t>l 'fOIT,
r;ol'demall,;k~aal, p.o. do HIISt,

Dist. Piquetberg.

TE.~~DEH.D wllen ilall dit
kantoor ontvangen worJen

tot 's namiddags tip ~Iaall(lag, 17
dezer, voor het leveren \'an haver,
haverhooi, groen YOl'r. zemelen
ell "kooi-gocd," bl'noodig-d voor hl-\t
werk ged 11I'Ondc t I\'ualf maallllen
l'indigend!' ;ll .1alluari, 18'J~).

BijwlHierhcdcl! van dit kantoor
verkrijgbaal',

!Je laagste of cenige tendel' zal
niet noodwl'udig worden aange-
nOlllell.

:-;eCl'l'tarl,-.

El'n Illali, l'll 1'1'011II' l'll jOllgl'l1 1 ~ jarell owl, L'II l'l'n killd 1 ± maanden OLM!.
}<;l'll~lId(' Illall l'lI \'1'01111'"\'1"1' kllidel'ell, oud rl':;puctievelijk (j, } 2. eli 1

JaaI',ollde \TOUW (bIlIId).
:'Ilall, VrOlIII', dochtl'r I·") jan'II, jongen ï jan:11 en drie kleine kinderen,
,\Ian, 1I'01lW l'Tl dochkl', yuillluildig.
\'rollll', tW!'l' d()c1ltl'r~. ulld ],"i eli Iti jaar, eli t\\'t'O kl"illl' killderen.
~rall. vrollw l'n vit'!' kmdl'n'll. owl "i, :" ,:: l'lI I jaar I'l".:peeti("·t'lijk,
Man, moeder, dochter (hlrnd) dne kmdeI'L'II, fj, :, l'lI l j!l.I·en en ecu

lIIigl'ling:
Een vrouwen kind.
Eel! ITOIlW, twee jongen,; ,~ en :; jaar, eo l'ell zuigelillg.
t:en vroUW. jongln ~ jaren •. do~hter v~IDlolluig, en ecn zuigeling.
ben oude vrouw, twce meISjeS I en ;) jaren.

VAN af 18 Januari-:l I st.
Prijs £3. Aanzoek te doen

uij den III" JAN Ihsso;\'. Somerset
West DtI'un~, of hij den onclergetee-
kende.

lJ. F. 1IIAHAI~. J. :-i. I."os.
Paad, 1u Januari 18~)8.

RHYNSGHE INSTITUUT,
STELLENBOSCH,

Ol' Ia~t
FHANK IWBB,

Decretaris.
Kantoor van ltut Tafelbaai

lIavenUestullr, Kaapstad,
tj Januari, lS~8'

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

STRAND HUIS TE HUUR.DE ~I('II\H' Termijll wl op 2 FE-
l>HL\.lU 1....!.iiIJllt'n. lIrt werk

ill het Dl'l'artl'Illl'IJl yoor 1lllisboll-
JeTI, I)c,~taandl.' in kooken, bakken.
wa:,ehen, 8tl'ijken, dressmakerij,
gewone en kunst naaldenwerk, enz.,
zal o!, 1 Februari cIm Ranvang
ncmen. \' oor hijlOnderllede!l, doe
men aanzoek bij Je

I'Hl\' C T{'ALE.

SCH UTB ERICHTEN,

CORSETTEN!
:f

CORSETTEN I GOUVEUNEJIE~T~BERICHT,
No. 101S, l~!)i.

De~art€mrnt van Landbouw,
KaalJ de Goede Hoop, Kaapstad,

2"i October lëai.

NAAR aanleiding van AI·tikel 4
val! Wet ~b van I tl88, wordt

mits deze tel' algemet!ne kennisname
hekeml gemaakt dat Iwt UOu~t'Ill'-
ment voomernens IS het nagenoemde
area in de Afdeeling ~Lelll'nboscb,
aangeduid o{> de Kaart en volgens
de beschrijvlDg gedeponeerd in de
Kantoren van den Civielen Com".:
missaris, Swllenbosch. en van dell'
Landmeter-Generaal, en al~ uepaald
dour de grenzen van aangrellzl'ude
priva.te eigendommelJ. eCIl Gedemar-
kel'rd Woud te zijn.

. CIIAHLES CUHHEr,
Ontler St'cretiiriH \'our LanJbouw.

Een paar gocd:3 Corsetten is der moeite waard te koopen.

CA, OF SCHRIJF AA""

B. DI·ULLEB\
\\, ;'1['''1';':\ ,', I",' C:"IIlI' It'
.. I [ " I,,;, ",' 1-:":':.1," I..Z\\:trl" I\,\~,

I fdli.,"P)';"'I""f, Illnr:t'llf ,,", i Ir"1l (Ill.,d. rt'r-
: klll'il;l~: 11101,1'11 1]1~ ( !;.·i".': ('I' Z-l,[t·rJ.IJ,

ll!ldl'r· : 2'.1 J.l:.U:\J 1 l";,lji:", ,l

gctclkl'l:dL',
i<J 'd. (J

M, S· NOL TE.

45 EN 47 STRAN(}STRUT, KAAPSUI;.
1'.1\ Il,,, 133

C J [Jl: ]O:,\(;H,
~l'!lt1tlll:,:·t!:-tl'r.

H:\Ilr,h.,'.II\I':I,'\,
IJI-: T,i1i,,,c:ll. I ,I,'"Uill i 1"~1t'. Li!'th'll t hllllS til' gol'twtste YeI''''f'!H'il!t'1lheid en fie be~te W,llll'de Itlln iu

Plein Straltt.
Ol ALLE EN EENIG E SOORT

~Iuziek IIl~trumcntcl1.
MllZieha Ie BCh( .odigod IIedeIl.
Muziehale I~epal'atie

Ste III III i~lg.

PAREN ti III ti' ldt'z!'n, "'lIl'hten o!' 1.1101'('1')( :
dt, ".11.. Iznlli't. Tht)IlI~OIl'~.l'llrl'l',;tll,

t'lI \, \\ïell'i,jd"II, Hiill!'lI. lanzlij\'ige Hant! ('ursettelI.
h\'hul'll !'t'n \\l'I'I'Iol \Ij illl~ t"'I·"!'llulht'i!1.

en
'- .__ .. _, ------_

TJ T-i·ZR A.FDEELING STELLEXBO~CH. R: )liILLu( ve.!,;ichaft oenig ding in
de lIJn van MUZiek, van het groobte
Kc!'k Or;;d tot de J ood~chc llarp.

ZAKEN
Zullen dames onze prijzen lager vinden dan eenig ander

winkel in de stad.
Dat Jeel van de Kraaifontein

Uitspanning. gelegen iu de Afdeel-
ing Stellenbo:;c\ ucgren:;d als
volgt:-

Ten Nool'uen uoor den Hoofdwe,i
naar Paarl.

Ten Zuidooswn door Perceelen
D. en K,

Ten Zuidwesten door Perceel D.
Tell NoordwellteD door Perc~ll'.

Corset tell per pil kjespost rerzollllell 3,1. per paal' extra.
alle orders direct aan

Zend
MULLER'S

Groot en Klelahudel lulet Hudelshuiz8B
, I

KAAPSTAD,1I0BII50N & CO.,
Plein Straat, Kaapstad.

G.boorteberloht.

H·Jo:DF.N schonk ons de Heer evn
Dochtertje.

D. H. C.\RINt:~,
M. C.AHINl'H,

geb. Schr",I. I

Vlaggeberg, 12 Jan. 18911.

DOODBERICHT.

AAN Bloedverwanten en Vri('Oc!(':l
wordt hiermede bekendgema ...kt rl,t!

mijn teeder geliefde echtgenoot WIf,LE:-1
PETRUS JACOBUR Louw, vroeger rau d.
Plaats .. De Hoek," Distrikt Cllhini,
overleden ia op den 23stenDecembel', l"aUt.
leden, aan onze woning in 't Dorp ('"I.
vinia, in den ouderdom van 51 jaren «u
ti maanden en 2 dMgen, na een laogduri"
ziekbed van 5 jllrt!fi en 7 maanden, lJiel:
betreurd.

Tevena wensch ik mijn hart{'liJk~n
dank te betuigen aan allen die oos !,~,

trouw hebben bijgestaan gedurende lyn
lang lijden.

E. J, LO'CW.
Calvinia, 11Januari 18915.

LOST TRANSFER
NOTICE is hereby given thatl we intend applying for a eer-
tifie.j copy of the Deed of 'l'ransfer
made by TUIEUI.\N Nrsrwocnr in
his individual capacityand in Ilh
capacity as Executor Testamentary
in the Estate of the late Auv \
RE(;(NA NIIU:WOl'DT in favour (Jf
CHRlim!\A PHll,IPI~.\ M,\Ro,~UTu \
Tnuna (now married to Sn:I'H\~l:<
Pt:TRt.:'R \'AS EI.I.KWEl), FB.'S~JUli vx-
SEil TUl'nJl and AI.ID,\ HY(:I\',
TRtTER on the 5th 1\Iay, li'l8.J.,
whereby the following pieces of
perpetual quitrent land situate II!
the Division of Clanwilliam Field-
cornetcies of "Mouth of Oliphant-
River," I. 11, II I and .. Lowe!' Oh-
phants River." IV and V.

1. One fourrh (j) of Bakkley
Plaats. Measuring in the whole
ll,7!11 Morgen and ;)5~ -square
Rood".

II. Oue sixth m of Zandki-anl,
Measurillg in t he whole :l,225 Mor-
gen and 2G!) square Roods,

II I. Ono sixth m of Potkley.
MeHsuring 1 i,100 Morgen I:Lnu:lt'~
square.

I V. One sixth W in Lot ~o.
i:!2:1. :MeaSlll'ing in the whole 1, .j..j I
Mor~en and ;j~,~sfJuare Roods.

V. One sixth m in Lol No, i:!21.
Measuring in the whole 1.712 MOI'-
gRn and 67 i:'ljllare Roods were con-
veyed ; And all ]'crsfJns claiming
to have any objection ID tho issue
of such copy are hereby required tu
lodge the same in wriling- with the
Registrar of J)eetls in Cape Town,
withill fOlll'ken days frow tht! puo.
lication of tit is N olice.

WALKEH & J~<\COBSUH~,
Applicant':; Atturncp.

Datet.! at Cape 1'0\\'11,
tbis ith day cf January, 18~1".

Amphitheatre.
ELKEN. AVOND

Matinees 's Zaterdags.

FRANK E. F/LLI8
KOLOSSAAL

~ iClIwe- Verfooninp'-N ieuwe
voo I: 18~7 toU 1~8.s.

Een reusachti~ Succes.

TOEl; ..L"f:S.KAARTJJ::Ii,-li",,,., .U ~.
ell t~ :!~. Htoclcll, [)"-, Pit, 3:0-. (jKleqj,:!8
Malmer !;al .. rji, I., !\Iililalfen lu.lfprllti, D"u!,(,11
gaan 0"' half a~hl uur 0(''-'11, Bende mUltok om
8 uur. Vroeg.. t"",gang om 7 uur, (j",ICTlI,&l,
extra, !Stall. en Pit, I.. ' ,

TE [[DUR.

I)H I I<: II II iZl'Il yoor do 1D:l.and
Februari l'(,I'i:it kOlUeIlde. '1\,1'-

liell uillijk.
J. BAS~O\,

Somerset StraIlI!.

Ayer's
Sarsaparilla
Reini,;! uw IJloed meI Areis Sarsa-

parilla - hel met,1 'ertrouwbarc af,
'oer.ndc middel, d.11 00'1 ICLam,'n
ge.'-teld \'erd. \·OO[ ~cro{ul.1, pUI~tt::L.

zweren. uere plekken, :,tccnpui ....tcn,
PUlSIjcs,uitslag en alle k"Jlen dJt uit
l..etlon·en iJto,'d \ oortsprulten, i, de:c
medicijn een 'l",ciaal ))"dd, 1. Ayer' •
S.raaparilla Lj c\"!·nf_···fl,~"f_d .1] ... n'n

Oliddd te,_;cn CJtarr hr. ,IICI1J1l.l11( ~ ril

rhcul1\a.tickc ji(.ht Ab ('('Il \{'r3Itf-

kcnd mitltlc! !x"ortltJt het de '1")'-
vertering, prikkelt Le trage lc\'("r, vcr ..
blerkl de zenuwcn. cn kn.ll'l het ~c-
stcl op "annccr I,el \ tr",..kl is door
o,·t'r\'(>rmOC'ini~ (Jf uitputtende ziekte.
Over.ll lJ('schnu\\'cn gcnecshcerr'l
A,cr's S.'Ts31,,,,i;1.1 .Ii, de L.c-Ic., lid
is een kun .....tig lo(:lx'rl'ld men,:.;:~rl ":,n
de !'Ilt.:rhstc a{\l.)u· tn \lr ....tni.;~;H:r;

rnitJddcn. (;e-l'n .ir,{kr LI,){dn-:fl>
gmg:OOlOiddel geeft lOO ,ttl voldoeDing.
o( is IvO .ugemccn in 'TUg. /

Ayer's AI

Sarsaparilla~
DR. J. C. AVER 4: CO.,

~eU. MM.s .• U.S.A.

GIII41 .... 111.. op de VoOrn'UIII.
Wlreld· Tllltoonstilliltfen.....~ """""""'- ...............
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- DE Z11ID-APlUKAAlif VIRllNtGD MET ONS LAND ~.ATEllD.GJ 11> JANUARI. 1898

Op Donderdag, 27 Januari,

Lillldhollw Tentoonstelling,
STELLENBOSCH,

J I \\ i II IH x (, r.1l lil iIl x

'VElutOOPINOEN
W H P' KLEYN, AP'8LAGER.

z9 Jan- TeCalcdon IfTOOteyet'kOOl'lnl ran plaat
!ICO IfClrgen In het dl_tuat Bred_1orr
DICllPERR, aoons .. KRIOE AYSLAGKR8
21 Jan-Ic I'a,rulctflvler af lecling C.. ""lon

I lY) .1.ebt\t1\mel .. timmerhout cnz
2J I. I-Ic Al'l'dkrul .f leeliu!{ !>\\cllo%Iam

een d 'l"IIChruaehlDc, [e'ellde hue, boerden] ...ereed
ochap eoz

27 Jan-Tc Hopefield aldecltn, C.ledon VMt
goed I, reade h•• e en boenIerl)geree<lochap

I Febr-Te Quart.NfontA!ln, aldechnl Caledon,
le'ff'llde ha,r en lu·.., eoederen

J YRKD PENTZ .. CO, AFSLAGERS.
19 J.n-In de DriU H.U, tA! WelUagton, &l1erlel

.. lnkelROederen, IIqIOtle en_n
n Jall-Te WellloJrton, VMtA! en I~ goederen.

boerder1jgerocdlchap. Inende b.'e, enz,
GEO AIUHITRONO k zoos AYSL,\GEH!>
:!O Jan-Te rookhul.t.lie, 60 lI'i)len bomerlea

Ci edock 100 goe<Igeteeld Angora ralDmeu door dcn
heer R C.... ood gelocld
VAN DER SPUY IMMELIUN6:eo AFSLAGERS

28 Jan-Tc ~ i_naraaJ, n.blJ Woorreeoburg, le
vende h• ve hocrderllllCreedJcb.p, ens.

- F, br-Te Kraalboeclnlel Moorrt-'CIburg '-r
l.n)!lCreed""h .. p, graan "n !e.ende brYe
2 feb-re Bosmanskloo! \\ Indboek diltrikt

Idoor""",oorg levende have bocrder.)gereed.ebap,
graao enz

16 hbr- re KruJI""",h Il .trlkt MoorrceabUfl
ICYCDle baYe boerdcrtjgereedschap bUIlIfaad.jlfaau
cm

4 I ebr-s-Le ren le have boe ...Ier jgereedschgp
hlll"raad CDZte [;ltlleo Itstr k, Piket berg

" Febr-s-Levcnde hue 1.00&1, paarden es< I.
lid al)(_u hokken hec.lcn 'arken:t hO(Jllcr'i bent
Vt:Dtt JiC'fUn ttmmermana en ~rdcnJ~r~ ~b..,
te 0.., KUIlen d,"lnkt I IIr.etberg

II ~ I r-i!#IUII levende han boertier Jg'I'l'e",j
ti, h"f r jr u ~(,:1I hUI!'!ru I enE t ... 8f.ptcm~r ...k.raal
diat r I.. I k... tb. f,{

I' J IlO,,~.IAS" ZOOS At~LA(lEI\"
J."-I Iluttel.r J "ltl1enbo""h Icn n le have
g lt., I r n ('nz

,,~O li (dK U"LA'n.1t
I~ 'Jln-l~ f.ro1'(, &1h.-cl tij,( JlB) onJlC1'ar t DUn

V"ll rl.\\aloital ecn &l\llla1 Vc bocrJcflJgcrt.'tXi
!!loet ftl en an krc ) ~ ~~oedetcn

\ B I'F I ILl1Ióh' ~ tO A~~I \'n Il
I Jnll-I KlapmUf&1o,tal(' ..l) cprc.lc kllli'! JU n

la.aI leu el mernc" \\.aconier Ycr!k.:1 roldene co.lc
pann

I~Jan-l nl"Jcootlnntnl cnpn fn anJur 'l"t
Jl ",..,,1 ~ lP.Vcll~ cent groott; hoeveelheid lu~ goe
h:rcu nl"!Ook. 1 veil It. have

J W MOORRKES JR "Co AFSLAGERS
_u J 10-1 \\ alc .. d Il lpllliku 1 Dan I D:trllnJ{,

levI" lt: ! &1'1 l.Joeldl r Jg't.:fc(.'uP'{'h.p graan enT.
J. ,-I ll"o<all .f lechn" M.hue> I ury

le, il le I al"P los~ nOCtlcn:n en R'llIDec

J S 'IA.RAIS k Co AF8LA.GER~
Jan-l Soordcr f IUIri erren met iebouw.n
p lt. TC Idc liat'c enT

rUL D ([lVER Af'IAflFR
l J ,n-Ie MellenLooch ko.toore < .. tc gl""lerun

apo, I ek r"1.AJ1k h lI~raa f llll

1 ~lcllcDLo"dl up'~" later I. bepal. n datum,
1)0 vat~n:rvcll

1898.
specia.le Treinen. Mlll~alre Muziek Ko:rp.

Pro~e:na.d.. COna. .....
OntblJ~ en Ye:rve:rláohl:n.,.n.

I It, tIllllZlIllllllJ \oImellverkMjgbaarvlIl

JAMES 0 KRIGE, Secretaris.

.Ji1t ~I
puld id\t, Yerkooping Publieke Verkooping

n:

BOSIANSKLOOF, WINDHOEK,
II

MOORREESBURG, 1898.

P J RETIEf' AFSLAGEnKRAALBOSCHVLEI, Dist rlct MOORREESBU Ra,

o st r.c t
OP

WOENSDAG, 2 FEBRUARI,
1898, DIWeensdag, 16 FebruarI, 1I1d, l,_i' tt! k, tlcltll daart. c g-liabt

d r IllIJldTI d \\,,1 J"'01J1
I'll Il hare I • ""Ij ,,;-.at p"':Clttl

nil 'Il i ui hd. \ I rk I • II Ii' " \ \ 11_ ~ 1111I·
d II Ilaah lil dltUIII

D II

Le, eUf!e hll' e

I

\1 II I k

II h I III II (" Iu'd"l''' I It
II

" \I

II
IJ k 1\ '':\ II

" I kil

II

MARKTPRIJZEN.

\ I kl , \ lt Il 'Ill
1~1I\\(l

('1.1111 IlIII
III I II II _ li

I 1\ \KOt;UE lURKT
11 J lOu,m 18!1S

•• d

J IIIII trI 18~R
_II, re !Il Hk! \'H~ du7.(; "pck
I I II,. br leht !._~) • op Ve

t Jf IHJl n gl l li nocmclJ~~ a.ardl~e li ( ran
l. I UI be'~lr dezclfde 111'1Jc 'rOfioU

n )tecrcn

"'Ilp"r lang ~ II 0 ~et!t H l I I llllJdd
lIatig 41'1 tot 411 ordllllllre I, j tul 4, j lWlre
ell I"feneure I, 1.1 tol I!d

\ fil" - \larkt oll\elaudeld
\\ I not.,eren-
II k'ellen 11\ l l I1J Z 1111 KC ~d

IIlg ra_ 41 Kaap'lhe _; Idclk lang wui :l,d
I t ~ I kr rte "ol I J I "cl a.1tg<1eJ j I ... taard.
1,1
llcó<hadlg Ic ,.llen naar k".I,tcll

I' Jl uarl I' "'
di. rt

I () 0
I ) ')

LJ II IJ
II Il
n II (J
IJ I) li

J I) I I)

o I) I I)

o I) I) IJ
o 0 0
IJ O! 0
lj 0 II 0

I ' \ I
Jl
I

IJ I
o I
/) I I
o I I
o 0 I
U I 11
o 1
o U
() 2
o
o
, I U
U 1 ~
o 0 4
U li ti
o 5 3

il II
o I. li

U J I

\\1111\(1)1,\( \H"'H\

Van der Spay Immelman & Co Afslagers
IJ I k I I \i Li "' ,I Il

KENNISGEVING.
11\

I I ril I) Il \. I

tt\ll\ul;tl

I It I t I III II I I I It
lil I I I

I) (.111 Ikell
\\ UI di Il ";C-

(Tl llilt alll

(I ,de li 0, LJ Li I ,t ( I

I) \\ \iI\I-H\IA:\

111 II \\"II

11111' I I I,J tMVNBEI-<.G o I
U I 10
o I) Il
o I
o I
o 1
o J
o ij

'It \ \\ E M \RK r

I \ I I IlI Il

1'\ Eersteklas Jongensschool,
I

RUIM

II

Dill" I I I I
IIBhl\I.II"

CREDIET. II

II) 'IIi 11'\

r 5 u, lm:uelrnlO &. Co
1\

hl) III

Afslagers

AFDEELlNG"RAAD MALMESBURY,
Tenders! Tenders!

T \1 ,I d he t, Il l~-I ued I

II I I \\ II k< lljki prOt t-
tu 'Ill II dIt ZII "[1 dl rile

Illi L' II ~

11111k~ll

ROYAL
BAK-

POEDER,
[Il l' lJ I"; Il ik I 'I dl" [I TlI t ti f(lI
,It LI - Tl - tt I II ( I I I ill Tl d la Tl 1\ (I t ti t
1,IIJtt ~ I I eli \ lTl'"' \ III kt Il ht

t lill I I II I II ..;' IJl lJ kt
III J I ti Il.!k I Il dil

\ I I, I trilL; I dl'or

Hl) \ (li B,l h III g PO\\ tlr I
NEW YORK, U S A
PERSOONLIJK

Caledon Warme, Minerale
Baden, en SanatorI urn.

CALEDON KAAPKOLONIE

II l Il
KD[IH H[ I-:Y

il UI J, '. l rt orm t ti: (0 )

I I lil \ f..

AFDEELINGSRAAD ~tALMESBURY

£ •
I
I
I
1
I

h I X" (,,",('

I'

I

IJ lj
~

Il>
o I
o

\I Il \ LJ ~,
IL I II ti lt

H_...1 1 DIiUKPEns M'\r\TSCHAPPIJ

I Van de Sandt deVilliers& Co. :1
I

BE~ERKT. I
Iun [I !lI \ t) I It kI I I I'; Je

),;, \ l 11 ti t I, I I I \\ II I f \1
II I, \ In ( dlJenl t li Id,

~tdd I:; ti, i6'1.:111 \ uOI U
til I)/Iq II "1.& II!

(_ l' ~lllLJ I 1Z,

li
Lr, L.ln, I) J'J.Jl l'h I

Ka!tjJ;:,L IJ.
\.) JJ.lluJ.ll 1;~1:,

'lH un:llr:"i L'

JUOCIli 1. el' l",l.m I t, J ""
'KlJWILLIt ~ O\k:n Hr.

Ernest \\. Icr l\ul. n ,n 1 'Ol K;ul"tJId ~11
j!;oef~t Jc f!ill' l'1I1W11XWl'ltaJ

U 3 6
I) 0
o 1 I;

U 0 0
o 0 il.!
o 2 ~
o I
U I 0
o II
o ij

o ~ 1 I
1/ ~ G
U U 0
lJ I 0
, I fi
o U U

I 1u
o I ~
U 0 0

.. .
I) I ,
(loill
o J 0
o lot iJ

o 0 U
U _ I
U Il
o U 0

DE ZUID-AFRIKAAN
VIIIIIIIM lIlT

ONS LAND.
de dlBtantie, hoe !qer het tarief per mijl.
Dat 11'11zeggen, gesteld het tarief voor 1
mul is 3d., dan 18 het voor.! mijl let!!
minder dan lid , en zoo voort
,I De vermiuderrng 111 h .. t t IrlPe m <le

rraDllvliai III IIIUI/ II (/1/ ''fII!J'" III 111'1/ rtl
(h Iljllut

.. \ allle dat ti .. verlagIlIg IU werking
la gekemen worden aardappelen, gent,
haver. hOOI, kaf, koren, mielies, 1ItrOO,
tar1V8, mits deze goederen in ZUid-Afrika
gegroeid zijn, onder een klu Tan (_oede-
ren (steenkool. robe, ens.), die ~nder
een lagere tarief-eohaal vervoer'd worden
gerekend, d w z ze worden thans ver-
voerd onder 'peciaal tarief no VII, waar
ze vroeger stonden onder no XI.

ii Speetaal tarief UO. VII 18 verlaagd
sedert I Jannari (De cijfen door de
(Jape Til/Uil gegeveu ZIJn na de verle-
glng,')

Hier heeft men eeu vergelijking aan-
toonende de verlagtug
10 mijl tar vroeger .!8 li I, thans .!~
"•.! " I'~ 11<l, 7s .!d

178 .... 1)8 .!<l, " 128 2d
110 " 21s lid, I is 7<l
jOO .!lis 7d, 2.!s J Od
en ZQ() \(101 t voor eenige distuut le 'len
zret dl11 de eveuredige verminderlng I~

lip II <le lijnen en op allt' a[Mall<len lIet
tillier \ Ooi genoemde produkten pel tou
per lUljl op een dlsumtle van ,I~I mij], I~
,ltlM KI~cht~ ~d De \('rlagtng op het \~r.
loer 'Bn K"I"uuli" prOlllil tUI I, dllbbel
(I) Z~ \\ordell olldel tell lag .. I t' ~ch III
vtf\otHd, ell (' I ,IltJ S, h tal IS 1I,'r, lell
l't'ul!(hel I \ JOl dl~ \1I~lllIlle" \ ellllgd

1)\ ge\\aln\h ~IWl'llhlt' 11111" ( II
, ,oor lit-U 1\.01 'UI d"l1 bO~1 glat lch

tt'1 III ,.relloeilld II tlkei IllJg vel ,Iet, Wd3r

hij 7.t',_i' <lIt ds ollze ~p' 'rwllgetl niet I III
gCI hetalen del hoenn hela81lu~ell zuil< n
wot,len opgelegd :-'1lar ds ,ie l\.ulnOie
Il mlilloen pond aterlIng aan de IIIlP(.'r( tie
regeerlU.,( VOOI tlen panlStlldCllip moet ge
\ eu dan verl>(eet hij uell lJ )er geheel l'lI al
D,m vllagt ua I 'I' 1, Jl • n ';r of uAze
\ erlaglng ,Ier tarl8le Il eell hel halillg IH
V.IIJ <le Drtften pohtltlk III/e d w li; ,

Waarom heeft de ( ,/,r 'j, ,,", <lez
keerde vl)or~telhug g('geltm ~u.[ullilIJk
OlD de Trau8va,d al~ naai oliliel ge\\ onllte
te hdda<lueu Dm moet hIJ ook ,Ien WI'I!'

Vool den ht'er HHOD~~ hel elden die naar
Kaal'stad koml 0111 0\ er het tanef na,lr
Bula ....a\o met ~Ir Jame" te onderhan<leleu

De I "I" 11111" elDulgt Dlllt de ecul!~e
JUiste ,Lllnillerkmg ID dtt lI1t'rkwllllldl.l
aItliLeI, uameliJk dat het tlwaa~hel(ll~ te
zegg_en, dat het Kolotllal, "poot \\ eg tIllef
de goud IndustllC 't1drllkl Ol 1IN UIt!
\<'I"t LO,llg I_li Z'JI! Oll~ Ilrll fil) \erlagen
0111 hl t V"I' 'er te IJ, h Ht Il U I' ..en gl\llCl i
<l.lllerc zaak

De : .....psche Bond en de
diep-see- kabel.

\DnE~ :\A:-'; ZEX nsx corv ER:'\Ern

GEltlENGD NIEUWS.
III I" "en hu" nan
Zie ad \ ert. nuo

,,, So'flrM!< \\,,,t "'lnm I Zlln drie btllwo
I lil" , ,. •• de rnaand • e"ruRr'

\\ li 'I \ 'M r ecn4l~ ti ,~~n -It<,_ d. lIlttc w
llli ~k t I Ju "na(lt'n In de ,...hdu"

Lt PU +. 7.,. II I'" Op he l oogt:nLltk 1. III el 10

Engel"ud WO'UL ... k.ute parlem""taU'e zekl.
Ih !lIEK A H LH.-anDurbannIleYef_

biedt &lIe overtredIDg op >!Jne pluts ~ de
kcnDl&gevlD&,

BETREKKEIl IK de wanne baden te C&ledoa
beeft mevr Halla In dese ultgne een tntel"llll
M&I1tekenDl~vlhg

r, I II! I >1 x >('Rl" !teel"llChttamc1l1k ~ool te
Kln,!wtlham.town Iu Vier wekcn tlida .Ub ~
...,~lahlo er aan l>elweken

Rd fl)lgcl1d_ nl",. nrol o~..rcenkornst ig de I'
,01lO1u(l6 'IlU het "'"P""~ dlAlnklJlw..luur
~Utferen nami l.l ., nl ""ehn 't I aan l e x deu
glJII\ erueur Iuor ta:1 l.: j.. t 1... 1\ put tt ~ he:",ta:1.lIdt
Uit den odel sn beer .1 U [I,(mcIT I. s I'
MaJherbe en den heer LJ. 1 heron -

Au &ex ru A Milner G (J M o K C JJ

DE DIEP-ZJ4:J4: KAll)<~L.
Het KaapecheBond&-dllltriktllbeetuur heeft
onlangB een rommiMle van drie leden, zijn-
de de ed. heer J. H. HOFMBYR, da. MAL-
HIIIRBE (PhIWlelpbla) en de heer C T.B-

.BOX, a&ngellteld om den gouverneur een
adl'ell aan te bieden aangaande het leggen
van een diep-zee kabel tUl8Chen Kaapstad
en Jo;ngeland. De rommlllBie heeft de wk
Ilaar opgedragen gisteren ten Uitvoer ge-
bracht door den gouverneur het adres aan
te bieden, dat onze lezers elders In OWl

blad zulleu vinden
In dit adres wordt eraan heeinuerd,

dat dit DIet de eerste maal 18, dat de
Kaapsche AfrIkaander Bond zich over
di ze zaak tot den gonverneur wendt
Reeds eeu dert ien Jaar geleden werd een
adres 0\ er dezelfde zaak den toenmahgen
hocgen comunseans aangeboden, en het
hoofd Idee 10 dat adres uitgesproken heeft
sedert die aanbieding IOOveel bijval ge-
vonden, <lat Mlr (,ORDO!<i SI'IUf.t, onlangs
te 008t Londen Icon &Silen, dat bij tijdens
zIJn verblijf III Engeland met d.. [ublleu-n
f ..este ill kheduu praktischa middelen ter
IItt\OCIlIII( ervan IDI'! <le luipenale auto-
rJt~II"I~ heeft kllnnlln oespl'{'keu

liet Illll'~ gaat lchter vertlel, .u zouder
dt u \lJ(llge~ll'ltl~u k lhd In lIJzou<lct-
hl tien tll krltl~eeren, tl)l)llI het 1111 ua[ et
vt'l'Scilillellde zw Ike plekk' Il In dl n k lbc I
zIJn zuilen Ut \t UI~ dllJ I" kUlllleu
,Ilo Z\\ Ike plekken IJICI lUI Il Jli'~n "f li
I h.lIls venllcuen \\ orden Ilt le " lag
Il Jrtl~ III het aclleH op 7.1)('1 <llll lelIjke
wijze hl IlItWOOIU. Het zegt -

\\ IJ willen wu tiP h,lIIJ geven (l"OJi~
\\ IJ let'<ls InUtrekt Je\ltlu In ous VOllg
adl"") OIU bij tie \oorl(edteldtl IItlclle tllS
~Lh,,1l ~ ngilllll ell \scun8lOu cen takllJIl
te fOtgtllJ tllssdltlU Jlt laatste "iland eli
hpt l\\aalfhontl .. r,1 UlIJI\ II \er 'I' lie nood
OHst ku~t van BI lzille gdeJ~ U [' ..mam
buco -dat \\ li ze"gell tpU~IJ Hal .. 1
~faJt ..telt~ HegeerlUJ hel eld I~ IladeliJk
recht lilt te gaau lan \-4Ct'nlllUll naar
Damor"rn In BrItseh UlllatlII

D!' voort!eelen \ all deze verhlD,11 ng
\ an \'seew;lOu wet !'..rnam hneo \\ orul tot
III ulJ'I:onderheden he"l'roken, en zIJ vallen
lladeilJk ID 't oog als lOen de kaart
gadeslaat Door het I"Jg'Hu '"n e ..u I 2i~)
IIIIJI extra diep .etl kal" I wordt het
felteilJk onUlo,:ehjk glJma,lk[ alle kabel
comUlIIUlc.llle ttlsschell ZUid \.Cnka en

I Lngd.lIIti te gdlJk .If te sUIJden
Dt hOOI !IoHlf\t-;n h. fl 0i' ,I, \CI

gad~nllt' \\ laro(> U"te COIUWIS,,,) \\e,.1
11I1':t~tcll dUIddIjk UltltUg~z~t \l "Hom

eeuc K"lolllale bIJ\lra.;e tot ~l II UI~p
let' k~bei Ielkiest hOflIl hettipll1(1
(, \HHE r r·paut~el"l;chlp
1filii < was zoo vrlenud IJk te :tt .;gelJ, d lt

In I- lIg..Jallu tie kabel IIiJdl Ige wo
..ii het (llutH.lschl(> zal I\lllell IHh

!'tU IIla.1I n~tuilllljk \Hrd tlitgel.l,.r,1
Z Jlld .. r rekcllw,; le honU"1l met lhm lIulII
cletllell toest 111<1 d'l K ,apk"I\)U1e Ull~
sp'JOrw ..g vel lOt I !lIar UH Ilau~\a li I';
ullze gm:; UHl tie gunden ('Ieren h';l dmh
hoo lang lilt Juren zal I:; gclacl ollzekel
Zilid \fnka ICtlrt "p .lIJn kaplt.lal I'll als
II IJ thans IIlet naar ,le ont" Ikkell lig van
ons 11lIti llell JOOl 't hou wen ~ 111 bril..!'

!'(poor\\p,.;tO Pil 1.i.: ....proelll1~8\\elken

zililen \\ lj 111£'1 Ulet tic Ult':(,\H rkle
IlJlJnqatf'1l t:tlt .. 11 lel" Ijl WIJ Illet:; 1.ull,lI
hebblll IU ruil '''" ,1\ schalleu till
i md'l he klJ Italt lt Il

Pun ""'1"\\' - Een correspondent seinds
on« Dondeed ..g .IlO ,I ... r Prachtige regeus gc
,,&lI~n alle dammen %lln '0'

,\ I' kandidaat ~"')\ een zetel III het Ia.gerhu'l
bU de Mn.taande elcktle ...ordt de IWlm 't.u
advokaat :->am[llluil genoemd "K" A Ih.me

Tr: ('kUIl Ril" 1 t. verleden
van de oudste In woneM! d..r -lad de boerI.... nurbolf 'D den ouderdom uo 8' )UI'
oyerleden.

~ "" )I ~ zwermen "pr nkhanen ."n than8 IR
de nabvh"td VaDKlcrludurp De 'wenutlfl Kun
411m II breed en hebbeu de jonge mielies geheel
opgevreten

Il. M IIIEH werden 4 ........ u op d.. lradoclrlChe
nieent I. I I,,,. weerhcl,t Ilelrutfetl CII gedood
Z I lM hoord. n aan leu "eer J du I'lc.,,,. '"NI
Fonteineplaats

\ I 11\AI "'0Il» - De Il f<l"dlllW'ntad ~..n du.
plaar-, ,rMgt lil d. T.C uIIK.Ve tenders v'"'r bet
rt 1'''''' cren en m-tandllOudcn vau t<M!Cbillelkl ..
\legelI In d lt d~,trtit

P\\II'" 111 I \'\1 U I \\ II '\1 , .. ~tlf\O
lal I lJ IJdl.:r,tag .! I d"_ztr '{~bt)lIJ(.'u .ouJen
\ >uI 'c"lere t. ItonderheJcll Lie mell de ad
\t!rttuta: In u~z.t uitgave

\" r., "11\ '\lE I .. urd,," ~lJlcrtl ge
• ta" I 'tt r hll Ix u"ell 'an I IJd lice poll""
k" Illleren te M,IlZtlll,crll Z'e de advertentie
laat 1l1)t relit eiderK \ er8Ch ,ncudc

lli ,1\ I \i,' genaamd Batc' d,e naar
III \cr ~nJt,;~,dL gt::!:dureuuc de kc~lva.ka.utlC
I J Il Iaftil'erH Hld\\"ald ID IC,t [In 18 tut

nO~ toe DIet gelonJeli Z III OIo"-<I,,rIlIlroosk
loo!!l

"I I 1\ k li \' I' "ln "",Ier In ~el"llChlllclld8
lt lllll \ l 1 IUli 1!no ,,~~heucll zooahI ltl Be
rh uallaland 1J0·t l'ond"lalld ell gedeelten \ an
I rall"1\..1 ell dell 'rtJ'LIlal Z I n~bt.,n .(!(el
,chade aan

In .t~zc 1I1~gavePUt.ll
cel'rl Ut rc~~nog C~U Jm!ita<1lge omscbrllvlllI'
, In J. a,lll.;llcr. f.lDllw. komende uil Becbua
na11nJ ell I'rw,,!.a IIU up het oogeubltk In bet
arb."d.Jel" i

ALLBRLEI.

Ad vokaat T L Graham
D· htl I (",th till "PU

hl'( li lOf[lt hu" III

Verregaande MIsleidIng
in lp ('I 'j I' 'lU 1'1,lel< II

lIlelI el 11 IlIltl l,ug"lrtikel ". r ",,"I I "PI«
tane'tllI dIl I er k~lltll" L~I (>lIl;llll. 1(11
g<,!t(t! lIll-dp lUl I IJ "IhIll. If L!e\tll

11\ t I' I II '\ !. \ " \1
,I

,
i

~

1 It lit h O..,!8 "'poor\\eg t 1I1t>\eU

.,'lld'ulll"lllI t ()lIleIJlllk'll IlitJIldIt
lIlell hJtt t '11t'( ,\r1I1g'd h til \\ ,r.!1 I,et
\01"l':l1" Je I II I III ,iNIi
IedtIl' _pc!aall I,ll 'lil IL i,,>loulah :;pOOI

\\ 'I donk I\\ ..geil tt' ),CIIIJp,,11'1I
lan zulk HID ,rgulIIelll

\[Ilrdln kom I lt. ( 'I ï

De Tranf!vaalf!nhe grondwet
commlf!,le

r"l l!fllldl II hlllll,pfl
tf'_' II 11£"11"' I lil' II I, ,t lIe Illll

lUid t hJ II Iir I.. II lIl-' I Il \\ I~ ..!'.;.;alil
>III het J.:I" 1111tlb- h II II e ICl hlCl, 1,,1
II In~"III~che h O~~"I"C hlsllof en deu
\ olk'l 1.1i hij Il' I('ggell k ,n het n:Jg maal
niet klem kriJgen dat (lie krIsIs zoo gr,ed

'iV<.> uen w I un.
L l\er c;>crcllcntlte onJcrdanlge

diellll.fcn
H I \1[\ I
'[. II I I

I- 1 Jl I ,

II a 'u I. I II
IlJtl bellalt~11 \\ III
Delagotl IIIJIl

'[aar" I[ I" ll!l I~ \\ II! held
DIt IlH II heil lf I t Ifll'l \'"Ir d\

,I rt ll-dll'''1 d8Che
t r \\01 It IUR geeu

Ga niet naar RhodeSIa
I" Ic "ood~, h II' (lte I. h~r HIJ ,d •• \ III
Hhode"ll Il II! h t l!ll Itn hIt lI~t C, I
nl('t ,oor bt de r ..,.r' II IJ I \ oorl ) I" 1\ Int
het I~ llaar uu te ongez 'utl \OOr D11'1I\\e
aankomehugeu

~ .............-----spoorweg!'l1
\lr~chtl ';\IUlll;t t l'dlhtll I h"'3Ihc!l,
~lltaj"Lh~ of Dclag"d,lllllslh I Jute

2 Dat al e ,chalen vau 'poorweg·
tarwven, Duk die '&u de Kilpkolonil',
ieQueerd lUll up het bei!:Ul:l. hoe YeNer

f r~ [r.r Lit ct r "Ipeuw 1~1 "'J""am 't"Jn
onzen corre.ponJenl alJlar 'crOClDtu "U het
~oIrende Pr~cbtt;:e d JaT jr ngeode r"l[ens,un ievallen eo de drOI)IiI~ UIteil ~llIde Bet"'"tl !lIloC yo.lbtJoycllJ

Dl ")' I I I ... le Rol f." ~ J' I'" 11 L
beropen t Op 1. ell } ebrl18Il Daar de aan vrug
naar lOIPe!. mmoJalie i"OO~ lJ llI~t llIen
'PQe<l11lUlUO~. loell
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MIJ'N1IDR,-Negen ma&Ddén .. leden
betuigde ik in een brief &all u VI Il

de JlOede uitwerki1l& ftD RHEUMATI
eUlio in mijn genl. Jl: ben ~ i- oud
ul heb 23 jaren la.ng geleden lOMl CHROl{
ISCHE ASTHMA en RHEUMA.TIEK: e,
tocht, verlichting V&ll vele beroemde genen
lundigen, en prot-rde rJlee IOnder baat t
nnden en had in mijn geval rJle geloof i"
meDllCbelijke bekwaamheid verloren, tot dat
ik RHEUKATICURO prot-rde en ineen..
tUjn mijn Neuralgia, Rheumatiek en pijne,-
in hoofd en &aIlgezicht verdwenen en het
nieuw. il. ver en wijd v8J'8preid dat "ou'
m_t.r V4lf RooT amper hee lIem... 1gezond
WY ftD die wonderlijke Medicijn," en dit
w~ werkelijk het geval j .lkeen die het
probeerde beveelt het &ILD.

De heer JACOI UI ZUL ftD Vlakfonteifl
(3 uur ftD Bteijn8burg), il gen_ van
.. n IIChijnbur onpneeeHjkgeval VtUI Rbeu.
matie)[ en licht.. Nooit, lei lijn ~e-
JUno. V4lf Zin. &all mij, wu er een erger g.-
nJ TU_ëKoorta Ziekte," sooals _ij het __
men. Vj a.te dom. RHEUMATICURO
CI.Cl d8 lijdende jonge man rustig .lapen ec
~Jl w-.rd 1'OOrtdureDd toetcediend,.......... a buen en menden l18iéIen dat
BJ...un 't'II'WIIohten dai bij leven mn, VGl
1ij"'" ,ulge9J.ia-de van de gen_.
u.cht Tall U BB.EUUTICURO en
PILLEN.
0. oude hew TAll DD W....,. _ Beddersborg ..

.... ,_ door em bottel.
De hMr ..L Coauu, BraDdTleI, IIU1de1burg. e.c.'*Welijk ftl'liobSing. )lijn lOOD Ju ... lijo

IIIIiIooDnder. de beer J. A.. SJU'f. 1'UI wooderbooDi .
Barprsdorp. WWdeD ook (It!IlGMl- ik !Doet nu
.Iuiten-Ik blijf uw dankt.re nieod, J.e \':\,.
JONES '.'RHEUMATICURO.
a. pooote Zuld.ACrikaanrocb. ge ...... middel .oor
Mt, Rbeuma&iek. Rbeu .... ti""he Jicht, Lend.
liall\,.H.up Jich\, Aangezicht. pijnen. en., ell bOi'l'

O bl'l M I IK' I .... • daiaeodeo ganlleo ..... 1 .. ~r dan boy~no{t'nID elmngs aterlaa tegen ostpriJs. ~~u.::.~_~~~~~1'~:d~~~~Apoth~

AFDEELllfGSRAAD, BARILY OOST.

fltparttJ8eJlt Ian P8bfi ~e Werken.
I OE· BULAWAYO

MMTSCHAPPIJ,

\\" F. \' 0 fiST E Il.

hangboomen, en

No.7. ..1U8198.

GOUVERMEIEITS KENNISBEYIIS

STAATSbYMNASIUM PRETO.ilt
AAN BOUWM~ESTERS.

\VEGENS zekere veranderingen
:a!ll1 het plan worden op

Dieuw tenders· ~vraagd voor het
opricht8):l van een nieuwe opsluit.
plaata en kwartieren te Touwsrivier.

Teek~gen, specificaties en
OOIlditiea van contract liggen ter
inulle aan het kantoor van den
ondergeteekende en aan het kantoor
van dep Resident .Magistraat,
Worcester.

Tenders duidelijk gemerkt" 'I'en-
der voor Opeluit-plaets te Touws-
rivier" zullen ontvangen worden
door den Controleur en Auditeur-

Kaapstad, tot 's namid-
12 uur op Maandag, 2-1,Januari,

1898.
Tenderaars moeten twee voldoen-

de borgen geven voor de behoorlij .e
?eI'VUlliug van het contract en
__ --1_. bo d T. J. KROOS,
MNWIoD1ge rgen moeten de ten ers Ouder-litaalslooretaria.

teekenen. (;011 vernetuentekantoor ,
De lal'gllte of eenige tender zal r....torra, 31 llec"mberl89i,

niet noodwendig worden aange- - ,---- --------
nomen. Afdeelingsraad,BarklyOost

H. S. GREAVE8,
Architect, KEN N ISG EV ING.

Publieke Werken Departement,
Caledon Plein,

Kaapstad, 6 Jan., 1898. De maatschappij is de eenige huurderes van de Bulawayo Publieke
Markt, en de eigenares van 4 standplaatsen in Bulawayo, op eenigen
waarvan goede gebouwen zijn opgericht,

Alle soorten producten worden dool' de maatschappij ontvangen
voor verkoop, en geen ander agenta-commiseies worden van klanten
gevraagd dan 5 percent commissio op de verkoopingen.

Kontantgeld wordt aan verkoopers uitbetaald op den dag van ver-
kooping en een prijslijst wordt wekelijks aan alle markt klanten toe-
gezonden.

OPROEPD1G gellCbiedt ruita doen van appli.
caoten voor de betrekkinjC vau :

15 en t6 Georqestraat, Mansion House, Loilden, E.e.Docent In de klassieke Talen, un
bet Staatsgymnasium te Pretoria.

Gemachtigde Kapitaal
Ingeschreven Kapitaal
OtUngeschreven Kapitaal

£185,000.
£12i'5000.
£lO.~

Bij de applicatie moelen ovel)Ce!egd "",rIlen:. Be-
wiJo VaD IidlllAat..chap eeuer proteatantI!Cb ehr~.....
Iijke Kerk; verklariog van bereidheid om ODd... •
wij. te ge.en overeeukomsttg den eiseh eD. de be-
doeIiDI-( vao artt. , b eo t ft eo b, (lm lid) QJl

Wet no. 8, IS!l2. (op I(TOlIUfan art. " van W~t no·
~. 1~9J:; bew ij. van voldoend" kenDi. der officieel.
lands....... I. van beboorlijk voltooide Acaderui!cbe
l!itud.e en van ~OOOzedelIjk gedra!;.

Salaris .£!lU() per jur.
H.... koetee worden IJI!lijk rergoed.
l.k •• ,pl'licatu", moeten vef')("zeld ~D Tan een

,,",rtlrt"aat van ~urKer.och .. P VIlO deo \'eldkomet der
.. ij k, durdelijk vermeldende of applicant i. vol .tem·
gerecbt izd burger of Kenaturnli-ro burger.

Persou ..n niet iu bezit va.u bet beydj. vaD na.t.ura.-
l ieuie of vnn een cert ificaet van l'olburgencbap bier
te lande, Nl die overigens meenen ~k waliftoeerd te
LIjn, kunnen.eveneens hunne spplicentea Toor dOH
betrt"t k.1I1~ - rudienen. die moeten wonltm gericb\
ll'Wrl;J' tot 5 Februari IIj!j8, &lW het u""'r van
den Swl",...-.:reta" •.. Hd. H. met vermelding op de
envelopj-e .. Doc--nt ~taati'~)·Ulna.sium."

Dlreotoeu... a.
DR. F, RUTHERFOORD H!.RRI8. DI HIBR JOHN OAKLEY

MAUND, DE HIIR' JODN SEE!.&, Directeuren der Rhodesia
Exploratie en Ontwikkelings Maataohappij, Beperkt.

DR HEER GEORGE PAULING, Ex.lid van den Raad en Commissaris
van Openbare Werken en Mijnen, Bulawayo.

DE HEER HERBERT CECIL PORTER, Directeur der Mashonaland
Agenteohap, Beperkt.
Beo.........

DE HEBR E. PHILLIPS.

PI ....... lJk. OGlEDl_, Bu.la""_70.
DR' HANS SAUER, Bestuurder in Zuid Afrika van de Rhodesia Ex-

ploratie en Ontwikkelingsmaatschappij, Beperkt.
DE HIER BEN BRADLEY, Ássistent Bestuurder in Zuid Afriks. van

de Rhodesia Exploratie en Ontwikkelingsmaatschappij. Beperkt.
DE HEER P. B. S .. WREY. A.M.l.C.E .• Adviaeerend Ingenieur der

Ma.shonaland Agentschap -.
1Ieo n.

GOUDVELDEN VAN MATABELELAND. BEPERKT.

SCHUTVERKOOPING.

'1- E wor-den verkocht uit het Schut te
Mertowu op den :.!~l J.\HARI 1898,

iudreu niel vrucge!' g~lost. -I hamel, lino
ker ooi stomp. I ech t er VOl', zwavelstnart,
letter onduidelijk; I nor, linker oor balf
maa u achter, rechter oor zwavelstaart, balf.
maan achter, geletterd J. 7.; looi, linker
oor, winkelh .... k voor. half maan achter,
rechter {JOl' stomp, half Illaa" voor, gelet.
terd ,I ï

R9NDGA.A.NDE
Onderwijzer Benoodigll.

TE

Yterfoltetn Wi. lidden Valscbrivier,
KROONSTAD.

APPLICATI ~S voor bovenge-
noemde betrekking vergezeld

~ de bij de wet vereischte getuig.
schrifteu van bekwaamheid, goed
gedrag van de laatste schoolcom-
missie en predikant waar applicant
werkzaam was,' en lidmaatschap
eener Protestanscho Kerk zullen
door den ondergcteekenclc inge.
wacht worden tot op 0 }'Ellin 1f(J

1898.
Werkzaamheden to begiIlDen zoo

spoedig mogelijk.
Kennis van Muziek zal d« voor-

keur hebben.
Salaris £120 per jaar e n d(' school-

gelden.
Billijke reiskosten, g-estaafd door

kwiianties zullen vcrgoed worden.
N.B.-De geslaagde applicant

moet zich voorzien van een Onder.
wijzers 2de klas spoorweg cert ifi-
caat om tegen halfpl'ijs te reizen.

S. J. M. WES~ELS,
See. Sch. Commissie.

Gelukskraal,
Kroonstad, 7 Januari I898.

G F HE~NING,
Seh utmecster.

Uit.tekende Be:rgplaat••
Bezandingen van Koloniale producten van over de l Oulbs zullen

per spoortrein vervoerd worden tegen speciale lage tarieven mits de
verzending briefjes gemerkt zijn" Koloniale producten."

De maatschappij verkiest den vervoerprijs bij ontvangst der
goederen te Bulawayo te betalen en de kosten af te trekken van de
opbrengst. .

- - Do maatschappij is zooals men uit het voorgaande zal bemerken,
een zeer verantwoordelijk lichaam en waarborgt allo zaken aan haar
toevertrou wd op eene behoorlijke en voldoemie -wijze uit te voeren.

Adres voor goederen: Den Marktmeester, Bulawayo Markt en
Kantoren Maatschappij, Beperkt, Bulawayo.

Post Adres: P.K. Bus 212, Bulawayo.
Bankiers.-De Standard Bank van Zuid Afrika, Beperkt.

~lerkHln, ,j .Iunu.ui L~~)r.:

Divisional Council, Barkly East.
N'iTIC;~.

POUND SALE.

-lHI I", ~;"IJ "lit (If the. PUlll.d aL b-Ier·
. t.LlWII. "" the :.!~, J.nl'.\RY, lf nul pre·
\"]"'hly f\,_lt:last.~d -~l ham e l, left ear StUI1.l}L

,,;;i1t, .1' s wu llowtui l. letter indistinct; 1
e w • left "ar half moon behind, right ear
.,wallowtail, halfmoon behind, lettered J.7.
I ewe. lef't cal' ",[uarc front halfmoon be-
himl , right ea r ,tump halfmoon in frout,
iet t e red J ': Kaupsche Gouvernements Spoorwezen.

G F HENNING.
Pouudmaster.

~[el't"wn.
:/ .lun u.n-v. 1.,:,:1;'., Oudtshocrn+Klipplaat Lijn.

Div;sional Council of Barkly East.
NOTIcE.

---------
TENDERS worden gevraagd voor bet bouwen van een spoorweglijn

van Oudtshoorn over Willowmore naar Klipplaat Statie een lengte
van ongeveer 154 mijlen, en zullen ontvangen worden door den
Controleur en Auditeur-Generaal aan zijn kantoor te Kaapstad, of door
den Agent-Generaal voor de Kaap de Goede Hoop, 112 VIctoria Straat,
Westminster, Londen S.W. tot om 12 uur op Maandag den 31 sten dag
van Januari 1898.

Tendervorrn, kontrakt, en specificaties, en alle andere bijzonder-
heden kunnen verkregen worden op aanvraag aan dit kantoor op en ns.
den 22 sten dezer, en aan het kantoor van den Agent-Generaal op den
lO den proximo.

Geen tender zal in overweging genomen worden, tenzij op den
voorgeschreven vorm, en het Gouvernl:lment verbindt zich niet de
laagste of eenige tender aan te nemen.

JOHN BROWN, Hoofd-Ingenieur.
Kantoor van den Hoofd-Ingenieur,

Kaapstad, 16 December, 1897.

POUND SALE.
.'l~'I) hc' " .. lol .. lit uf t h« lound at C(~IJ.

I"·",,k. 1111tll\' ~~llh JA\l'.\Rl 1.')98,
if nor I'rt'\'illlI"ly rdt'"""d: -I raw. left
"ar h,,~fUl(")1I flout. ri:.r IJ I hurn. hole
thl')Jlgh: li :;1,,·,,1', \'ariuu:, tIl"rk~, short
\\·lHt}. '

KOCHen DIXIE, Kaapstad.

BENOODIGD....
EEN bekwaam persoon om met

mijn Zaaijerij te boeren voor
minstens 15 jaar. Doe aanzoek per
brief of mondelings voo!' einrll'
Februari 1898.

J. C. KOTZE, C. H. zn.,
Groenva.llpi, Piktjlberg.

Jan. 8, 1898.

w. F. VOl{STER.
PouuJmRst('r.

(·"I.Jbrl'uk. ;, .Jalluary, IIl~b.

Afdeelingsraad BarklY Oost
l( ENNl:--GErING.

---_-----_.,-- ._-
SCH L'TrERKOOPING.EBIf HULPONDER WIJZER. 'l'E w:,rdell \'0rkochl nil 1.1;' Sc~~t te

(uldiJrlluk, op ,lell 2.1 JA:>; r; ARl
1,';:1,<, indit'n "in \'I'I)I'>;I'r gc-Io:'t :-1 tam.
link,·r ""I' h"lf til: la II voor, re"t ..r hoorn
gat do',r: I'i 8('h"l'"n, \,l'rschi![.'nd" mer·
kiln. kort wol. OUDTSHOORN-KLIPPLAAT LIJN.

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.WORDT gevraagd voor de
Publieke School alhier tegen

een Salaris -van £1.~)0 Pl'r jaar,
diensten te beginnen met April
Kwartaal. Applicaties met Getuig-
schriften zullen UOO!'dcn onderi!c-
teekende ontvangeIl \\Ord"11 'tot
Ó Februari a.ans t.
Grondige kennis V:1rJ de Hol·

landsche taal een lllfodzHkelIjk
vereischte.

B. J. B. \" d. :\fERWE.

:-:rhutme •.'ster.
(',,1.111I·(\" k,

.-, J"ntl:lri l.~~l,". VERDERE KENNISGEVING.

De Heer James Gribble,
Afnemer. PAARL,

\
' -: E.\":--;CIIT, terwijl hij zIJDe
I V klantt'n J(.or gel'l'('1 ZlIid

Afrika dallkt HJOI' hlln ruime onder·
steuning' in het \·er!t'dl·ll. lIen mede
te dedt'n dat Jaar hij teruO'gekeerd
is van Zijll n'is naar Engeland met
verniellwde l5ezlllldheid, hij in de
toekomst persoonlijk alle klanten
zal bedieuen.

1'ENDERAARS voor het UOllweu van voornoemde lijn worden
geinformeerd dat besloten is dl' lijn te bouwen al:; een lichte

Spoorweglijn, overeenkomstig Schedule B van Wet No. ~8 van 1895, en
zij worden daarom Ilitgenoodigd aanzook te doen om een copij van dg
gewijzigde specificatie.S",'!'etari".

.JOHN BROWN, Hoofd-Ingenieur.Murraysburg,
10 Januari 1898. Hoofd-Ingenieur's Kantoor,

Kaapstad, 6 Januari 1898.
,\ PI) I.JIC.\ 'f r I·~~

GEJV.18e3. GEJV.18eaWORDEN gevr;l'l.gd VOOI' l'ell
onderwijzer Oj' el~n hnitell

plaats in de Transvaal, bij den
ondergeteekende, bij wien alle in·
formatie te bekomen is.

Salaris £150 per jaar, :tiles VI'lJ.

Certificaat eene vereischtl'.

BIEGELHUTH EN ZONEN
!{~;NN l~G EV !~TG. PIANO EN ORGEL DEPOT.

100 LAN08TaA"':T. KAAP8T.&D
Het betroawbare Hais voor F.erste·Klas Waanle,

Eenige Agenten .oor Recbtopotunde en Vleugel PianOI! door JOR
KeRS! en H.w~PI"I. & Co., :or-ten; E. K.... ".., Stuttgart; G
KLING1U. ..lfN '" Co., Berlijn. Amerikaanocbe OrgeIa, door Srou &
CJ" .... en andere bekend.lhk.".,..
,. HOMES COMPANION," I ~piegel, Tol .tel rietpijre". 6

.topP"n, goed .... rkende regillten en .. Gruel Organ." £15 lf",.
.. HOMES eOMPÁJ."lION." 3 8pie,r'I., Tol .tel rietpijpen. 11

IlJ'rflkende regi~, en .. Grand Organ en" ~well,n £111 lSo.
Alle voor 7 jaren gewaarborgd.
Andere ooorteD eYen laag..\1" }{wiekÏDl!trumeoteD, ToebehooMo, en.. Laat..te nieuwig.

beden in .-\uloharl'en, en •. , door goede Maker. iu voorl'1Uld.

DAT ik alt ijJ gereed ben Kaffer
. famllJrs voor boeren werk

op te zenden naar eenige statie in
de Westelijke I'rovincie tegen de
\'olg-ende prijzen, maar niet minder
te b('stt'llell dan l,e dil'll"tbare man-
nPIl ('Il meiJell.

Alll' dicl1~th:'l'ell \';I!! 1:..!ja!'en 0110

en bOH'Il, 1:);;. pc!' kill).
Alle kindere'll yall drie jarl'n tot

on.]I'!· Iwaalf :':'1. pel' ko}' ..
1\itHll'l'l'1l lJlldl'l' d.-ie ~ratis. ALLE CATALOGUSSEN VRIJ.

D G. CILUF"
Pretor'::!,

Illl~ ~;)H

BENOODIGD
rJ WEE Gecertificl'erdl' Onder·

wijzere"'''('ll \'C0!' lll.'rdeklas
ScholeJl, nipt \'tT \:OW IlI't dorp.
Vcreisclrten Engelfch, lIullalllLsl'b,
Muziek en Handwt'l·k.

Salaris Llji) met ko,t III illWQ· Cathcart Hoad, QlIeenstown.Ding.
Aanzoeken l\'orJt:n dool' dUI

oudergeteekenJe Ill.~t' l'I',acl,t 1ut dell
lUsten dezer en 1)('1 wc.-k ttl be;.,rin.
neo den lstt'n Fl';BHU.ARI. .

G. W. \VI LSON.

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

ALU Il\lFLLI"t:l m IlIlm lion I'ItIT IlJtCIYHlt.

W. A. BOTHA

,eYefaDCJer aan netODsm atoflam

Cradock.
lOden Januari 1898.

l6fA\
A. SPOLAN DER& 00.,

GEVESTIGD $8 JAREN
Chronometer·, Horologe. en Ilotmaten

If.....u ~ DariiltpraaJ,

Gouden en Zilveren Horo}oges iD
Voorraad nhouden.

EENE gr:>ote voorraad is in onze handen gdstdd, eo wij hebben be-
ploten dezelve tegen kost prijs te verkoopen, n.l. :

Zwara Drieboehige IJzeren Palen geschikt voor gladde en
doomdraad, 15/6 per dozijn.

Bouten en Krammen benoodigd sleehts voor doorndraa.d, 5/- per
gro!lR.

Winpalen (in het midden) 21/. stuk.
Hoekpalen, met 2 dubbele staanders, 30/- per stuk.
Dubbele Hekken, 4 voet en 12 voet met pilaren,
staanders kompleet, £5 lSs. 6d
Gladde Zwarte Staal Draad, £8 per ton.

EEN BUIrENGEWONE KANS.
De Kaapsehe Kolonisatie Maatschappij in likwadatie.

w. L.
IRrert RI'OII \\PI· ... ti J':I r.

I

BESTE VOElHEL \"t10R \"EE, DR.:J: E
Onderwi jzcrs BelloodigdVARKENS, enz.

Per SpC)Ortrein verzonden. SALAIW:5::lE:--l £~)O,£60,€'n £80
eli Yrij Logie8.

J. C. DU PLESSIS, V.D.M.
Elliot, 7 Jan. 1898.

-ss. per iZak to
,~ Station.

Newlands

Nederlandsche Ztiid~AJrjkaansche
SPOORWEGMAATSOAHPPIJ.·

Kortste en Goedkoopste Rqute voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg. Pretoria
en andere plaatsen in de Tran~vaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaal) in 24 uren naar JohannesLurg
en 21 uur naar Pretoria.

TarIefloor 1_ JIll H....-g £1, l1L-tB Jl t71
PretorJ. MOs. 1d.-eDJ3 41" " " "Dagelijksche persenendlenst van Durban (Natal)

naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen In
de Transvaal en Oranle Vrij~t.

....
IM .... - ....
Zuid Afrikaansche Vertegenweordie'er:-

CHAS. W. HOLMES,
Timber Straat. Pletermarltzbura.

Op aanstelling~.. Electroplaters en
Vergulders voor ~ Z.Ex. den

Gouveruenr.

Het zal n goed Betalen
OM UW OUDE ,

Platewaar op nieuw belegd te krij- i
gen zoogoed als nieuw gemaakt. I

ooo~ H. EVENNETT en Co., 2:3
Kasteelstraat, Kaapstad die onder-
nemen elk soort Electropleetwerk
te doen in

GOUd. Zilver. Nickel c: Kotier-
ook Brons en lober Poleefe/ll
en Goudverniss~n, /i){Tt:n zeer
billilke tri/zen.
Rijtuig en Kar Versierselen

een~ Specialit.eit
H.Evennett & CO~

23 KASTEELSTRAAT,

K..AA.PST.AD.
HET GEN.AS HEN ALLEN.

.1\ FN:'-: ISO E VING.
Weg Overschrijdinq Akte.

HIERBIJ geschiedt kenni.sgeving• dat
alle personen gevonden op de ver·

schillende Hoofd. en Afdeelingsraads.
wegen, in de Afdeeling Barkly Oost,
reizende met rijtuigen door ossen ver·
voerd zondor leiders voor hunne spannen,
alsmede ecnig een gevonden schade aan
te richten op eeniWlrlei wijze aaD
de lleschermingll Muren, Behoudeni
1\1aren en Keerklippen op, en in de beddin·
gen van de verscheidene bovengenoemde
wegen, zullen volgens wet worden ver-
volgd.

Op bst,
8. EDWD. SHA WE,

Secretari+
Adeelingsraad Kantoor,

Barkly Oost" 13 Nov., 1897.

... '" - 1 ,.._ ..."",~--
_.. ........... .j..Il TAt~DEN!

TANDEN!!
I'T"""--'1· l'-T~~iutN.;!

De Heer \VA L KI; R,

LO~ =:~s'~nsiANDElt ih TI'fUUl
. l: (r .' am.rs, Gronte ..ei».
,IIEi;IT do eer ~n .bl't pnhli,·k

in de Luiten-Iist rrkton te
lIeri,·]tll'll .l..lt llij een Jl E I!;J. :::lTE L
l'.A\DE~ in Er;~ DAG kan
le\"Cren tegrn llliJltler dan de

HELFT van den gCI"onC'n prijs.
Een waarborg voor vijf jaar wordt
mot elk stel gcg-even.

B'emoedigd door de enorme
verkoopingen, maken d a Fa-
brikanten zich gereed om

~&O,OOO BLIKKBN
TE VERSCHEPEN.

Alle Consultaties I.eheel Grat;,
- --- ----_._-----

Juist Ontvangen.
KERSTFEESTLI EDEREN.

VERKRIJGBAAR BIJ :- Een Bundel Koorstukken.-
7 in getale, netjes gedrukt te Leip-
zig, en te verkrijgen a 2s.6d. P'"
bundel bij

J. S.deVILLIERS,

B. G. LElfNON eD 00.
HEYlOB, KATHJ:W en 00.
J. D. OARTWRIGHT en 00.
B. LA.WJlUOIl en 00,
STm'BAlf lIoPHmUJON en co.
en bij .. 4eJre Pakhu1zen.

Victoriapark, Paarl.

Doe spoedig aanzoek, om teleur-
stelling te voorkomen.

RETIEF,
Marktplein, Paarl,

DE groote prijswinner voor lich-
te Rijtuigen heeft eene onder-

vinding van rtnm 2.5 jaren in de
rijtuig bezigheid opgedaan, en zijne
rijtuigen zijn wegens hunne goede
hoedanigheid alom bekend over re-

hool Zuid-Afrika.
.!lies handwerk (en T&n goed droog
Hout) en gew&&l'borgd goed te zijn,
Prijslijsten en Portretten gratis op

R'lnvraag.
Let op het adres: F. J. RETIEF,

Marktplein.
Tel. adres: Retief, Markt, Paarl.

F. J,
KEATING'S POEDER.
XEATING'S POEDER.
ItEATING'S POBDER.
ItEATING'S POEDER.
ItEATING'S POEDER.
KEATING'S WEDER.

Deze poeder, 100 beroemd. i. rleUi, 00'
OYeriroft'en in bet doodee ftIl WKB.J
LUIZEN, VU:OIEN. 'MOTTI S,ItEVX&<,
ee aJl. iD_no lle"";';l aij "__I
roohadelooo jo yoor die ......}. Alle ..........
eo )'elterij.n behooree met de ..............
beotrooid le WOrd.OI _ IDMl lO • ., .-kt.
Het il ODwaardeorbMr bij bét Stnacl. o.
\e!rUttleUinr te ~ drinl_'" ot
hel ... rkrijJl'lQ y.. "Iea&iD(. P ....der ... o..a
ander poeder il doHbelred.

f
WEEGLUIZEN.
VLOOIEN,

DOODT J(<JTTEN.
KEVERS
J(USKIETEN.

Onoyorirollt'1l YOOr h.ldoadeeTan Vl.ooIY.N
I\' fEGLUtZI!:N. KAKKERLAKK)!;!!
KE\·I.ll-<.MOITEN, in PJ!:{,~,~
t't·nig "){fr' iueect. t.\porL:-Ji.-Jf'n aaUea bet
(IDwurdf"tlr ba:lt Yil,dt~n CUl wJOO'f!IIUP bonde.
~o!:!.n. aJoook <L.w .... Yoor LMr lie""",,,

Hel PU HLlEK "onlt GEW A.'B..
SOHUWD dal eLl .,.tj. '"D d•• Ie
~ .. deo DaalD eD. cf. bandloekiq M._t
nu THOMAS DATING; _der" 10
elk aanpl>od .... artilr:el beOIrOC. 8Iocla1l iD
Llikj ... _koelot.

WOIUlIEN .-" KINDEREN."
WORJ(EN.-" KINDEREN."
WORKEN .-"KINDEREN."
WORJlEN.-"KINDEREN. "
WORJlEN.-" IUNDXRE.~."

Kea&iDp W_ Tablett ... io _ lIODd....lintr mecli
tijlI, (ENKEL EENE GROENTE LEKK.KR.lii'U)
lreida iD yoork_ ell iD'maak, 1I1lArdoor .. pma.lt
kelijko m.lbotIe OlD een ... ier _~OIeI _;
[.lii'OEW" NOEN of DRUD WOR\1E,s t.e.-uij ....
..~I .• Zij lii.~ 'l'Ollr:omell ,ei it! eli 1Dild, .......i
.. ochiU yoor klDd • ..-. V.rkocht in BIiIr:kea ..
~lela, d::or _Il. Progro'ein. •
Eigenaar, THOMAS KEA.TING. Loncla.

Ten eiode abuizen te yoori-omen,
De heer G. N. UN DUP,

Tllnheelknndige,
588TRAND8TRAAT,

"'TERW ACHT niet op reis te
V gaan vroeger dan Juni van

dit jaar.

ZUID-AP'RIKAANSCr--> ..-
KONINKIITJKE MAILDIEt.-8T

"VIKING,"
ONGESUIKERDE MELK..

De "CASTLE MAIL" Maatschappij

I)E Stoombooten d_ Lijn vertmr.lt:en
van Kaapstad Daar Londen om den

anderen Woensdag, te 4r uur D.m., naar
Madeira en Plymouth, t.l Sh·t Helena eo
ABoemrion a.anh:oggende op de bepaalde \u
schentijden.\

• AN wegl' de nabijheid der
Runderpetst, i::l lO Viking" de

eenige Melk die met veiligheid kan
worden gebruikt.

Geprepareerd vau de keurigste
Melk uit. de Nool'wot'gsche Hoog- bra BOItu loer K1telucl, Jta Lu Pal.af
landen (de beBW wei v~lden in de ge-
heele wereld) is deze klasse rijker in
Room dan alle anderen, is meer
voedzaam en wordt gemakkelijker
verteerd, cn daar het heelemaal
bevrijd is van toegevoegde suiker,
kan het ged urende het dagelijksche
verbrnik niet van gewone melk
worden onderschflidene.

Deze pas.geiTJtroduceerde ~k-
kernij mag verkre~en worden. bij
alle kruideniers, of ID het groot van

ROBERTSOIf EH CHAIBERLAII
HOUT· STRAAT,

K A A PST AD. lTIIOISTOODOOTlWTSCH!FT,1
---.---. ' CB_PB.KT).

YAH D. SPUY, IIIELIAH &: CO. DE Mailbooten d;MllAtlOcbai'pij '"t!r
Vandu .-4fslal!ers en AJTentell . tnI~a nu Kaapsl.ad naar EnJ:'el.,.d

- TlA Madeira, OUI <irn nnd(',,,,u Woen~.i'41I ..n
TeL ad. llalmeekr7 e. Purl: 'uur D.m., eie onder IUtnler.;gl·tde

"UNITY' VOOR ENGELAND.
______. ".", ~1\-Ml!:XJl·.AN. Kapt. HA<;UE

AFRlKA4NSGHE CYCLE ~'eu.ll-NO'1)IAN (T\nn "'-"'e ....) Kal,t ~f"L"\'-
.. 2.l-TAHTA~I, Kupf. TIM>N

Mar. !l--JrI00H, Kap:. OBIHIl>

CORPORATIE.

Jan. J_NORHAM CASTLE, Kapt.UXBD.lLL
Fe". 2-ROSLlN CA.STLE. Kapt. 1'11..&\'1':111'.

" 16-Dl'N\J<:GAN CA!lTLK Kapt. HAT
Mar. 2-H.lWARDEN CASTLE, Kapt. RrGIIY.

PEMBROKE CASTLE, Kapt. MAB8S.lLL. omhnt
20 .lanllAn

A.liUNDEL CAI'TLK, Kap!. WIBt>ER, oDitrenl 3
F~"mari

DOUNE CASTLE, Kapt. STAII!HTa£t:T. omtrent
J 7 Februari

Voor Vracht of Pa88age vervoege met
zich bij de Agenten van de CASTLE
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ, (Bpkt).

U_ZON L:J:J'?'\T
KONINKLIJ.l\:' MAlLlJJ ENI-'T

RX1Kl BOOTlUI voon RNUIJ.LA1, IJ.
GoOHI!!.HA (T-,,·il.l 8crcw). r.apt MOSE!.\. "mt",,,1

27·)onnari
GHl':KK ('rwin Screw), E,'I'(. ÁB""TO!'U. "mlr"n'

10 ~'ebnari
GASCON (Twin 8crew), Kapt. WAIITI!', nm ''''''I

J.f Ji'~bnaarI .
GUELPH (Twin Ser"",). KAPt. SIII.!'OS. omln:n\

lO)bart
Een V&Jl_ eie ~pij'e mooie Stoom

bOOt.eJJ zal SOUTHAMPTON verlaten voor
HAMBURG, kort na de aankomst nn
deze KaiWoombooten.
RETOURKAARTJESoaarENGELANTI

gangbaar voor ze. Maanden, worden ni~·
reikt te,reD een 'reJ'1Ilindering van 10 perett!lt
op den Dubbelen Paaageprijs.
RKTOU&LU.RTJES naar HAVENS

)up eie KUST worden u:tgereikt Toor d..
t.rngreia binnen Drie :Maanden perde Uniou
of the cut.le .Kaat.chappij Stoom booten.

Voor VraeLs of P&6IIIagedoe men aanzoek
MD _:JCaat.Onn Y&D de Union Stoombovt
IIMt.cbappij. AAIderleyatn.a&.

Ho·_fd Konfoor Depot:
HOEK VAN

St. GEOIGB Elf IATDUIT
T~m STIATBI,

G~ WPStm
ROYAL

TALBOT
CYCLES.

VIn ar tt6 tot &2&
ftIiJlpBS,. OOUHII

-.u»s. JIDIIL

OV1
KO:

E
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J",r \\0 t
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~IERS,
Paarl

li teleur-

:TIEF,
Paarl,

voor lich-
t l'lIC onder-
J u-en In de
un, ell zijn
'lilt' e

e-

:1 go droog
goed te zijn.
'I gratIs op

nE lEF,
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TR4AT,
'I' I t'IS te

',lf] JUnI van

"ISCr-,~~

\fL1)JE~ST
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r lJn ~
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rut Tl m,
...., t lIelenn. BD
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I.k "lJA Lt.
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na Lu Pil II
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\ I v ""S<fl et
1, ('-\STLE

, I IJ (Hpkt ),

.r....."'"\"r
,I Lill E~~T

.\ T~"!1.HTT.1
I

-i J rIJ Vttr-
11 r r I!l:ol~!1d

"f , rn t re n t

Wlt""nt

'TIlt [l'D\.

. ':l' »e 81«>
, \ cr-la ten voor
.n korn at V8.D

I I ,\(;r;LANTI
\\ I!rden UI 6-

III 10 !l'

.. olontale

ingenieurs werk

Dwaze praatjes.

1I!:l H '" E" ....L III \nu, '\ '.

te brand in Londen.
1c ,l, , I Il," 1 Ile u It

\t Ioaw! met len ~r )Ilt.ll l.r lid lIJ de
I I II! ti rand "tJfVIJr rak t ct d lI, -o r on

1 ~lo r ....f\ Il\! tl
I) t Uilill.!l P inc lUalt~(:lll)~1 h~l('ft il

" .t e n fill 'r' en .ffl, 11/1'/1 v an d e l n ron

1\ ", h:lpplJ ~eko~:bt v Ir d un,t t U~~l hen \ an
l iver en Klolllhkt>

Eene ufe rentte

NATAL .:
Nieuws uit DUl'

L 'I'f' 1> ,h' - (Ii /,r) kcl~l'
1 t .. !PI) eene (.:pufertntlt" lt Hr u ... ~l bue c n tt

\ \ I met het lOg' (lP dL ..f"", li tftill" n dt.::
~ f\ r ~ rerm

Een radikaal g kozen.

Troepen voor Egypte.
N ott1g ongel

,,\lf" 1 ~ .J ~'\ - (RI Ittf I) - Dt 1/ II' '"

;r !lt dr' ee rwte f ICt:hng 'lil de (fn na.
i r it till tt (rtbr It4! l\,r on t vu njj e n

\ _ rec I tt:' IJ .u den pIU nx.r r I ';'\le t e

P'IIIRIlIK IZI<tW, 1~,IA~ ( II/tr}-Eon
nl Il werJ .. II d III I",' I J godood door het
!IP.:kl:[) van lrll k Itlll' waardocu- un ba lk op
ll11l hoo f d \1 1 ~.

l l et pHkult.:ut I, v erd r::d
Moorden ar krankztumx.

, ,,11 (El "I" ) - I:~II UIt

II\. I'" ":1:''!t'\ Il v txt e lle nde dat ete moor-l r
l l jl1n D~t'r I ern ......k r at kz.iunic I!OI

r cl (\j Lrl("~ r es furd h t"erk"!.t:!lI VOt r
1\ ui t p k le tu mecrdcrh- 1 i Leuo O'ot:l

_ \ ill Jt.

M .vrouw Bale overleden.

I 1'.t:.n: }IAKllZBt I c

.Ut!\"TOUW Bal» me
Bal procureur
7'" Jaren oud zl)udc

gIer n,

te k.Een mislDreyfu
K!)ELlE DBIIGIUTTE

KULOS!'LE ISDl STRI ~

p, 'dl" .j J vx -(flUit,r) -Lemall Katt .. n-
J,,,, de U den stadsraad v

gelsche ele ties

, r' 1 I .l " - (1('1" ,) - L 'rol I
!,,-rt'~fvrd krl:t~ }I),I ..u-uimen

j 1" tllt';tjur II ht lip eli heel
I'I.lal)

Oproeri e Beluch is

KAAPKOLOi,;r
rlogsbootcn.

1,

VERDRONKEN.
Z.-A.

\\ I ....; 1) .1..\, - l""/ I I )-(,I~tl'rl Il I'"

fl ( Jc Kler k J)I hr e \ n den het I 1 hUIlI!,;

I\. I 'T k dl 1 h:arlt g rriv re r \ t rdrouke n nc
\0\ t!Ol " I to n lil O"t r 0 Jl \{~ II ti ov er hl l'
,n ve r-dron k lJt f L ~ \\\ d h "~T1 't.:,url

v d 111 le n la,st'r if III <it r i vn-r

~I '" I \, II ,T"
werdeu .U r krut cn ,

Kim r levs plannen.
Krijgsraad en Jeserteu r iden V rkiezing. Een zeker middel.

Acb dok r, 'k

HELFT DR STEMMEN VITC.E·
BRACHT.

aans ande federale
ferent1e.

heer doktor, .tak Ik

U heel niet naar om,
II. mevrouw, dat UI waar, d k oeg

[all en
en 011'
H P JR
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)(UNlCIP ALITEIT

ne.. oude beroemde '*I,.., de
vaD de w.... jjko proVl1lC!et II. thazJI
-ar. lilt alIe deo!eo del JaDCIa.
.... Mteok()IDt achttnl ID _ OD,lreruiJllad~
.temmiDt le l{JIl ell vroo1jjkheid Jl op
Y&II oud eD JO'" te &Ieo

o 0
o

Wy hebben buitengowoon weder r-

ijjde dee ).. ", de .tmooofeer II • lOOOdralr
kendr er wu,t d&(ol'lla ('pr ,~

wind)e Dit het weaten over cl~ _, dat de Ipler
krachten doet h.,rleven • menigeen gevoelt
&IOh ala een S~n '''I oqda, die dDiaeDd
Phillltunen met een .-'611 Irionebak veraloer

c •
Bet echQnt of d. oouwkoort. ook hiel' h_ht

etlelpke .,11d agn m aanhouw en het kol~
hote met koepeltoren en pncht" balkon
eader Yeranda, ou voltooid II een alerud voor
delc plaat. bet .trekt deo energJelren mgenaar
duo heer C J Mayl.U vooral ~t eer. dau hU
er op roemen kan dat, wat muicht betreft diet
pnef verbond.n lUn etgeru\om ooo ..ertref
baar II eo beboeft hU D.let ten achtereo te ltun
Enropeeache badplaataen

o 0

Op "OItalr gebied "II er ook een merkbare
verbelerIDg ten goede op te merken Er
aun DU geene v.rpeatende dampen of ygtllllll
langa het Itrand noch In de achlerbuorten wu
ZUnde heeren commllBar_n der mODIClpalitelt
voora! dank veracholdtgd Yoor h..l daan.lellen
1"lUI een stereoa van die het vOalDII weg
ruImt

Sl'~1LENBOSCH. tenaaI daar gelat.m worden anden moet bet
worden r r iderd daar bet t pobliek ~t aan
doot Il! "

Het verzoek van bet landbouw genoollChap
door commn ..... rl. F lek gedaan "'er I toeg ....ta.JI
om lIOOals ..oorbeen d~.t ~ I I.keD
"la ten einde de Juri, k
toonatalling te bouden

Verder Ic~loot de ra I I
beer Fldo: de bandie
genoot.acbap toe tv kt
Febr Ii'!li'

H ierop verdaagde de v ,
ure • DalIlIddag.

em PIETElt FAUU Kolonel Sauuderson. XERX l!;N SCHOOL.
.,--

PREEEDEURTD
ZONDAG, 16 JANllAJlI, 1898

Groote Kprt.- aJ(orr- (HoIIaodtlch)
LW en aaroadl {lIIlDreI8ab), da. Steytlel

Zecpant..- ')(GrpIII, da. SteytIer
,,:.~'fi;;aJIOrpu, lO~ eo .. von~8

ibidaBd.- .NamidjI., lt 30, da De Beer
lluoYWWUuUll,.J.- .Mora_ eo •• >oud,

cia Boome
Bouebaai -. A voude, eerw P_r
Nleawe Kerk B,_tnat..-sMorg.sn", 1 l<

de A .l Louw eD .avonda, 7 our da. (.; F J
Muner
'N B -De JaarlUbche collecte ten behoev e

vaa bet .ynod&le opyoedlnpfonda
Ned (h!ref Kerk, Bmteo.kantetraalzanl_

• Morgen. lO 3() en a Ivonda 7 ullr da D
&.mao

N B -B.duur Donderdagnond om 7 45
Rondebo.ch.- .Morgens, 10 30 ea I avond,

7 uur da B Marchaod B A
1St Steph.na - • MOW".oa 9 30 en la ..ouds

7 our da M C Botba
Groenepunt-aMolJ8os 945 (Hollandacb)

en II I~ (Eugelech), da. E d. Beer a avond,
7 ure (Enil'elllch) Zoodaauchool 3 n m
E ..ang Lutb Kerk. Strandatnat.- I M lf

gena IOllre(Hollandecb) dr Zabll en .. vond.
7 unr (EngelIleh) d. C IS Morpn Zondag.
""bool ten Jl ure -Woodstock Ball a avond.
7 uur (t;ngelech) dr Zabn Zoodaguebool
31.-Woelllldagavond, 730 (BolIandacb)

Ebenezer Zendtogketk Ro_trut - a Mvr
gena 9 30 en • a yondo, 6 30, eerw Dreyer

Wllnberg -In de echool.aaal _t de JlIlblo
ne-aMorpn. 10 Ilr8(Bollaudeeb) lavond.
7 nra (Enret.ch) da A J L Bofmeyr BA
8lmou.tad - aMo!J"DI (Hollaod.ch) d•

P Roux en .... onda (.t:ngelllCb) da A Murlay
(Welhngton)
Kalkbaai.- aMOl"fell8 10 30 da A Morta)

Aare J,. EJikrI,.
MUabe.".,-}Ie' groole verhaang l&Ha .Ile

Afrlbulcl.n dat men ~ten IIad een pahJiek
dillflt MU III' Piewr le 110' eu, ca wel qaada* biJ
_ ~' heeft ,.rlere;(flD voor~&eu,
die elk ~ _t d.. d'.Jllte veron • ....,
~YenVJ ..

l>oéh bet dOIAe .... aU.... dat _ YOOI' een
oopahlik kOl! Y.. wachten dat de beer J 8.
.Maraia, L.W V bel .. "bud 1011 .. 008_ ala
yooruiter YaD het di.oer te 111-- Het ta dan
ook .."..naam te 'NrDemen dat de beer Mara ..
nog nat .tut .D bet unbod ..an de hand re-
we_ beeft
Beobt lOO om JannIe' BlUf volbarden op dien

w10g .. ta In verband met bet comltP
De beer Bopkina, .Iekti. ~ent van den ed

beer Jan F.ure en CAd. Villienr 0 T sn.
l
kan

ik v.rataan, WUf boe moet ik den beer J .ii
Dnrr begrjjpeD dat hIJ ooauté lid kao .pelell Y.n
aolk een .If.....? .. dIt dan deu.lld. beer Durr
mUDbeer tIdi*r, dse nIet aoolang geleden een
aam.oapraak met u bad o ..er Tranavaaltoche
zaken (dl. In 0... Lallrl gepublioeerd werd)l
waann hu ..oorp! dat bil ganacb en al bekeerd
en gene.n Vin lIIJDe afdwalIng WU'

Ik .",_ dat bU .ndermul de tegenwoordtge
wereld lid gekregen beeft. Sapperloot, dat la
draaIen op een Ilxpenoe'

Het exouua da' gemaakt wordt la dat bet
dlDer DIet. met de polittek te maken beeft What
nextc

Aa" rkll lItli4e.r
Illlnheer -Ik ba .. nW beirih- welk be-

nul lP&Jl de EDfOIaObe politiek de ~
van den JlllfrOhoad llebbeu :Jf liever de w-'iO
W'1DlreJ.. no d.. het alhertoren beet,. op de
verpde'llIg welke LL DoadenIapvood alhier
,ehollden werd, ala .. l1Ilk een ~_, vao
een lerecbe politikOII ala kolooel Saa__
"'lan de mdltt. 'toelaten 0 Jtaapa&acl.ch p!wor
over onae politiek &01 • ..-...; l'rou,,_ de
onkundtg.te EngeJaahauin lOG .. PIet(d beb-
ben dat In geen atad ID EngeJaa.d, Ierland of
8chotlaud, behaI ... mlMeblen wur OIIIUP baaD
tJ_kera Yan de Orab)e-partU _teu, deae
heer IJ rboor 1100 hebben k1mOeD toeepreken
O>'ef _tg onderwerp In Ierland rijdt hg ~t
vervol.nl toe op t stokpaardJe Willem Yan
Oranje en llanéhalk 8chombel"f Bier echter
IUn de proteetantllche IandgeDOOten .... ayn
helden o&cboon 10 geenen deeie JIaIlIIIItiQera of
ludnngera, nleta minder dan rebellen. Ik beb
~ land aan de belft van mIJne mede-BnUen In
deze -lad, en moet mu" onte ..redenh.ld Olt-
drukken over hun redrag om &GO n rede ~ te
laten, die er op Olt wu de vrienden met wIen
Wli( leven en verkeeren wl11elJ,len W.tend te
be e<'(bgen Eene v.rgeJUklng tUll8Cben de
regeenng van t Dublin k.. teel en bil name die
van Jaren geleden en eentge sndeee dan de
RnMlIChb of Torkacbe Il! n.uw.lllka mopllJlr

Ik lOU 11'.1willen weleu wat de beer Rbodes
denkt 1"lUI zun bandlanger den beer T J An
dennn dIe zoo n ",-:b beeft knnnen toe
lateo Boo dan met de vrllwilllge flft van
£ 10 (lOO door den beer Rbodes biilrecJragen ten
bate van de Ieracbe Home Rule. 'n auk die
deze dappere kolonel tban. nltkrjjt 1 Trouweoa
WlUl OOIt generaal ongelukkiger m de keuze
'Jner kapIteIna! Ik vreea dat men tegenwoor
dIg te veel boort van wat we voor t nagalacht
mooten doen Bet nalcrooe~ kab mu onmoge
I Ik YrUlpreken van tonrecht d.t Ik tbanl mun
buurman aandoe met betreklriog ~t 'I,n toe
komet Ook mag geen oprecht menscb alcbzelf
recht vaardiJo8 all hU den barbaar )f de Enro
peeacbe mIDderheId opoffert alleen omdat bIJ
meen t daardoor ann nazaten te be"oordeelen
Zelfs onze overwlDnlDgen op kunlt en 11'"

klllachappelIJk gebIed lollen zoo de zedelIJkheId
held blIJft achteruItgaan ultemdelUk bluken te
'un een twnfelacbtlg erf.tuk In banden van
ben dIe na una komen

A 8cOTl"'-.H LIUERAL
Kaapr<tad 11 Januan II! 17

AFDEELINGSR.AAD (Y.If_~t)
VERGADERI~G (fEUOlDEX OP

II JANl ARI lil til
~.bou lou op " n.' 19 12

~n te"eu KOt rdl:.( ""ur Il ,h.: L..-ereo
p, nr c C eo R M • fil"" P A-
P J Reltet I' I Booy ... n J

Il (, Malan .A. Il lo V.IIi nltnde

Eene Vl'TOn.1~ le 'ergade. ,
~, Dec IH 7 do. a. nd» te balf "
einde bet '~I I van le comm ... u

daaromtrent te bealuite

, f" IClITIO WERK
De voorn ttar reide al voren. loet bet ...erk te

begInt en walde hll aan den raa I me<ledeelun d.t
cell '''aar on g"wlebtvol W'" k • lt , P li. n rus
tend" I. VI. de geaondabelda'f.et van Isn dIe
van af I JanuaM ID klDg ... getreden en die
hll alo raad met ande daartoe benoemde per
sonen "I. doktera enz geroepen te band
haven In gebreke ",u~vao "n onderhevig RIllen
"Iln aan eene boete "Iln £50 of let! maanden
harden arbeid Hier "11" reed. i:IO ge ..alJ4!Ovan
typheuse koorts eli ") pb.UI. gerap;>orteerd Bil
had vernomen dat le Welhngton ook fVallen
vu 1 koorts 'ID Hier aan de Pur Il! een
geval alwaar 10 een buisgesin de ,ader met de
uoeder ell drie Iochters allen .yphllh. hebban
De meld doet dau n '11 het" erk om kleeren te
""",,<hen Een ander geval alle III "on bUil!
gCT.," ten getale 'al ze ven de K) pbllh" De
me I duet nog het werk at. kok aan een fallloen
I,ke t laoke fam" ••

Ile Ilotuicli v nr lo I ",t.t l(ebou lene Vélgade
r ii Wérde. g~lezen goedgekeurd en bekracb
tg I AXIl RuoJ.tEII

MAGISTRA:\TSHOF
o c

( lour d.,,, It...,,. lV RP,er. re."k,,1
mal/Illraat )

Bet la te betrenren dat er dezulken zIJn die
de hinden dier booren DIet sterkec .n gaarne
• eer tot bet onde .ysteem willen terugkeerelL
Dan kab men maar g.mat langa de muren der
hOI.ten acbruyen Ickabod

o 0

Er UIeen algemeene ~haanchle van vlach en
de dagelnkacbe 'angaten laten yeel te wer.achen
over Verbeel Je een. een geelbek werd hed.n
verkocht tegen [,,, Waar sun de dagen toen
anoek een hahe penny eo geelbek tbreepence
.aren' Men beweert dat de YlIIICbenvertrok
ken zun omdat.r LIet. te ueo valt Voorheen
wIerp men het afval vao de gnangen vLacb 10

de zee en dat lokte de .nderen Of dIt Juurt
III daarover wal Ik geen oordeel ..ellen en bet
aan deskundigen o ..erlaten

o c

Een groot euvel dat hier ID z.ang la en met
onbeteugelde woeatbeld gepleegd wordt II bet
rennen langa bet .trand met bespannen rlltutgen
en ook rUiten le paard Het acblInt of au er
welDtg om geven al. &11anderen omver rlldell
Wil vortrouwelI dat de bevoegde autontelten
zouder verwUi lo leraan een elOde &ullon maken
en elk overtreder ten strengate .tralftln

c 0

Heden .lUI cr eene kleung voor een comml&-
Man. "'II de mUDlclpalltelt IDplaats "'0 dr
8cbvbron. dIe bedankt beeft Er wu tame
luk ..cel leyendtghOld In het apel en de strIJd
was om oon plaah.ellJk kandldut de beer J F
Lategan of een bUItenaf wonende de beer P
J Doaman ..an Stellenbosch PrecIes ten 5 llr8
maakte de burgemeester de heer Bnrnard den
ult.I", bekend t 11' d.t dc heer J F Lalegan
behO'lrlllk geleozen Wla VIn harte felJC1teeren
WIJ don gekozene en 'crtrouwen jat door &lIne
r!lpe ondervlDdln~ hl, een &Ilow,""t voor geheel
het muulc'I'IIoIIIbes~uur zal zlIn Au revorr

DUIKF.R

(~CJ"r dOl h(}()frlrecAtu ... II J ek l,lI,.r •• "
r<c},ter J/U4Ml"rp)

DUNDERDA(, 13 JANLARI

Gevraagd -Een onderwIJzer of..,nderwllzeTell
..oor eene IICbool op eene boerenp1 .. u. dllllikt
Beaufort Weat .. Iarl. £tj() pcr J.. r ...erk
... mheden te beginnen op I FebruMi a.. een
onderwuzer voor de achool te n."laaDakraal
dl"tnkt PIketberg aalaria £120 per Jur werk
zaambeden te bealnnen H deJlllnatl yacant.e

14 Januan 1898
Alexallder .Iond betICbuldtgd w.t hll dronken

WIUIIn de publieke .tmat HU pleltle onechnl
dig HU werd scbuldlg bevonden en moeat 58
.tofte"
Bool EbtooD een oude tronkvogel kwam

weder v lOr 'oor de tweede maal Bedert Okto
ber laatortl..den bcschuldl;ld dat hIJ dronken wa.
,n de pubheke .trallt HU pleitte onacbuldlg
D,tmaal moetll h , lUo betalen of In gehr ..ke 14
d lien bard arhelden

HOOGGERECHTSHOF.
Kaapsche Afdeelmgsraad. PROTEST VAN EEN PROGRESSIEVEN

TRANSVALER
lan d,,, Ed I~ur

Mllnlteer -De woordeo Ik ben maar ~n
"u~btlge relzlgor gelden DJ.etvan mU Indien
dat wel bet geval was sou Ik mIJ bebben latell
lelden door de oude spreuk ccn st.lle I<>ng
maakt oon w '" hoofd Veel 18 er In dCIi laaI
Kten t Jld IIczegd omtrent de rc:latleo dIe er bo
.laall tu"""hen den Afrikaander Build cn de
Zu.d AfnkaallllCbe republtele Ik bell verbl"d te
zeggon alleen door vluohtlge re,zlgen en kolonel
!o\aundcnron8 ~praak aan de Goede Hoop-&aal
Il! de Jongate bUvoegang Alle relZJgeno zlln zIch
ochter ..olleomen oowu.t van bet boofddoel der
vergadermg d.t Dleta meer of minder WRadan
cell voorheraden ovemlltgen en moed.illtgen
aauval op onze regeenng .. n befln ~t einde
W" dage. kolonel 8aunderaon of eenlg een van
"i" gebalte UIt beWUI te leveren dat de Bond
I:<llclukel nderalPunlDg krUgt Uit de Tranovaal
ocbc ""hlllk .. t [Je eentge gronden die Ik n",
'<>or den g"""t kan roepen en dIe door bnna .lIe
I ransvaal""be burge.... die tban. op ku.er zIJn
ID lo Kaapr<cIe afdeel ng g68Ugg!mteerd zUn
Zin do u tlalrngen 'nn een voornaam ltd van bet
Kaa!",che p..rlement vrll lang geleden met be
trekking tet hUllenlandtICbe geAllte'l One;e
twufeld ....... d.t het fondament waarop kolonel
~aundenron &lIn hefl.gen aam al grondde Sir
Jam ... BlVewnghts woorden "erden van dell
beglDne af verkeerd verklaard en mdlon mvn
geheugen m~ Diet faalt werd de ..."keerde Olt
leg door den eoJJlllllJ!aa.rblweeroproken op den
volgenden dag Ik troost mil ecbter met het feIt
dat geen ware hRrtgrolldlge AfrlDander de aan
merkmgen van den kolonel.ls van eeDtg ge
WIcht zal hC8Cbouwen ten mm.te wat aangaat
zilne deDkbeelde~ van verwantt!chap tUll8Cben
den Bond en de 1ranavaal

Dan weder worden" r op wel.prekende maar
nre Il," ltd ,,0 \\ '1.e enorl old wcgeu. Ir I

daar.lelle. 'an f rt<,u 'I "" n. Cl" (cn .k bu
n l(tHlnx:lhlJl I"ItlOf'r) 11:11rtiemc lunglan
u.llu I rJgrcl'i"lc\e I Uie I'" IS hel Hlr'lwlJcn au
fvrten '" de lnld \ frokaan..eho rep Ibh"k" en
vooral lO eli rOlldom I'relQrta even noudzak", Jk
al. bet nood 19 I. forlen rondom K.apr<tad te
hebl.ell dlIlIl met c"n WHole lIaturcllen l>efol
k I g ID Zu,,-j "frrka ell ccn .Iechte n>!urcll"n
po,'tlek III al dc l,ol me. en .Iaten un ZUId
Afrika mei, Il u.lzondenn~ nameluk de
1tansvalli Wiens naturellen pohtwk en adml
nl.tratlo Idealen 'un Wil met bet oogenbhk
weten Wanneer leder otaat en KolonIe geroepen
zal 'Iln aamen te werken 10 de onderdrukking
van ben algemeenen ZUid Afrikaanscben natu
rellen opstand tegen de Dlanke bevoUri~ W U
weten on. land I. een hegecrluk lalld en 10 bd
IUkhclrl tegenover on. volk moeten wu bereId
,un en op korte kenDllge"ulg om eemge gebeur
lukheld tegemoet te gaan het III een onwettl
gen Inval en r~V()lntle of een naturellen op
.t.and Er Elln groote mannen wier handeo ....IJ
..n ongebonden .un en ry "~I~"" 'VIr/It h
I, "rI' uti /'
Wil 'iln trotB._h ID .taat te 'no (., knnnen er

Ieennen dat OD. land ontwikkeld 1810 een milt
tatren .taal boewel zoodantge voorbereidselen
lIjeehls bedoeld ziln al ... erdedtglngs mutrege
len en meta meer Hoe kon een poht.lkos van
den r-..ng van kolon,,1 Saunderaon UitdrukkIngen
gebrOlken als Britten zIJn al dc.e mlhtalre
v lOrbereldfKllen In de l ....n...... 1 bed""ld om de
~ wa •• e. eliZ vree. llan le J-t(en Neen zeker
met ze hel ben Uwe verwoeshng ten doel Ja
dit vraag Ik taal dIe bereleond IS om een oude
W'fIl I le gc )( ,('n - Cr I" nd d.e alle meDscben
v I I gelOl I <e ... t!llld begooroll genezen eli ver
~,tcll le z"" Neel Iret .,,1 <~n tegenoverge
_tel lo u tlf rk lig heloon eu het" h rnt reed.
I u ~I rBb"OI baat "" t velmeuwde kra ht aaule
wlkkeren eu bet gevolg Van de zaak .al eeu
v, ud'g WCZOII een achterUItgang v III vele Jaren
Wil dllt WIl .eggen alle W&re 1 ran .. ""I8Che
burgen Willen geen Afrikaander Bond Reen
~ A League of eentge andere aaaoctatie In op
posllte met onze vnendacbappelllke en ware re
publtkelOacbe politIek De tijd la DJet meer VCt
wanneer Iemand dIe naar onzen staat komt
zulke voorreebten dur zal gemeten als hU 10 de
meeJIte landen zou bebben aiRe.len van nalto-
nahtelt of godadIenst Wu mUen ren gehelm
van bet feit dat wU een sterk volk ID de Trana
vaai wdlen opbouwen Waarom 10uden w~
trachten het gehelm te bouden? Maar Wil ver
oordeeleo t..n sterkste ongegronde '-cbuldl
rmgen en Ik gevoel 10 belaog Van mUn land ge
drongen met nadruk te ontkennen kolon,,1
Saundenron. bewenng dat de Trannaal den
Bond geldelIJk onderateunt met het oog om
arm aao arm tegen de welvaart vao het Bnl&l'he
rIJk ID ZUld·Á Craka te gaan Zulk. IS DIet bet
geval en dc 1ranHVlUIIk.-tert nIet zolke ge-
meene drvfveeren Wil liJn 10 geene mate mede
phcbhg ID het aanzetten van Engelaeb-Afn
kaaDllChe onderdanen om .. eh los te maken Yan
t HntllCh beelunr
\ el"!\cbOODlugvragende Voor het maken van

zoo, eel m"reuk op UW"kostbare rUllute
\ "rhiII' e Ik eo%

J GIIAS RIA II

Progre""Ieve Tran8'aal..!be barger

HW \mRISl, UP DI~8DAG II J\
Nl ARI H19H

vl KLERK" XIEUAt8
Deze 11''' cpn apphkatle voor een IDterd.kt

de ..erweerder belet.tende .teker w&ter UIt de
dorpsn"ler afdeehog Tulbagh te nemen en te
ll'ebrullecn

\dvok ....t Innes Q (.; (met ad_t Schre,
ncr Q (.; ) voor applikant ad"ODat McGregor
• oor verweerder

Het hof dee<.l ult"I'ru.k In de ... zaak de
I('vlilcatle van de b&Jtd wu&ende en gaf geen
ult.praak aangaande de k,.tea
I' IRI I "A~I A"AtItA~TII • S flll.l )lAAf

II< "'I'I'J IS Lll/llltAl.E
Ad"okaJIl Inn ... IJ C (lDet advokaat Schrei

ner QC) deed aan_k om bukrachtiging vau
het cerote cu finale rapport der h'luidÏLteuron
Het rapport waa naar gewoonte gepnblloeerd
De bat<JD bedroegen £62.15 19. on de rent..
lUO U. Gd De luten waren .1:365 lo.. Voor
gesteld werd eene finale wtbetallDg te doen van
£3 ï. 6J per aandeel zoodat uodeelboudera
al te &amen £30 -. Gd. per aandeel lOUden
ontvangen of een Iotele lOm van £5906
0.. .pplikatte werd toogeatun en de maat

schaPPIl ontbonden
III I LEBn !lit LI ER ES EES ANDER

Ad,oluat Bacbanan deed unzoek om een
bevel de klager gelaatende aan verweerderes de
lOm <ft_jl) te beWen ton erode haar In Kiaat
te .tellen de z&olk te verdedigen .n alchzelyon
te onderhouden han«ende <le ult.rlag van oon
actie voor cchtt!che.dlng tej1Cn haar lDgeatcld

Het bof gaf een be,.,,1 MIlIIer J..elettende met
de acho aan te gaan ah·orena zun '!TOQ 10' J::.'iO
betaald te hebbeu om baar In staat te .tell ....
ZI,h te verded,gon de kosten der apphklllte
door ]\fullcr te worden gedrageo

I Ell rIt , IN MOO!t EBRI ARI
Adfokaat Hu I,ana" deed aanzoek om zekere

..erban"en b, I...tahng van het kapitaal en de
renie ",,"d'_' de ,erbandho.oder afwetlg bUilen
de I\ololl'c

106:1""""
IS8 11111 'AS ""Lts GE 'KGl': B A IlIlEMU-

f~ l'nrl< IIJD\\EL'
Advokaat ('RIdiner deed aanr;oek om eell

bevel den meeeter golutende .tappen te nelDen
ter .. ".tolhnll Yan een nleu~e truatee
T oegeataa"

BOEDEL\\ IJLEN JAMEI 6TE"AHT
Advokaat .Buchanan deed aan_k om een

bevel de regtat.rateur van .kten gelaatende een
geoertificcerde copy te ,e ..en nn een lelter
... rhand waarvan bet ooraproolreluke Yerloreo....
Het hof .... rerd. de .pplikatle daar er DIet

yoldoend be.1I8 11'" dat bet verha.od wy "'lr
loren

IIlWELIJKlI KCNTRAKTVA~ ,. lV GERD8 ES
ADA ALII E UF-aIM!

Advokaat Bucb.Dan deed u~k om een
order den verkoop VILO seker .... t eigendom
macbttgende
Bet bol WIlde eerst het kootrak~ lien en zal

later nltapraak doen
I'ETITI"EvAN JAI;OBlg I I Rt.:Toarts

A.dyoltaat MeG regor deed unzoek OlD het
abllOluut makcu van een r ,le "..
1oegc"lun

I ,. III I D lf A 8\\ AIIT
Advok ....t JODtlOl deed lI&D_k om !Kt abeo

luut lnaken V.II een rtd." Il "oor ontalae Y.n
dcn trUlltee wegens af .ellgbeld bUIlen de
KoloDl"
Toe,,_taan
Daarn. verdaagde bet bof tot 'rijd",

HUJDAG U JA..'IIUARI

"I afwez'J,:1 c.d \On den voor .. Her wem de
I eet II,~ lAt v .orutter gekozeu Er "art>u
tt gCflwour h\( d~ heeren Moe kc I..augernUln
~ftyer I regld~a A 1IC1 Slark. Powrle Jen
k fllIO. lIIclh.h J t; H ,fmeyr en 1 J
o UCllly de heer Van der WesthulI"en (1lII>!'
"[Rnt .ocretarl.) en de boor lIattI (Inapecteur)

lIel hnant.eel venrlag toonde een krediet
halan. I , do Sl<tndard Ballk van £7411 17. ,;.I

\\l-.:lHS

lIut rarpol t van den lIJ.pecteur toollde dat
de wegen III le afdeehng In cen l,.,vtL~h!fen
den I"c"lamt war<I j, r ....... groote ""haar""b
be. I van "Ilter le Kalkhaa.
u., heer J enklD.Ou zei dat de .egen 'an

\ IfIChhoek tot nabu Retreat zeer slecht waren
De beer J ( Hofm"yr meende d.t het

com.t<I te bilImeeren 11''' Het comité moest
toezien d Il het wetk gedaan werd HIJ .telde

le 'oor de "Bak naar het pubheke werken comité
te f'erw! zen

Dit werd aangenomen
\ALlATII

Ik s"cretarL' legde ter tafel tapport der
waardeerder. omtrent de tU!l!leben ..aluatie

De heer J nkl IOOnwas er tegen dat men de
.. aaadoorder. andel1l dan volgena conlract voor
bUD werk zou bet"len l~ badden aanspraak
op betahng 'LO ~. pcr etgendom maar ZIJ
badden de onderverdoollOgeli nn elgeudom
men gevallleerd dlC hU meende zll al. een
geheel hadden moeten "&ard'_'~ren Uil .telde
'oor dal de reken mg 1II0t.u1 10' ,rden betaald

De heer Powtle """ondeerde
Dc I r 111Kke le' le uk ,,, naar hoL

, I I I lo L cl rek,,"ug
n I<:r tri tlugt) \~ ctllC I

Ivmmen weel"l" hll !II .... tt'" al. Ilfwnlerluke
elllendomm~1I gevalucerd "ordeu

IJc hcer Allen z" dat als !lOU mail 10 bou ..
pcrecelen had g..koeht .. as het ollb,ll,k d lt hU
'oor I , afzonderlIJke vIlIIJatol8 ZOII hetal,,,
De heer J cnkll1sun dacht dat lUe I tecb .~~

leerde p""" 0' cr deze zaale I00""t kr geD HU
meende dat men zlcb aan de overeenkom.t met
de va.lueerdera mOOfltbouden

Ue 0verce"komat ...erd geJezen en 1Q0ude dat
de raad ondernomen bad la Id per etgendom
te betalen

De heer Moclee 'el .ut het comité de kwelltle
'n 0' erwegmg had genomen De dlscu ... le dIe
gevoerd werd Will! een reHect,e op bet werk
van het com.té De beer Jenkmaon had per
80 nl ,k l>elang bU de zaak en bil .. erdedlgde
een voudIg Z!ln etgen belangen

Oe heer Jeokl1llOn ontkende dIt en ae. dllt
de raad eenvoud'g bet geld der belasbngbeta
lel"!\ vel"!\pllde, terWIJl bU tracbtte te bezOlDIgen

UI.o••ter fer .temmlng gebracht werd het amende
ment \erworpen

"ES "" .tlil. \, f

( elezen brref vall d.n boofdm.pecLeur van
pubheke werken klagende liver den .eg tus
schen Plum.lead en Pnneeovalle.

Begloten werd daL het vom.té

WORCESTER

( I nl C "fRlJ< ntk II )

12 J.nuan 1898
Nu ht le runderpest III het dl.tnkt Tolbagb

u.tgebroken IS beeft bct com.t k, "nl" J: -ge
flln dMt al d wegen leidende naar " ~r
van de Tulbagb zUdc gesloten zIJn
gebooroo vee l\len ,,_t dat .IJ
lang meer va.ll de peo;t zuU"n bevr,
daar ze IIU zoo nabu Il! lndIen de pe,,,
dorp u.tbreekt dan zal het tot groot
wozen VO( r m(,nI~ cc II daar cr 7.(."JW8 j

on melkk relet 0 Iret d 'I" 'I

De ke,ke,"d',n lellle,1 ( .ef ,,~,kllt..,ft
Le.lote'l , " Int tI!' UI ~C mde kerk h'>O
ger Ic bouw I! IJ t b e.n .t .. p I I de reel,te
n~htlflg In cen "oord 111"1{ _gezegd ...ordell
W recHter b'ilat 'oor",t III de, erbetenng 'a I
hd dorp W, kr!lgen ~ k 'eie vreemden Vln
;li J re plaatte, die AI I Ir er k men ve. Il!; Cl!

lil< t hct houwen 'a 1 nieuwe en do veran
d nng ....n 0 lde gcwuwel! gaat het bog .teed.
voort
Op II Zaterdag ,. de II rrexl Adretlucr

DIet ver:IChenen Ot de u.tgave van I Januan
18 '8 de laatate w... weteu wu DIet daar de
etgenaren er Dleta van gezegd bebben .Men
kan zulkl DIet denleen al" men de Ia&to!teleader
le... t ...aIlnn gezegd wordt Wu bebben nu de
I. " ••tu Id."t", uitgegeven voor Iii achter
oonvolgende Jaren en zullen lndlcn mOJOlnk
met de ondenrteunlng van be: pubhek In bet
rugemeen d('zel \'e voor nog een ocoodlLDtgtijd
perk bluven DItgeven

GlIteren trad de heer Pllrcy M,ller Vin
VIIJoeuadn ft In het bo.elUk met Jonge
Juffrouw Johanna Hernlng van dIt dorp docb
ter vali Willen den heer P C Hernm!! Bet
gelukkIge paar vertrok met den kwart over ~Ien
trelD om de wltlebroodadagen te Slmonroatad
door te brengen Voor dit de trelO ecbt4l1 bet
platform verhet werd bet paar goed mét rjjat
~otakeld Wu wenIICben belden een aange
name en gelukkage toeko~ toe De gCIICben
ken ontvang ..n waren soowelkOllibaar ale dIen
otlg en mooI en de luet was eene lauge

lIot I. ruet leedwclIen dat.U Uit de 1r9'"
Vdn heden \'erllomon hebben dat de beer Tho-
III"" lIugo zoon van .nleo den beer Wouter
Hug, .r ..an deze plaats aan de Galedon ba-
den overleden Ih HU .... alom bekeod alhIer
eu "I s)mpath_reo hartelIJk me~ de be
dto<f Ic ... ..duwe en kjnderen Het II IlUJlWlt
•• "at een m land of llC8 weken dat broe.
der de hcer \\ ou'er Hugo V"JI
ri, rer 0< k het t"delo,ko met de eeUWIlheid
ycrw.....,ld hoeft
Het weder blUft .t",!d. Warm en de WiDd

w..... t maar voort

SI f (I \ I lt' \ I H

Op le

lJJMpectfjOrcu

\I)), II Hill

[J" heer \ lotman le.de dat hU d.e zaak onder
de tandac ht wil lorengen De afdeeltngsraad '11'01
de I rug n ct overnemen en de re!le~rtog wIl
e,...ler u et... aan de zaak doen nadat z , £50

vo<r teparat e. a.angeltoden beeft Het 18 zecr
'P ,tig dat d c brug zoo moet '~rwaarlooad .. or
teIl laar. Il mem Il.d er letE IUlndoet HIJ IM
eq I ht Ic Ilk I 1 de III 11lIell",hLolI ter 'prake

te l ren~cn I I aal! J~ rc~ocrlllg cr UVer te
dr l'e nad bl ef b, t beslUIt d~ !'rug
I

IlnSf'~1I \J,;S

lie , Igell,le heeren werden aangosteld om
"I I.., ,ertegon .. oordlgen b'l de h""nlle

, K ,al ,,-,.1 W!lul",rg en ~,m nKKt..d ))0
cr , "k M~II,,',ell I hl j{erllllfl v ,

Kl.'I,tlJ I heere.l,el(ll"a \lIenoli Jc.
k n. • 'oor W Inherg Cl do hoeren 1111,
II tm yr eli Moycr vO<JrSl1I11n""lad

AH!;)I '" "L( E~

(ele1.cII "rocf van dIl mUlllc'l"'hte.t ~all
Claremont vragende om 0011 grooter bijdrage
tot de k08lell van het bcnatten Vlln den boofd
wog
HIcrover ,olgde heel wat d.KCull8le

heer Pownc stelde "oor de b idrage te
meerderen

De beer Hofmeyr .telde voor de zaak naar
bet comité te, erwuzen yoor rapport

De heer Mocke stelde voor dat &an de mu
h'Clpahtelt geacbreveo worde da, de raad DIet
kan afwllken ..an de I"6IIOlutleom £50 per mIJl
te betalen
Na nog wat ,flllCUllllle.erd bet amendemeot

VI.1) den beer Mocke aangenomen
De beer Po.ne .tld. bil de ..olgende ver

wuien ng een ..enlag loonende de kosten aan
aen afdeehngarud voor het benatlen van we
gen III de munlclpaht.elten tOllOlChenKaapated
en Wunberll

II~ 8EII !TAIIIS
(,clezen I'ncf \Bn den oecret&ruo dell heer

Llnd 1I1111ultendecertIfikaat van ongesteld beId
en vragellde om verlof van .fwe&lgbeld 'oor
4 m""nden vanaf I Januari tegen volle salans
tip v"')ratel ..an den he('r 0 ROllly 1Ii erd het

yerwek toelIeslaau
\I.RIR.KKtS RIKI~'S

De,1 wn werd de toestemmmg der regce
ruIg te krIlgen tot een 0\ ert rokken rekentng
VOl.rde som vali £01101)

fil '!II' Et TI "Ilt:1I ,S I

(,clezen petotle Yall ongeveer "', .ngp.eten.o
'Iln Claremonl ohJoctle make ..de tegen de
dubbele tramhjuen tegenoyer Or0\6 A'cnuo

De peut le werd nur bet pubhoke .erken
comité verwezen

Daarna aloot de vergaderIDg

CERES BONDZAKEN
Ce,..". 3 JlllUaCl IR 18

Gn boort Iljdenr vaak uItroepen Ik g, ..oel
mu Dlei wel Ik ben onder de maat, Ik ver
kIOr geWICht Sommtgen nemen de ~vlllCht
~t kw.laalYeramediciinen en worden erger
Sommlien IUn onwlnlg of DIet lO stut geDeN
heeren te rudplegen die mogelIjk leta mogen
aanbe ..elen dat hen helpen of nIet helpen zal
En het gellOnd verstand moet ben leeren, dat
door n"'olsring van de volgende regela pmirent
d_t lU di. kracbt kunnen beboadet1 en her
.tellen, dIe lIIJ wegens ..erkeerd dieet, _eo
met andere omatancltgbeden, yerloreo bebbeo
Guede geaondheld, de groot.rte aegen die de
memrch kan gemeten en die DOOlt gewaard-.l
wordt alyorena men baar verloren beeft, ba bg
de m_te melUlChen bewaard wordeo d~ IIcM
te gnen op bet dieet
Een voed_e drank aOOaIa dr Tlbblea VI

cocoa met "un etg'8DaardiRe Yoedtoplmtcht till
buItengewoon leven,nende eigenac:h.ppeu la
een middel waardoor kracht en enel'Jle norJrre.
gen worden ala een redelijk gev0lt YaD yer
meerderde !eyenalOllt en bet aangenaam ,no"
yan meerdere voedmga en onderbOudi.nplrnabt,

Bet bevordert de yerteervenaopn. en ta GIl
ochatbaar voor Y_ide mannen en deliJrat.
VfOUWflllen lriDderen
Het beeft de nrfriaacheude etge---=

V1U1 filJne thee, de VOeCI.inPkraeb t V1U1 de
coooaa, en een opbeureod. en ~
kracht aan ren yen beiden e'iOn en ka,Q ...
bruikt worden m alle pvaJJeD waar u... tJa
kollie Yerbod~n .. n t.-

Bei ta geen n maar een etgen&al'dif ID
wonderbaar .1
De wouderli1ke A.!rikaanaebe kola noot dau

lO oppoomen beeft sroote ~ ••
deelt weentand"~ede, iem,rkt ~
lijdaamheid eD n.lt die ~ ~
ID lipt IJ'OOter Uke llltpnttine te OD

T:;"oaardige Inenl en ~t
.... dr. Tibblee VI_ wordt erkeoáia-~.
_te toi b18110e 0= to de ~8IIta"" .. mr ander p r ~ ft .....

~alIeen, II watme,a YOOr dr. ~~~eiacht en de ~ ago
leMr die 0... ~ _t (een
vo)4oeud,) toe .. ..sea eeu ftvi •

van dr TihbeI' VJ~..v._··~u£ band.au.ra III ~ 9tVi___, bePIrb. 21
- _.>

KAAPSTAD

UUWt:i WitH KONTRAKTt W (ERltS ES
ADA A GERJ.t!J

Advokaat Buchanan deed aanr.oek om maeb
!tgIng 'oor d ... verkoop van zeker etgendom

Toegeetaan
110. DEI WIJl EN HEI EX C CIiABAloJD

AdvODat Buebanan 'reeg yerlof .. ker etgen
dom te verkoopen

roegtllltaan
1'F:11TIEVAXDE MUNICIPALITEIT\ ANJlO~TAG[;
Advokaat Buebanan deed aan_k om bet

aboooluut maken van
Toog ....taan

11<'[0" "IJl F.X T
Advokaat Jone. 'roeg ~ dom

te ..erkoopen
Toog ... tun

BO[J.tEL"lILt ~ 'A!lElIIfI t".\I(l
Advokaat Bocbanall d""" aa2l_k ommllcb

ttglng '"an den regL'SIrateur van akten een gOt
certdloeerde copy UILte ""kcn "Il' een verhand
dat verloren .lUI geraakL

Toogeetaan
GLAI.l8T~[ II GI II." 'F

De.. wu eeu appllkahe "oor bChtr.cbtld f'g
door den man lDge..lekl

Bet bof ,af Pen oroe, vtrl1'e.rd"",. OptOt!
pende naar bur man terug te k"ertn op I
Febro.n

K)L nr.GUllr~ • RII'll \I

De.. wea een applilratre v)of" 'etnor leelt"g
"111 verweerder ""lien. mlnaobllDg van eCI
bevel van bet bof

Bet bof '-loot bem "''Il een kans Lege'en
het be, el le gehoonrunon

IL"TITIE 'A'I HA'\1c. Jl ",OliK
Deze was oen apl'hkaue duor ad okaat

Sebremer voor bet ab50luut maken van eer
....,~ "'., ....n het bof
Toegeal.aan
I>uina verd2"1old" het hof

Een verstandlg dieet
(DOOR EEN GENF..E8HEER)

-1ft, le" f. II ur

11 rnbeer-Vergun mil n gmlllll'''''1l118PbJc
ID uw 'ecl gelezelI blad Ik hoop u nIet "ur
der IIl5!tg te vallen

De heer On TOit schunt wat boo. te z Ih
eli denkt mu te onkundtg om uwe lezen 10
te lichten omtrent de onrechtvaarthge haudel
WIIZ<! .. an het d,.trlktabc.tuur en doet u...e
lezers VCT!!ta.andat hll wat kundiger J8 JBm
oncr dat andere dllltnleteD met bekend zun met
de grootc zei fHtandtghe,d van deu beer Du
TVlt en den hoer {'OO!ICn dan was het ~oor
"aar gemalekeluk te oordeeien De heer Dn
TOIt '7060t daL Ik mil tot IlCbande maakt door
ml 'li ""hrllven omdat ti. DIet meer weet .Maar
de heer Du TOIt moet DIet vergelen dat er
ook DUiten bet dlatnku.betttnor manneo sIJn
,lte bekend zlln hoe met prIvate bneven VIln
de commlllll,e 'an lAoezlchtgehaodeld werd dIe
de \()()raltler "elgerde aan de verg:uJenn!l" le
loonen omdat ze aan hem peraoonlUk gencht
waren en Illet '00 mcer punkn dl" vcel
rUimte lf! uw gept)rd bhd zouden elochen Ik
d"nk he' ui beter vezen al. de bter Du TOIt
znn ..ernuttIgbeId gebrUIkte om vrede te be
werken Inplaata van >leb be'tg te houden met
verkeerde voorstelhngen 'an zaken te geveIL
De tlld zal t leeren waarom 11' I we"wen

yeralag te doen, mllllChleD oolr bID1ICDkort
Beer edIteur 0 bU voorbaa~ dankende

BlUf ik de uwe
a ..l. VAN Wux.

opnlme

\ B de VrIlIer. Ic,oe " J bad be
.waar tegen le bewoordlOg h b I ,I. daar
"Ommlgen 'an hel pubhek Olcl voor de auk
waren H, h""ft IIwta er l.ogcn dat het vooTlltel
u,tgaat \&n deu raad al. een hcbaam HIJ ge
voelde llch vereerd met de aanltelling ala ZII
toch ma,.r filet tot na loci van het Afrikaander
1 n Z II verstrekleen
IJet v lC>rstelaangenomen Inrddf' dil. al. volgt
De Ilfdeeltngsraad van de Paarl wenscbt aan

·une ed sIr Pieter Faure lUne barteluke geluk
wensehmgen te bieden met de Irooge L'Cr....n
1\ ( M ( j )(Jr har. majesteit Oll'e
g~lIchtc kUIlIug,n aan bem gescbonken en ge<:tt
hem du verzekerIlIg dat d.e onder.cheldlDg 'eH
op I"". g~"tel..r ~ door den raad al. e3n
hchaan al. def(;tegenwoordigera vau bei dUI
tnkt welks langen tzoo wurdl'i door bem
vertegen woordiid we.r<le,,1D bet parlement ge-
durende het la~perk van Jaren waann bU
bun lid w..,.

Daarna ..erdaacde men H. D,

De heer Joseph Nolan,
1A~D ARTs

H!-.:\Nls ~IA11l.E\\s{,EnoUWI'N
\DDERLEY I'!TRAA 1

KAAPSTAD 80HEEPV AARTBDIOHTEN
III T TRF.KKF.N VAN TANnF.N

ZON Hf RPI JN

AANGEKOMEN
Jaa. 12-Ah!U ha van LOo<I"n

!:I-Ma IIJOOIllo.lll (_I van !SoDllamp'on
l3---{_lan IlAnaM ran L.retpOOl
13-\\an'pl yan LoD<len

, r;aT&OKU!II
Jan. l2-Aurora. naar ktatharcn'

13-(;aul naar Southampton
13-\\ an1ga1, n.. r A_rali

LO!\DKN
13 Jan.-(pt" telegrut}-De Dwn"pn Cutle

op ,""I. na,.,. de Kaap •• "oeo!lda!,'Itliddag nn
Madeira ..crtrolk.en
II !=-.-(Per telepa&L.}-Dt: clan r........Yer

trok~. TU Li~..., Zwd~

IJ tI G~ IS (ULOROfORM

A J van ~It.ert vefschC-tn It'r r
..e,rzo<!J.t'encSeof h , • In h< uwmae"r :;.al
kiel Ian laten hggen 11Ul!f5'Uu, ..nuur

•• !nicitpaJ'~!:1 grond
gaf hem len antwoord lat ,ntllpn h

- -.ad vanaf beden gertkend een
lIIUb met f oouweo dali un gen,gd ma

GE~"E BEOWELMING. -------
~ beer ~ul&n maakt eene apeclilttelt van

V"/",,he Ta,1Lkn volmaaIrt ea 0J> de natuDrljjke
gelukende tegen de Jaasat mogeliJke pru&eD.

ILUDPLEGING VRIJ [Anv)

~.r;,~
fix LEYl
~d
het bloed. \"
de kracbten
Bij 18 OOtRl
Malt Soluti:
beter, maar
ven do l TI o
alle upotl c
heden

DEE

ft
BOT..
·BEL

Publiel\~
KO

Levende
Lo

DE Heer
.an plan

woon te ga.a
ondelget(.,'C ken
pubhek te
plaats van dt
te Bott.elan

Op WOE
2 extra kar P<
en vaarsen , 1
bokken, een
1 Kap kar, 1
pleet, 2 paa r
gerven, 1,000

BoerderIj
ploegen, egg(
manden ell ,(

HUlsraad
ledekanten, st
aardewerk, Cl

EmdeliJk 1
moeren, en de
WlJngaardstok
te koop zar ~ l)

Verkoop/ng le iJl

P J BO

Stellenbosch)
4 Janua.n lt

J
TE

95 Jon~
GeschIkt Vl

Doe a.a.nz
getA!ekende,

M

WELL
Groote

WOENSDA
VAN

Winkel
)lEST

N~tie, z(
Kleeding, Tabt
Linnen (ongebI
Kans-, Dames
Hoeden, Hemd
8meerwall

Zee~. Lampohl
Glas- en).
User en 1:
lOaargem
1Molwagen,

Kar, TUIgen,
Artikelen, te VI

De verkooPll
Drill Hall, l
van dIen aard (
houden, en alle

Zonde
NB -Dc \

cte8 ten 1(J III e
anders zal het
op een dag te '

l FRED PE'

RHYNSGH
STELL

0: GEH

DE NIeuwe T
BRUARI

m het Depart
den, beRtaand
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