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wordt gevonden
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N UT ER j RA A N (bevattende IJzer).
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,érhdeJ'll de' :1 ppeteit en spijsverteer ing, verrijkt
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met instructies begunstigd
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"I I.LIEI,,;,

van plan ZijlIIll' zich elders ter
WOOl! tt' gaan
1.>t·geH'Il, heeft dl'
olldrr!:\t'(ed~"lld( 11
gea utoriseerd
III tl-Ii ek tl' \'t'T'kllopL'n (,P
de
plaat" vun dell 11E'(.'1'D, C, )1c'!ir.J::J.,
te Dl,tt"!:I!'\'

19 deze r,

~ ex t ru kar paardun, ~ melk koeien
en vaar-vn,
III Huus selrapen en
bok krn , lTn :':I'oot(' lot pluimvee,
1 K:'1' kar, 1 t runsport
wa~pn compleet, ~ ]laar l IligcD, ~,l)tjU haver
ger\'L'n, 1,'11111xorcn ditto ...
Bocl'lkl'lJ
gereed~l'hap,
als
pll)t'gen, l'''..''1-i"'II,gran'Il,
pikken,
manden "ll v.uk en, l'll/ ..
Il ui-rund
ln-staun.hin kusten
Irdl'kautl'll, .st ocle n, t;lfd.~, gla,~- en
aardcw+r k, .-n kl"lk 'ngl'rl'Clbl'hap
EIllIklijk
lu n:II<!,["11 aardappel
moert-u, .n dl' \1 ijn ('tlg,t VBlI .",0110
·lnjll~a;'J'(I~tokk.'n. L'll wat er meer
tt- kool' za l w.ndr-u aal,.:,:,'lJOtll'n.
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P J. BOSMAN

& SON,
Afslagers.

....._-,

95 Jonge Ooien 95
GeschiU L'oor d,:,!! Shch/;r.

:2(1 ELT!:\te Klas Ezeb.
,t Uedrl',.;seerde Rij en Trek Paarden.
~t) Aanteel
Beesten, waaronder 1 Opl'~'('hto Bull [zonder hoorns).
2,~O Vette Aanteel Schapen, waaronder ~ Hammen zijn.
W "a!'r-,('Il";.
1 ::\ieuwe Bok wagelI op veeren.
"
Half-slijt
Paarden \\':1;:;·l'I,';.
'I Kap-karren,
,~ Opeu-karreu
;~ SIlijrnachilll\S,
wuarvan
~ Zl'lfhil~dl'l'
zijn.
Drie-voor. ~ twee-voor, ('11 dl'i,~ l'nkell'-\'oor ploegen, 1 braaklands- en ~ land,.; l'ggen, rolblok.
:; paal' Achter
TuigelI, ZwillgL·I~, KI'f t in,!..:", ~ spannen
'Vagen
Tuigcu, :j spannen 1'10(';; TUlgl'lI, Gruvrn, 1'J1,kl'II, Mestvorken.

.

)

" Hallllll:!II';" Z.I"d 1\001'11.
Z;t Id l'll \'(leder
l1aver.

"

IIUISRi'iAD.

Het g'0Iy"ne 'L ..;~ortill1ent ,oor· l'et-en "laap-kamer
~Iellhelen, Glasen AanIewrrk,
KCllk!'lIgl'l'fI,J~eh'lJl, ell H'lL- andere al'tikl'len te veel Olll
tf' IlIeideTI,
Lel Wel.-Daar
Cl' YL'l·1le Yrrkoopell i, zal dl' wrkooping
preeie:;
Lt'n Half Tien lire beginnen.
lIet l'lgéndom zalllc'l yerkiewnde in tw£'P
percl·e!cll word"T1 opgl'veild

.1. I. DE nLLIER~, A.P"

NOLTE,

S·

URE

HAVE.

LEVENDE

I)"" :l<1IIZt\t'k 11'.1
g'ctl'ckt'lltll',

M,

TIEN

GRAAN.

TE KOOP

t

lIALF

laten verkoepen al de Vaste en Losse Goederen behoorende tot
bovengemelden boedel als volgt :.
T. De plaats genaamd Burgersdrift
gelegen te Groenberg omtrent
1 uur rijdens van WelJiugton.
-_.
Deze plaats is ontegensprekelijk
cone der beste Koorn- en V eeplaatsen in dtl W estolijke Provincie,
groot circa 1,300 morgen, insluitende dat gedeelte genaamd "Kooldrift " thans in huur door den
heer JA:'\' M.IL\:'\'.
Dit eigendom is zoo alom bekend dat venlere aanbeveling onnoodig
I";. De Bergrivier
maakt
scheiding
aan (lo westelijke
zijde vau de
plaats.
Er is een spoorweg siding op dit eigendom.
De veeweide is
uitmuntend ell kan uiet overtroffen
wor-Ion. De noodige gebouwen op
beide de woonplauts en oIJ het opstel Kooldrift zijn in goede orde.
Een
gelegenheid als deze 0111een eerste klas Koorn-on Veeplaats op publieke
veiling to koopen doet zich zeer zelden voor.

Stellen bo-e h,
~ .lanuari 1:--'.1':'.

~
"...-<t~

TEN

Zll ,
~e('retaris,

J. Fred Pentz & CO., Afslagers.

1,("1',';~ Bakl'l'.
l( 1·,lit'l'k \V p"t. , --------.-----------------------

PAARL

WE!._LINGTON.

T E~ TO 0 ~ S1'.~ L LIN G.

Groole Verkooóinrr
"j

\\'OE~~IlAG, l!l.lilJl. lb!IS,
\ .A \'

JANUARI,

20

.\ I, L E IU . E I

Winkel Goederen,
, i

"'1

DO~ DEI-(!)AG,

I :

Negotie, lt l(Jab ~"'II" l'll Dallle~
}\1e'l'dlll"" Tal ,Lt'rt ..;gOl·d, Hrol'kgOl'd,
Llllllt'Ti (nll",cblcekt ", l'llZ.,l'nl.., l'nz.,
Man,;·, I):l1111'''' l'll FilldL'l' :--:tevels,
HOt·d'·II, HrJlldl'n, L'n!..
Smeerwaar,
Kollie,
Slilker,
Ze,:_p, LampoliI', l·nz., l'n/., enz,
Glas- en Aardewerk.
IJ zer en Blikgoed .
Klaargemaakte Meubelen.
I .\I,,!I\ :1:':" II, 1 1-\,,1' Kar, I 0l'l·n
Klil', 'I",,:_:Cll 1:1 1:\llI'),.I'>le ;Lm!t'IT
.\rllkc·ll·ll, k 1",·,1"III I.· !lwld,·n.
D,' vcrk"I'I'"lfi 1"111111
]da;.t::. IJl dl'
Drill Hall, l,,j d,· .~l' ,ot"t.' 1.ljli
VH.n dll'Tl
;(,11,1,,,,,t t,· \\', II'll"llil! ~'"
hOlld"II, ,II nil.·, \1",·,lt \"1"'k~('Lt ~

1898.

Speciale Aantrekkelij kheden.
VOL MILITAIR

CONCERT, VAN HET lste KINGS LIVERPOOL REGIMENT.

UITGEBREIDE

TENTO()NSTELLI~(;S
I'raclltige

PRIJS

TERHEI~ EJ,

or DE PA~TORIE

Eiken, Heerlijke Schaduw.
Elkl'lllonen.
gaans van Lady Grey Brug Station,

Ververschingen

\'HLCIlTE:\
DEUREN

Op

r~

OPEN

TICKETS

de

Zeven "'Iinuto

Terreinen.

~IA~D,JES TE ]\OOP.
TEN

Toeg::mg 2s., Kinderen
PASS

LIJST.

WORDEN

~1 URE

V.M.

OP

Vrijdag, 21 Januari 1898.

Y tEl:' d ,,'
Ell

E

E

D

"n.I('I'Ret.e~kende,
Boedel van wijlen

EXTRA

koepen

v.m,

en den volgenden dag; indien noodig, om
op de plaats :-

Yerkoopitg te beginneD om 12 ure Y,m,
KOMT EN KOOPT,
P. K. HOFFl\lAN.
Dempers, Jluol'e & Krig-l', ,U ..lajrers,
Caledon,
lOden Januari

18!I8.

Terzelfder plaatse en ure zal ook
verkocht worden voor rekening van
den heer J. L. Bt:n:RfoI, Senior, 'lI
het hout van de nu afgebroken Palmiet Rivier Brug, bestaande uit verscheidene
groote
Kajatenhouten
blokken, Pitch Pine, Karee hout en
al de andere stukken en planken
van rlo Hrug, mukcude ' té za men
eene groot,.J hoeveel heid ko . ;tbaar
bout.

Departement lan Pnbliue Werken,
.UN

nO{:W.MEE~TEH:-;.

W

EGENS zekere veranderingen
u lil het plan worden op
nieuw temjers rO\'l"uagd voor het
oprichtpn
van een nieuwe opsluitplaats en kwarticl'l'n te Tou\\'"rivier.
Teeke ningen ,
sp('ci ticat ies
en
cOllllitie~ VUT! contract
liggl'n t('J'
inzage aan het kallt.ool' van dell
ondel'geteekellde
cn aan hd kantool'
van
den
Rel:iidellt Magistraat,
Worcester,
Tenders duidelijk gemerkt"
Tender voor Opsluit-plaats
te Touwsrivier"
zullen ontvangl'n
wOI'uen
door den Controleur
en AuditeurGeneraal, KlUlpstad, tot ':; namiduag,> 12 uur op Maandag', ~-t Januari,

De kanzen aangeboden door dese oudgevestigde
zaak ziju zeel' aanzienlijk,
daar het
zonder twijfel de beste standplaats
in Stellenbosch
is, galegen in bet. centrum
van dil
stud. waar de voorna a ruste bezigheitIs straten, Plein- en Brrdatraten
aanaln iten, en al de
tratiek vnn de stad passeert de deuren, dus \'001' alle doeleinden van een groot. I'll k leiuhandel za"k staat dit blok subatsutieele
gebouwen ougeël·ena.a.l·d.
Voor apot hekers en dr"gisten
is deze culi zeldzume
kaus, cl "'I I' hel w~lbekt!Ud 18
dat do ovcrl ..dene VOOI' vele jaren een sr-er betalende bezigheid dreef, vooral daar el'
gelegenheid z,,1 wezen de ul\k te koepen zoo nis ,.ij .tU.llt, d .....r de bezigheid tot u!, den daturn
d •.r vcrkooping
voortgezet wOI-dt iu belllong v.. u den boedel.
De koeper .... I l-oveudien het
recht hebben den grooten voorraad
chemiculien,
middelen, gereedlichnl'pcll
eu meublement ,I"nz, tegen een valuati«
over te nemen, feitelijk alles in de apotheek, kantoor en
pakkamer,
:2' Du l.lxle verdieping
woonhuis,
gl'legen ill Bihlhtl'll"t,
annex buvellRtaand,.,
bewoond dool' lilo,1 meter Tiurlall als kautoor eu woouhu is. Dit ko.th8.ltr eigendom
I""'at
ti kamers, keuken, dispens, badkamer,
achterplaateli groote st al.
:1. Dubbele verdieping
woonhu is, vele juren lang geb'uikt Ills do Ht,,:
'..• ,1..,
publieke leeskamer, opz.iohters woning en kleermakers winkel.
Dit gebouw 1>e., .... 1 u lt 7
kamen,
keuken, dispens eu buitengebouwen,
en i. ook gelegen in Birdstraat.
naast de
bezif(heid~plek
van den heer MOITisu,
!liL ei~eJ)(I"m vormt I'CIl nit"tekell,Jp
hpf.i~hci.t" .,1:11,,11'1:.,,1"
A I hd voorguaude
I,ieut ccn \'.. ili~e h('I ..~gi"g aall """1' kUl'it.diote"
of l...zi;.:hcidM 1'1'1'''''''810, dR"I' zIj goet!
1.e \erhnrcn
zij" wegy.>IIH ct.'lItnde li;;~illg-.
Du Kl'hrH1\\'eli
zijn
In L"CI/"!te klH.li~
ol'de, en
o"del' ijzcI'cn dak.
~ il't" IIl1dHS dlln den Il'>o,1 des u\·(O..ledelle zuu dew l'irit'lId'.Jlllll'l'lI iu
de m~ ..kt gebrneht Ill·bh!'Il,
.J" Tcr'lclfder tijd zullen wunlen \'('I'kocht (j()() k'stj(',:~igf\"en,
\"1II .Ie ber<t .. en ond",',
"t'heillenrl~te
",K,rten; !'~n i!'rflol ft"OI·timent ~[~e",chrtnll' en all,ll' ..e pijp"n ; ('I'll gl'Outen,
\"luHTH.atl
kd:-.tbllro
g'ouu t'll ~il\'el' juwelier.;
wal'ell,
\'IlU het lIie1lw/'08
mank,'ml: pen k()~t.
b1l1TlI \"cIIllTil,;\d lijstwel'k
en
pOI'h-et
~lll.oll mllziekdl~oZ{'ll,
Jla,aidooMjofl,
KclIl'ijfunoHjcK,
1110lPTl,
k W:1itjes,
wondelsluk ken, zKkllJe~.q,l'll,
ellZ,
.
~i. Hu iHl':uLCI,ZOOIlIs "oorkaml'l'
sct, pialII), w hntnot, chandeliel',
gl'OUte mll.nnerpn
")lzen, "piegelgl".
(1II1't kR"helstukken),
ond HoIIR'lIl~"n sta.l\nd horloge),
gr\Jote tafel,
sidebUtu'd, "Ofa.8, stoelen, schilderijen,
ledikILntl.'n, beddekmed, peluwen,
kOl!tba.re ouder·
wt'tH('h ... kl~del'kaat.,
ti kleadl'rktllOten
en ledilc&ulell, kleedtafel.,
wlI.IICbtafels, kleine
biljarl tafel, gl'OOte ziekeu ~to.. lw&ge" op el ....tieke wi"len.
Kelikengereeddcb8p,
bl'ceklV&I\r, ellZ, en een groot nantal rol'liChaals8D.

1898.: .

KENNISG E ViNG.
AT ik altijd gereed ben Kaffer
families voor boeren werk
op te zend en naar eeni~e statie in.
de Westelijke
Provincie tegen de
volgende prijzen, maar niet minder.
te bestellen dan 18 dienstbare man- '
nen en meiden.
Alle dienstbaren van 12 jaren oud
en boven, 15B. per kop,
.Alle kinderen van drie jaren tot
onder twaalf 5s. per kop.
Kinderen onder drie gratis.
W. A. BOTHA

D

Calhcart

Road, Queenstown.

Somerset 'Vest St.rand .
MUNICIP.ALITEUT.
~ PP';_lCATIES
worden gevraagd
voor do betrekking van Secretaris en Gezondheida Inspekteur
(afwnderlijk
of Jiezamenlijk,
Applicanten vereiselite salaris ts vermelden, en securiteit te stellen tervoldoening
van den raad. Werkzaamheden te beginoen op 1 FEB.,
A pplieaties zullen Qot VlIll:ten wor·
den Ilit,t later dan dE'u2:Jstcn dezer,
en moeten
gericht zijn nan den
Burge rm-ester,
Hamersct
W'est '
Strand Mllniciraliteit.

Il.

Gouvernements
Land- en
Wijnbouw School, Stellenbosch.

D

E volgende

sessie zal
worden op den laten J<'ebru.
ari, 1R~)8. De ~tlldie cursu's sluit
Alles kan! te éeni~{'f tijd begien worden.
in Landbouw, Veeteolt, Zuivelboerderij,
Wijnbouwkunde,
het maken
van Wijn, Vl'1lchtcu Cultllur, Vee.
artsenijkundl',
Hcheikunde,
Botanie, Landmeetkunde,
Boekhouden,
Uekenkllnde, EngE'aoh, Hollandsch
en 'fimmermans\\-erk.
Eenige bellrzen VRn £25 per jaar."
zijn toegestaan,san
zonen van oudere
niet in gegoede omstandigheden.
----------------------V rije reiskaartjes
over de Gou~
vernements Spoorwegen zijn toe6e~
heel' .1. R, EME~SON,
heeft ju_is~ zijn bezending' van 40 Paren
.':,;Noord Amertkaansche MUllezels, van de "Ellm;c"
aan staan aan Stuuenten volgens Gouver1H98.
No. 888 van
\\'al
gehracht.,
en
heeft
de
ondergeteokenden
/"reiast
dozelve
op
de nements Kennisgeving
Tenderaars moeten twee voldoen1806.
de borgen geven yoor dl' behoorlijke PARADE te Vl'rkoopen up
Voor Prospectus
en verder" bij~
vervulling
van
het contract
en
Yr:IJda.g,21..dezer, ODJ. 2 uur D.DJ..
zonderheden, uoe aanwek bij A. C.
zoodanige borgen moden de tenders
MAc DON'A LIl, Agecl"ende Principa&l
De heel' Em:a."o:'>iis over een aanzienlijk
tijdperk md dezen handel
teekenen,
dor School.
De laagste of eenige tender za1 geeollnecteord, en heeft een speciale stnuie gemaakt nll1 de behoeften
nid
l!wd wenu ig
wordcn
aange- \'an de Kaap.
I n het kiezen van deze bezending
heeft hij het bestA.!gebruik van
nOlllell.
zijne ondervinding gomaakt., en heeft prachtige, aanzienlijke dier'en ver_....,
H. S. GREAVES,
krege? van middelmatige grootte met goede actie en gezonde inborst,
EG EN billijken prijs. Doe a.aD~
Archit('ct.
geschIkt voor ploeg, wagen of gewone trek.
zoek bij Mrs. ALBERTUS
Publieke Wcrk('n Dt'partement,
MYBURGH,
DORP8TRAAT,
Sn:L~
H. JONES & CO., Afslagers.
Caledon Plein,
Lr.~1l0S(,II.
-"~- --- ---- -------Kaapstad, () Jan" 1898.

PAUL D. CLUVER,- Afslager.

MUILEZELS I MUILEZELS II
LE

-----------

LOGIES VOOR SCHOLIEREN.

T

Departement un Publieke Werken.
Aan Bouwmeesters.

LalldbollW

T

Ten einde abuIzen te Yoortomen.

rrentoollstelling,

De heer G,' N. L1NDUP,
'fllnh'.'elk nndig ..,

STELLENBOSCH,

58 S7RAND8fRAAT,

Op Donderdag~ 27 Januari,

1898.'

J. C. SAfITH & CO.,

:(OLONiJ\AL EN AMERIKAANSGH WAGENHOUT,

(J'

Durbanville,
12 Januari,

op

IJzer, Kool en Timmerhout Magazijnen

DE \,'

A. H. UYS.

gelut
door den Ell8cutearl
'I'estamentair in den
den heer K. J, BASTIAANS,zal per PUBLIEKE
VEILING
ver·

CONCERT.

TREINEN.

ENIG Persoon overtredende of
:..J
Wlld verstorende op mijne
plaats Sped Benezal volgens wet ver ..
volgt! worden.
.
Honden zullen gedood worden.

behoorlijk

Ondergeteekenden.
behoorlijk gelast door den hl'l'r 1':
K. HOFf'MAN, van Speelmans Rivier,
zullen publiek verkoepen bovenge10
noemde Hamels die in eene goede
conditie zijn, geschikt. voor den
Slachter alsmede zeer groot.
Ve
1. Dat uieest centrale en kostbare
blok gebouwen,
bestaande
uit des overledene
heer HOFt'MAN is bekend in deze
welbekende groote apotheek en drogisten z.a .. k. en kantoor en groot
dubbele verdieping
afdeel ing als een der grootste
en woonhuis, gelegeu op den boek van Bird. en Pleinstr&ten,
tegeDover Adderley.pleiD
V ooruaamsto Schaapboeren
en hij (Da Braak), WILIU' vele ja.ren lang een zeer goede ZaAk gedreven werd.
Het voornoemd
woonbuis be8ta.at uit een voorkamer,
een zeer groote eetkamer,
6
heeft nu besloten de Vrienden van
Stellenbosch en Kaapstad ook eeu slaapkameI1l, keuken, dispens portaal, en "a.kkamer, ook een kleine winkel in de Pleinstraat, en 11.1de kamers ziju ~t,
hoog en luchtig.
Een groote tuin beplant met keur
kans te geven mooie Schapen te van vruchtboomen,
eu ook een k08tbaar
stuk open grond, met front nA8.T Pleinatraat,
krijgen.
vormen deel van het eige.dom.

UITGEREIKT.

RHYNSCHE INSTITUUT,

E het

----------

TE WOIWF.X
GEHOty_nE~
E N IJ E R:-; wOl'dcn gevraagd
voor
het bou wen van tijdl'lijk Politie Kwartiel'l'D te .Muiwnherg,
Deuren
open
ten
4
uur
n.m.
Aanvang
4.30
uur
n.m.
Zender Reserve.
Muziek Korps,
'l'cpkcningeo,
speeifieaties
I'n Specia.l~ Tr.in';~~--Mil-l-~-a.-i~
TOEGANG
18_ KINDEREN
&d.
"oorwaarden vlLn Contrakt kunnen
\'.H.---De
\ nk"\ll"ll~
1!IUlt I'lT'
gezien, en venlel'e informatie
Vl'I'pro:rn;;::-:l~:=::~:!~e~ohlnllen.
,·i~~ tl'Il III Ill't' l'l'lI ;[;[II\'al1\.:' lIl'1IWn
kregen worden aan het kantoor van
:tJl(ll'r, I.al I'l't onrlll'g,·I'.lk '/1111 alk,
dell ondergoteekende.
l'P 1','11 da~ tl' \'!'rkUII['l'll.
Prij" Lij,;ten rn Inzend illg Vonnen vel'krijgbaar \ an
'('enders, duidelijk gemerkt: "TenVol
Mili
tair
Concert.
lste
Kings
Li
verpool
Regiment,
TIlumina.ties,
enz.,
enz.
J fRED. PENTZ & Co., Afslagers.
JAMES D. KRIGE, Secretaris.
drr~ voor tijdelijke Politie I\ warDeuren d'pen 7.30 n.:rn.. Aa.nya.nll S n.:rn.
tieren"
zullen ontvangen
worden
TOEC.:~ANG ~S,
KINDEREN
BD, door den Controleur en .AllditeurGeneraal, Kan pstad, tot om 12 uur
op DI~;;IJAG,
2·-, J I~U.\It1 1898.
STE LLEN BOSCH,
'frndern1l:-s moeten twee bl'vn.,diTicket., "an 1~)tot :: 1 dezel' Y(lOI' dl' hL'lft van den g~wonen JlI'IJS gende borgen stellen voor de vol"001' (,lIkt,ll' rei,.;, geldig
voor dllhhl'lc r('i~.
voering "an het contrak!,
en de
,Ill' TL'lïlliJII zal op:!
FEhorwn
moetf'n den tender ondf'rTreinloop voor Datum der Show.
1;I:L':\I1I lJl'ginllt'Jl.
Hd wprk
teekenen,
\·,·rlr,·k \;111 Kaal'~LlII vi:, ~tl·II"III,n"ch
;.1:, a Ill,
,'. ) >'l j)"parlelllL'nt
voor Ilui,dILlIIIJ iJ
dn.
via KraaifOlltl'ill
~I ,1.111
De laagste of eenige tender niet
':' lt, I" -taalldt' III kooken, bakkelI,
\'enrl'k ""11 Lld\' t;n'I'
I~rul.!"i,l Kr,l"ifoull'in
1.11111.Ill:
noodzakelIjk
te wordell aangeno[lo,
1""";'1 :-;t,'l',,· I.:.!II n.u).
~tl·IJkl'lI• ..ilit;~mal.:erij,
men .
.\an].;om;;l tf' 1\,l.lp,I,I>! :, :,7 Il lil.
STOOM ZAAGMOLENS,
I'U kun"t Ilaaldl'n\yerk,
01.1.,'
Yertn'k
·...Ul Lui_\' (;r,·~' I;ru.: n,l,.r :Stf'llf'ob<li'Ch I'll ::itatlE'8 tot Kuils ki~i('r
H. s. GREAVES,
'''I'
h·lJrllari
t't~ll
aan ..ang li.:''-' n.m.
Architect.
neml'n. \' 'I' IliJZonJ('rhi?den, doe
\'el1rl'k \':In Lady firpy Bru' 11).;\(1
n,m. ,
Publieke Wel'ken Departement,
Vertrek
'an P"arl ,"oor alIA StatiA" toL K'\;'J->Slatl ~'i"Stellenbosch,
10.40 n.nr.
men ~HlJllt)t·kbij dp
K.AAP8TAD.
~'aledon Plein, Kaapstad, 12 Jan., 1i98.1
CHAS. C, ,A, QE VILLIERS, Secretaris,
PRI~CIPALE,

PROMENADE

KENNISGEVING.

DINSDAG, 25 Januari 1898,

D

Half Geld .

SPORTS IN DEN NAMIDDA·G.

D. W. ACKERMAN.
Hopefield, 13, Jan. 1898.

os aar as . igen. om
Loopende Apothekerszaak.

I.9!.aOO'

Eersteklas Slacht Hamels,

lIJmOLD,

VAN

K tb

(A1deel1n~ CaJedon)
HaIr au JU Str lony's PiS Statie)
VAN
.

1898,

Publiek

1·"1Zakken
:::2"1"

"

27 Januari,

'S .MORGENS

Op WOENSDAG,

a

Donderdag,

»r k

\\

Lf;

Goederen.

!jOSSO

It'r':j

, .... ,1."[I:k.t

.t

LLE
Orders voor Dn'smaken'
in het vervolg te worden gericht aan mij zelf, en niet aan

PALMI£1~Wf!rlER.

DE

1:-:-1\

,

JIL

$iL
STELlEHBOSOH I STELLEN BO'SCH. ! KENNISGEVI
L ING TON Schapen, Hamels; SChapen, 'VBR.-JHt-c:.-c:»-:.;_»-I_ei\- A

WEL

~ :1Y\)IlJ::.
I Ijl

I.~.

Ai._,

UARI, 1898.

ds. D.

4~-J.
~ a vonds,

Breestraat

en Riebeeks Plein,

I

"'{TERW ACH'!'

niet op
g;tall noeW'l' dlLn

V

I dit

rei.:l ~
JUlll van

j'Jnr

_,__

STRAND HUIS TE HUUR.

V AN, III'...

af
18 Januari-alst.
l!'lJ'" £,3. Aanzoek t~~ doen
bij den
JAN B.\sso:-\, Somerset
West ~tmnd, of bij den ondergeteekende.
n. F, MARAIS, J. S. ?;tJOS.
Paa!'!, lt) Januari }.'~~'8.
>.

W. L, ~UWAltnS,
Lf>rert nro"wf>J~ dmf,
BESTE

VOED~EL
V.:\ R KE~S,

\'OOR

VEE,

<:TlZ.

Per Spoortrein verzonden.
2s. per zak te Newlands
Station.

#.
I·

'/.

<

PUB LIE KE VE.RKOOP

loloula1e leeskamer el ~lIst laatselappij.

Publieke

IN DE

Vorkooping
OP

- "

PEN

STOEP VAN DE HANDELBEUB.S

·t

DE ~AAPSTADSCHE. LEVERANCIERS

, D ",
Eigendom KOS T B A A R VA ST.G0 E ' ,
VAN

Kostbaar
den

boedel

van

wijlen

Op Zaterdag, 22 dezer

TEX

11 URE

DES

BESTAANDE

VIT:-

HALF

12 {TH.

Z

DE daartoe
ondergcteekcudcu
gcla"t door

behoor-lij k
dell heer
NllllL\ \~
A. BI \\":ï';I::-"lf:11,., zal
Publiek doen Yerko0l'ell, op

YRlJDAG:l'~~

PUBLIEKE

AS :Las. -£S :LSs.

uVa.

TL'Il li)

ure

No.7.

GOUYERIEIEITS «E111S8EY118

O

]

1 '

x

L1i'

Goedereu

1<'11\\',·

:-

De olldergetVl'K('lull',

I

U(Jk I\''',:';CII

1 llalfFll.lL leer \\agl'1l (l"j7.ondl'l'
L;.;t ('II k h.i n)

_

gela"t door den heer E.
zal op

R.

Hor.r.ows v,

Voor

het

National

Ooder·S~

DiY;sioïï~--co-nnCilOcBarkll

UUR '8 MORGE.NS,

Hotel,

Somerset

I

PAUL

-------DE alsnndl'rgdcekelldl',
Zaakg<,la~tigdc

Strand.

D. CLUVEH,

Voor zijn Kantoor
Zeker

I ,;~ u.uulec!

voet

4 Duim wijd en 6 Voet 9 Duim hooz, m'Jt
48 Duim bij 14 Duim.

Afslnger.

.U~

5s.

Spie~lgla

bo

m.uldrn
4uO
"
~I)U

"

&II

kt\·,"· (7.;1)[<1 'II V'XI')
g('dor~cbtL'!-:" l'~'.

{) Mannder:

cl

Crl'diet.

\. dil

Secretari-.

Afslagers.

CO'I

~1:l1111l·~iJlln,1~, .Jalluari,
'

,

'.

-

l)~'·..;.
-

"

DE HUUH vA!V DE WELSEKl NDE PLA A ,7SE tV

THE,E-KLOOF
L\

Stecnliillll psvln k te,
GeJr.gl·n aall .kll Th.:c,·kluof Wl'.~,
zal JOOl' dell ulIgl't'teckeudc
11110.
lil'k 0l'gevoild II'OrdL'n le

,Steen kampsvJakte,
1.0 MAART,

1808.

Alle illformatie verhijghaal'
bij
GeIl pigf!I1aar (r]cn Ilcer .\. ti. riJ,;
Hll~:.\) tt' .\ija;;funt,:in.
A. J. BATES.
Fr<l~erhlll'g,
1:; Januari,
,

-

AFDEELINGSRAAD,
Lijst

KAAP.

Scbotmkooplngsn voor de zes
munde. eilldigende 30 Joni, 1898.
JU

1,E X ~ H:4G.E V I ~ c;

r-

om 10 uur v.m., verkoopsn,
l'll ulornlx-kendo

A. VAX ZIJL

" ,1:\

plaats

·l fslager.

,-

b

Von

Top WA80HTAP'EL met Tiohel Rug, met Klein Kaatjtl
beneden, en een Kapstok aan elke Zijde.
.13 .14••
lUBIfUJ:N

III':T

IDelf:&.
Corps
"sch'e ~,tudenten
:.
i
OP 21 EN 22 MAART 1898.
'
'

d" \'1''1'1:1.:'': V.,II l'O\'l'llgl'1l0CIlHI fec~t, klll1llell Outl·Lt'den vltn
]),·Ifl,,,·ill; :-;tll,1"lltt'll CUI']'S, tlie nlJ;; ;;el'n CII'CIIIalre olltvallgcll
hcIJbt.'ll, all,· ill!ll'iJtill~"'U lJt~kuuwll 1.lj den hel'r C. vali uer .\lade, Pretoria,
l'o~tbll~, :ll)~.
J)~ [-'l'C~t COll1mi.~sil',
,\1. E. lit-; WILDT, Pretoria,
C. Y \\ IJEI> MADE, l'l'etol'ia,
A. \A\ L,Kl\'~El', Waterval Boven,
Lt·dt·n \',111 dt'll ::;ellaat van het Delfbche Studcllten COI·PS.

Pruimen ...
Abrikozen
Ha1'el'booi
<

• ::'OL:

t

f)

E.!~VEERTIENDE
CONE
RENTIE
der C. J.
gingen
soorteerende
onder
Ring van George, zal (D.V.)
houden worden te Prins
V rijda.g en Zaterdag, Isten on
A pril, 189B.

Audappeleo

(a )Deno~~~~~~:gs;~:~~,

Eieren
Boter

Hoeede rs..;
Peniken .,.

Pruimen ".

Ondtshoorn,
----------

Permanente
Il Januari,

CONSTANT r

IWI

UNIQUE I'

.THJ!: NA.TUR'-L WARM AlINEIUL

BATHS OF CALEDON
ANa SANATORlU.

1898;
"OG~I.~TR!·

WItte superieur
Tweede ..
Derde
..
Wijfje. 8Ul'crieu,
n
11""'1 tot
n
tweede
derde
B~(fancJ')

1.UuM'.tnt

BECHUANAS,

voorzien '\"an een Spiegelglas
patent<J wieletjes.
,;:sa

18 duim bij 14 duim op

i

NEW YORK, U.S.A.

EEN

gecertiftceenle
en ervaren
onderwijzeres
voor een school
op eene plaats om onderwijs te geven
aan
4. kinderen
in Engelsch,
Hollandsch en muziek. Werkzaamheden te be' nen zoo !! oedi
mogelijk.
BaJ~8 £54 per j~r.
g
Doe aanzoek bij

P. G. HY ZIJL,

P.K.

Nooitgedacht,

ria SpriDg., Z.A...Bt

Orgelist Benoodigd.

A

•
PPLIQAT1ES
met
getuigflchnften zullen d~r den on·
dergeteekende
w~den
loge.wacht
J tot
~aterd.llg.
26, Februan
e.k.
1Sala~ls £30 per . annum.
Goede
openIng' vo~r mUZleklessen aan een
aantal leerImgen op het dorp.
,
PAUL
Seneka.l} O.V.S.,

Juist· Ontvangen. D

CALEDOII,WP«OLOIIE.
E zeer

KAAPSTAD.

GEVRAAGD.

PERSOONLIJK.
De Caledon Warme, Minerale
Baden, en Sanatorium.

H. RO~X.

81 December, 1897,

fV'OOte aanvraag
P;j,Jf
accommodatie in het Sanatvrillm
is nu tegemoed gekomen en aange·
name kamera zijn' nu weder te 1.)1"
komen door voorgenomen bezoe kl'r-.
Masuge en Sweedsche
bewegin.
Eon IBundel Koorstukken.- gen onder toezicht van Meuull W
7 in getale, netjes gedrukt te Leip. Tberesia Rechter (die daar toe r,'n
zig, en te verkrijgen
a 28. 6d. per certificaat heeft) onlangs gekomen
bundel bIj
van bet private
c1intquo "aD de:1
heer Clod-Hansen, Koppenhagen,rell
in bezit van de hoogste Euro~eiicht·
Victoriapark, Paarl.
en Koloniale,
getuigschriften
en
referenties.

KERSTFEESTll EDEREN.

J. S. de VILLIERS,
Doe spoedig a&Uzoek, om teleur.

álliD8 te voorkolDODt

:C. M.

HALLS,

Bea~uurdem,

1"'b ...

.

,
en 1

_I

n

.. chicu
IStunwit

.
.

"
"

Il"kJmuod,
donker
.

..

BB.

Extra
prijlell.

su.pcric

VI:LLII:S.-l)n~

Wij aoteeree »-

lIer1l101,
in 1>.11,
OecbOlell
Kuplebe par Itnl
"
la.rnmer c
.Bok ~Icn. Ji"SOrlA'
"

beICh.ad:

Anjro
ADgW

!t~r
ellcD, gese

"
beac
Holdeo droge
..

droog gez<)'
Batte
.. ,

ti

dtuo, LeeCI
8~elIen.,.
OUeDheorn..

ieder

bcte

WOL,-.o.

voort en er )4 IDI
zijn nit de haol]
...etwol tegen dt'! \'0

Il Jan., 18~8. '

Royal Raking Powder Co.,

tD~

"

Prt'dikant.

die niet door
weersgesteldheid
aangedaan wordt.
Blijft versch en van vo))e kracht
tot men haar gebruikt.
De ware Roya.l llak-poeder
wordt
vervaanligd
door

UITSTALKADB8.
LANG14ARKT-STRAA.T
PLEIN.S~T.

:

.,....wu. (jonge

G. }". MARAIS,

De eenige Bak-poeder

7••

D.ISAACS&CO
I
BO~J(.STRAAT.

., I
tnferieur
..
"loo
Vale. goed tot ..

Afrikaners
in de Kolonie, die komen willen ~

ZUIVER.

,

"
"

zwarte

Zijn er geoDe jonge

AS80LUVT

Bo-rengenoemde is aanmerkelijk benC'tlen in prijs dan de inferieure. lDln~voerde artikelen en daar wij slechts hont gebruiken da.t goed gedroogd is
in de Kolonie Julien Koopel'S liet voordeel hebben va.n onze wa.arborgd at
de .nikelen de hitte van het klimaat zullen staan.

8!OOI -liBIJETF !BRIEK.
BAR RAC K - ST R A AT

Zwane aocd tol •

e.k.

ROYAL
BAKPOEDER,

pnma

tt

Eente wille

drie

ne

,.

deze "C'''k " •.
84!rk en de 1"
,; tol 10 l"'fC
prijsen
1't.JOr on
ring. daar de ~.
den 8t4&t der m~
WJj noteeren

getuigschriften
van bek wanmheid,
goed zedolijk gedrag en lidmaat·
schap cener Protestantsehe
Kerk,
zullen door den ondergeteekendn
ingf'wacht worden tot 15 Februari,

------

._

N",~".~t.ll'ru.i.

Royal is de beste Bak-poeder
die bekend is.
Werkelijke
proef.
nemingen toonen dat zij oen-derde
verder
gaat
da.n eenig
ander
maaksel.

E volgende omschrijvende
opgave van inboorlingen op
het oogenblik in het arbeids dep(lt zijnde worrlt gepubliceerd voor algemeene informatie.
Spoedige pel'£ooniijk applicatie wordt verzocht.
J. ROSE-INNES, Speciale Commis3aris.
Arbeids Dep,"t,
Kaapstad, 14 Jan. 1898.
8 TOBT

'"

'"

Uien
Appelen
Walerlc.moeucD
KooL.
Ruaao

E

Vrijheid,

.

Dloh'CD

ZAAIPLAATS.

PNmler E.t&blialllDlIDt.
Loveq litutiora,
1,000 feet abov. the _ le..e1.

.

.peono
TomaI.OOI>

-----.,-----

B

Xeoden

AbrikO%eu

VRIJHEID, Z.Á.R.

INBOORLINGEN ARBEIDERS.
D

189B.

het Schut alllier bevindt zicb boven
tien veroorloofdeu tijd eeu wit Hutu.
paar 1 met brandplek op de schoft eo alle
Vier poten beslageu. Indien niet gel08t
ENOODIGD
-Ondervoor l!~IJ ANU ARll~:JIi, zal hetzelve op dien
wijzers
Voor drie Wijksdatum uit de Hchutkraal verkocht worden
scholen in deze gemeente.
Salaris
ten 10 uur 's morgens.
G. HARIE,
£100 per iaar, om mede te beginnen,
Schutmcll8teres.
roet vrij logies.
Applicaties,
met
Darling, :1 Januari 18~IS.

.All the yeu round

()(ll:

E\'n vn'il II'. tW('/~killdc'n'n, IIIll ,.;jo') 4 jaar, jongell :3 jaar.
~"~chi('tlt Farnilil' Yan ~ I f"(JIIII"11Pil :; kindcren, Illcit'Jl' ~ jaar, j~ngen ;- jaar, kind
\
hierb.ij dat. n,l'el'l'l·'1Ikom't ig
li; Illa;lI,<],·II.
~octi(1 Gi van de Sr!tlJt en.(lld,.
E,:~ 11l:1Il "11 :; klndl'n'n, jongens fJ <,n :; jaar, mei.,ju .~ jaar.
tredip<,s \\'I't vlm 1 ,.;~)~, S,·lill! I lT· r I~rl vronw l'n twee ki'ldl'rl'IJ, jongen i jaar, lipt alldel' l'ell zuigeling.
koopi;'gl'Il voor rl~li (7...,,) Ifl~HlIldt:'n J~ell I ImloOIH'ltUI!1I1:t:J.
rindlgl'nde at)stcll .llilil I b~j, nan :\,Iao. ~'TOU\\", ,'" tWI"! kind('I~{,IJ,lllci"jt3 ;] jaa!', liet alilicr cen wig-dingo
de Y(;lgt:nd~ I,l",t[ ,,1'11 zllll'~n ge· Een ,nail, t.1\l·L· YrUllII"eU,urw kUlderen, twee jOlIgens ;, ell J .!lar, m~isj"
llpuJeu
wor"lell,
n;llllelijk:
T,·
~ pill'
Potsdam,
'l'IJ/{crber,.:, Kuibrivier-,
~IalJ, VJ'f)lI\I', Pil ('l'll ol1de vrollw en yil'r kinden'p, twe) j;)Jl-en, 5 en 3
J)' U I'lhlll vi lie. Ui .Tl'!ï lWI', ,\Iuizen·
jam', t WCI' mel"jt's
~ en
I j>tar,
'"
herg-; en nJ')1' }JJuk "\, !laulJ Zwart
~:ell ma;l, \'ru mv en tWl'e .klUden·n, jong'02n -~jaar, en c~n zuigt>ling'.
Klil', VIlII'rh ~ J. ~. ,'11 voor Dowlls Een Vl'OlIweIl j1mgen, ,.I- Jaar olld.
~o. 1 III frout \'fill hl·t ~lagi~traat~.
~Cll mau, \TOUW, I'll vier' ~il1dcren, mei"j{',~, lG, i,;j en 2 jaar oud.
k<JDt.OOI·,
\r.nlberg.
op ~8 JanlJlui.
ben mali, \ rouw ell twee Jongen!', EICll ti jan'll oud.
~H Fl.hruari, :2~) ~laart, f2D .A pnl,
,
PRIESKA, INBOORLINGEN.
::!i jlt'i (';} ~3 .J \lui.
Een
Illan, en Hall I\" en jongen 14 jaren owl, en ee~ kiml I,~ tnaantll'n otl(l
11. \'. JJ. WESTIIl'Y::;J.;~.
I:<.;CIl uude mail en vrouw,
"i'!r killdt'ren, uud l"l'spcctievl'Jijk (j 4:.! cn 1
ÁS6istent ~eCl'dal'is.
jaar. olJde \TOllW (bliuu).
'
,
KaapstaJ,
,t Jan., 18:1.3,
~[an. VIOIII\', dochtcr 18 jaren. jOllgl'1l 7 jarell en Jri<l kh ..iue killdel'en.
'Ian, \TUIlW en dochter, volmolldig.
QUEENSTOWN.
Vrouw, twee dochters, oud Hl en lti jaal', ell twee kJejne kinderen.
~Inn. vrou\\' cu "ier kindere~. oud ~, 5,.0 en 1 jaar respectievelijk.
~ran, mot-de!', dochtrr
(blInd) dne kmderen ,(j, iJ en 4 j8J'ttl en een
zuigeling:
Boar41naf Hou •••
Een vrouwen kind.
r;en
\TOUW, twee jong:ens 4 en 3 jaar, en een zuigelin§.
'
TERMEN.
'BILLIJKE
~en vrouw, Jongen 9 Jare~,. docbter v~lIDondig, en een zuigeling.
Een oude TroUW, twee meUles 7 ellS Jaren. '
~ATH~ART
ROAD.

WILLEM BOTHA,

Barkly Oost

...

T&m&lies
HoeDden ...
Drnivcn
Boonen (groeI
Pcniken
, ..
Appelen
.. ,
Komkomnletl
pceren
...

WESTHUYdE

KENNISGEVIN

I~

I

V

Malmesbury,
15 Januari,

D.

rTE

1898,

-----_.------------------------------------------------Viering' van 'het 50 jarig
be.taan

G. W. KOTZE,

J, W. Moorrees, jun, &

1l11.\II~c1(lrfl,
I:, .Ialillilri, l~'.""'.

J. v.

KENNl~GEVING.

Granen

V
oi

H.

Aardappelen

Eieren
Boter

EN
graanboer
wenscht
Zaai plaats,
indien
met vee en gereedschap
in
Distrikt :Malmcsbury (Groonkloof
Zwartland) in te rnilen tegen
!SeHUT\-ERKOOPING.
blok van i) eerste klas Briekhui
en V erandahs
worden verkocht uit het Schnt te met Hoekwinkel
Coldbrook, op tien ~9 JnT' ARI waarde van £40000, of een dou
18~18,ind ien niet vroeger gelost :-1 ram, verdieping hoekhuis
met winkel e.
lin ker oor half maan voor, regter hoorn
balkon ID waarde van £3,800.
gut door: li schapen, verschillende
mer·
Deze huizen zijn verhuurd
ell
ken, kort woL
bringeneen rente van 15 per cent.
W. Jo'. VORSTER,
ëcbutmooster.
£56 per maand. Aanvraag te doe -..
Ooldbrook,
voor voorts uitweg en Photos,
.) Januari IS~18.
-- ------------- ..-'------ aan O. Vogt, Broker in J\..3I3pStaa,1
57, Long Straat.
SCHUTBERICHT.

Afdeelingsraad

I)t:~

ill du herecuulo

J.;en

hebbende
wordt
vriendelijk
v
zocht tegenwoordig
te zijn, pere
om 10 ure voormiddeg.

1

if not previously released: -1 ram, left
ear halfmoon
front, right horn, bole
through;
8 sheep, various marks, short
wool.
W. F. VORSTER.
Pouudmaster.
Coldbrook, ;. JRn~lary, _~9S~ _. _..__

'V.

12den Februari,

te kr·ijgen.

NO rIC~.

verkoopen:

dartoe gela~t dool' den heer IL D. Schwartz,
voor de beoren C. G. ell
J. de Villiers, zal
1'1'

gehouden werden te
bury, op .Maandag deo
1
J muari, in zake de oJIlbellDln~l~we.
om die in veldkornetschap
kasteel, Malmesbury, JreIPJ."(J~KUunt~nI.

beantwoordde
vl"Bgen, en .)
namen del' afgevaardigden
aan
ondergeteekende
op te geven,
SALE.
POUND
later dan den 15 den Februari,
'0
be sold out of the Pound at Cold.
JACOB HOEK, SIX.,
Lrook, on the :t!:hh JA~UARl
1898,

BELANGRIJKE--_._--VERKOOPING.

2 UI'wtJl'l'n, 1 iii!.' I Il ','l'l1 t ube
(nieuw eersteklas)
~ Hagd g'e\l'tTL'n (achtorlalkrs,
een enkel een dlddie! loop)
1 Lot ~r3an zakken
7,j \"hI'kl'I1~ (wnuroudcr
lG .waar
lJOrl;l'il)
1 :;;'Jach: oJ ::::Jacbt Koeien

East.

6 J~

E

r -,-,-.., ~

Z,·;; Ilouwpcrrvelen,
elk nu-t Ii.) voet front aan den hoofdweg, met
:{I)o nwt diq,tt·, en gelegeJl\ aan Gordou's
Daai, tus .. chen 's hoeren
l Iollowuv's l Iotcl r-n mevr. Loubsor's eigendom.
De;c is ei-u zeldzame kans, daar grond aan die, de prilchtig:;te badplaat« iu Zllid Afrika, praktisch onverkrijgbaal.'. is.
,
Voor bijzonderheden doe men aanzoek bIJ de hoeren }o I.\'PLAY E:S
T\1T, Procureurs, St. Georgesstraat,
Kaapstad,
den eigenaar,
of den
HANGKAST,3
!tfslllgt'r.

I

KJIOOH.

, Kaapstal

EN Publieke ,Vergaderin

aPPIi-

Gouvernementsksntoor,
Pretoria, 31 J)ocelUberl8il7.

Vrijdag, 28 Januari, 18981
O~1 Il

2 IIalf:;lIjt Ih,k \\'aKl'll~
1 :\ Il'lt\\'l' \' eerkar
-t llowar.!' . ; I'1,)el.;\'11
1 .l oh ust ou ~1I:jllla~"lne
1 H ooi Zei I
1 H0l1i :-;l·h:l:tr
2 H Ollt K Iï iJht'[l
1 Span Juk kr-n, comj.l. et
1 " ~ leu we \'oortulg, Il
1 " Zwingel" (llifUI;)
1 "
:\ieuwe al'htel'tlli,~en
n
... " Uil,ic' H:!ttertuigl'1l
8 Hans Scll<tpt'll
7 Gebreide
hc·.·.;t vellen
:t Nieuwe Za,kl-; cPl!lldeet,
Uilde Zadel

o

Somerset Strand.

bchoor-lijk

Y1Ul

Bij de o.pplical.ie mooten overgelegd
wordeD: Bewij. un lidmut.ocbap (lener J'rulelotAntIICb Cbriat.<>lijlee Kerk; verklariog v.o bereidhoid
om ouderwij. le ge~"" o~ereenkOlDSLig deu eillr.b en de bedoeliug 1'&0 artt 1 b en !. eo b, (lote lid) ....0
W." 00. 8, 1!11r~, (op grood V&II an. " VILli We1., no.
8, 180'); bewij. VM voldoende k~ois der ollic_ieele
bo<L!ta&l,
VaD
behoorlijk
voltootde
AcadeDll8Cbe
Studie eo van goed zedelijk gedrag.
s..lam £800 per jaar.
lI<!iakoot.en wordeu billijk vergoed.
Deze applicaties moeten vergezeld guo van eeu
certiftca:>t vau butgencb&p
\'aO deo Veldkomet
der
"'ijlI. duidelijk venneldeud .. ot applic:LDt i. vol .!.emgereobtib'<l burger of i(eoat.ur:Uisaerd
burger.
Personen Ulet in bezit ...an bet. bewijs van naturalisatie or ,...0 0011certificaal, rau volburgenocbap
bier
te lande. eu die o.erib"'O' meeuen 6('k WlLIiOceerd te
lijn, kunnen eveneens bunne applit:aol.eo
voor deze
bet.n.kkillg
indienen,
die moeten
worden Il"ricb\
uiterlijll loot r. Februari lHlll;, aan bet bot.oor
van
deo 81»W-:reta.ri •. .Md. JJ. met vermelding
op de
eo ...,I0l're: .. Dooent tt.u.t.sgymna..ium."

TE

J()NGH,

Publieke Vergaderin

Docent in de klassieke Talen, aan
hel Staalsgymnasium le Pretoria.

S: CO., Afslagers.

DB

LIU8198,

T. J.

Losse

j
I
ti

,'" Y'L1rmiJtlag",
Yl,I:Sl'l:de

dl

(Geb. Van Scboor),

PROEPING
K8Cbiec" mit. duea
canteu YOOI' de betrekking
nu :

VERKOOPING

Visc hhoe,k

Malmesbury !fdeeling,

wed. L. J.

STAATSGYMNASIUM PRETORIA.

IK 0 ST BAR E BOUWERVEN,
.

AANST"

~~~'~~~'~E

E JONGH.-O"eri8CIe, n te PM

Stalla en Pit, la.

BEVATTENDE 8 ART/KELEN ALB HIERONDER:

V.\:\

lIIIDDLEPOST
t,

Iuuuelman

DRl.

D

tuUne joDjRe Itille.fe zoon Tuo~!
oud 40 juen en 3 IDIWlden.
1
betreurd.
Ik weDtlCh hiermede mijnen danl
betuÏl9n
aan den heer en mevr.
TOEGAllGs.KAARTJES.-DOne,
.£3
ID £2 2a.
Stoelen, 511. PU, Ba. Galerij, 21 Barnet&., en den bePI' Malberbe VOOr hu!
'Maleier Gal.rU, b. Militainla balfprjja. De_ trouwe
dieuten
aan hem
bewe
.....
ON half aebt uar opea.
Bead.:mukk OlD geJurende zijD siekte.
8 uur. Vroege ~g
om 7 aar. Galerij, Gd.

CO.,

"nil drr

Hope6el

a-

VAN DER SPUY, IM:MELM:AN & Co., Afslagers.

en Bnnd Assurantie Maatsc~applj.

fan

E

(Geb.) 1:

Een reusachtig Succes.

KOMPLEBT,

AL verkocht 'Worden op den Stoep
L Een Erf met Woonhuis, nieuw gebouwd, onder IJzeren Dak.
del' Handel-beurs,
Pprceel No.
~. V ier Perceelen Grond, uiterst geschikt voor bouw doeleinden
58 van lotten
te Mostertsbaai.
alsook voor het maken van Baksteeuen ; ook is er op een standhondende
afdeel ing Stellenbosoli,
groot lO,j put water.
vierkante roeden en Hl vierkante
N.B.-Denk
aan de mogelijkheid
dat de Tram spoedig gebouwd
voeten.
wordt.
G. W. STEYTLER,
G. N. VAN BLERK.
Executeur.
Kerkplein. Kaapstad.
15 Januari, 1~95.
0'1 .]cllz('lfden namiddacl teil ;3 ure zal verkocht
worden bij de pak)I. Jones lo"
A l'~li1g·cr:-:;. I; li I I.L'1lI d,'!' l'aarl Hl'rg W ijn en Brandewijn ~[a~lt~c1.1appij, Beper~.t, eeu
g-rnotL' Ilut'vt't·lhl'id l Jzor en andere Bouwmaterialen,
gedeeltelijk beMalmesbury Executeurska.m ..r ca Yoogd.j schadigd dool' dell hrund.

J

Dal JcaphAt.
U JaD., 1898.

VOOR 1897 en 1898.

IN QOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,

MORGENS,

famllie

J. 1. LB ROux,
J. A.. LB ROUX,

"ielJ1JJ6-VerlooninST-Nice8

(ONS EIGEN MAAKSEL),

1898,

JANUARI

's "ZateJidaCS.

KOLOSS.A..A.L

SAIIÁN

DINSDAG,

'!'IUS N
jUt

28

FRANK t. FILl/8

ZEGBPKRUL

GElf.~~~.~~.
~~.~:~~·~;-~:=:n!v.'"deEpiaoopaallche

\\r.AXU,

'S ~IIDD.H;~ ml

NU TBN TOON HUN LAAT~

Het 'JamesonJ~Slaapkamer··Set

TE

Mo.teriba.a.i~
In

ITELLEN

EL1<êNAVONb
JlatiDeea

VAN MEUBELEN,

V,\N

OVI

'RelOet

",·hoenel.

'&Ilg (O,\·.s,) 4;.
BChe 4 tol tol 4 id:
t.egen onget'ecr
6t;
.Dee1i9v.witte., mu
ter mark-t. horten
435 balen Ter"",:
yrtj goed co in fit)
wal beter. "" ....:ille
vet wol werden unJ
M. Wij .ijn Tcrl,
A&Ddacbl 8Cb~nkol
lJiertoe TerzulDI1 l
odcnscht wol\'l!illogt:

_" •• og,
"'Ij ootecrcn:-

K.rtra I. 12 lllA&o.. ~
e-t tol "I ~r
.
~ort tot aiddelm.

lbua

IUper

I'

g

ma&.!

Goed tot 'I .,
&ort tot midUelm.
Z........ "ecbte vette
a."e en gekleurd ~
Zxtra S. Uiten!ag<
Superieure
Goed
..
8lflChte ea mt:! onkr

op

bel UUujj(C"'''_

a.",~~~ge&Jcllrtie

~
~.. &rte roV'e g.eWa.N
'Witte krui ...... gc·....
W:tt,e nawe
iJOK.R.lAk

-4)nl'!

bel-kb':
.. )!o.·n VC"
.. 1 toenemf...'1l." ol'
deld
winterhMt
P\aa.ttelljk
\\ ordl?o
tban~ weini;t \·raa.:
U~
voor
.... "I.·rt
... e1L LIl' de pi...
181 bal~~ en '-""".
ukken
v,:rk·~,ltl. I
... lOd maar IQ !tV'lIl
tea
gunste
~(I)\,-

t"au d('

tegen 16d en lang ~
Drie balen ,,'inIer
"- teeu 12tJ ee
WenIea ""koe t lei
Wij IIOteereo WIaWhaar
Tweede (kort)
XIda
...

....
~

&ort.

.,.
,..
."

Iallf! t..1an ... ~
b1&u .. 001>""""
bIaa .. e

."ka.

K
Jarru

re.

IGa od; Lf (Koloailal)
inferie ... ,
od tot
lOwod. Kaf (0 VS) lO. od tot 15a od i Voer,
ba. ...
per 100 lw.. 5a Gd tot G. Gd • K •• erIrooia, per
... ~.,
_'bQtldft wordeD, ollllW
Ink.
lij.
od
t.lt
255
od,
Boerea_1
OnaeGft
f HLFfH'::-' op deu 1"'1~l1 -Iezer, aan
er ,.,n quo",. .... celldurom ba,., ua
.!'l. 6tl tot I la rod , Doerenmeel,
Palt,
de od
de l'~~torlt',
MAnTIII\l:-l
LAtRS=lot s;.. na. :Meol. 19ft OoI tot :..'Os od. Geit
geen
BolldMaádldaat TOOP geDoemd eD deeJiDr.
11{ " NEtrrHLIN(.,
In den oudel.lom
van MI"lIps per mk 2b Gd tot 238 (;j. neDlengd~ lIiiiiiiiiiil;;liiIi;;;
lIAGISTRAAT8UOF •
cirkel
door d. OOtnDitaie "''''n toezicht
":X jaren
Diep betreurd
door
ouuen,
VOORLEDEN
IS MtI IchbenJ3ritre
Mie.hee par lIllk, 20t rid tot 2.?A fod i WIUe
wonteD "'acekoudlgd.
F' /{'I'"ll, e·r~l". co__
u e«
t.nnllic en Vil ende u
doeJlter 'I'1Ul deo !leer T. P. Theron
L W.V, (Vuor ,'~"
Mleh_,
per lalr :iOI id tot 2:!.t Gd i Witte
DINSDAG,IS JANUARI, 1898.
UIl d.
tenll(l' ot'erledeo
W,l betl(lpII o~
rr~Kl-."J (Jf 'flut/mol)
l
IIioUemeeI,
20.,
be,
221
od
tot
23a
Od;
Gele
J B NEETHLING, VD}I.
urteliJb
deelaemlllll' IQdit ~oor bllo &go droeHietieaseel, 20S It., 211 od tot 23s CId,
ALL_aLJD:!.
en
t'eud 'fern..
VA~ 10 TOT I:. J l\'C_UU,
18!!>!
!aaPeab, per air, lIiO lbe, Il. od tot 121 Od, GEEN BOND8L\NDIDAAT VOOR
ELIZABETH VAN DER BYL
Ulea, per air, I~ lbe, 710d tot 10. od i .A.udGtollOE
V AJ!DBaIlll.T.
de A.merikauacbe
DEN WE8T:ELIJKEN CIRKEL.
De Tlu'baIae ~
all TOIder.
appelea per air, 1631be, 1_011 to'2OIod~TUaIr
Hopefield,
16 Jan., 1898
rukMrd. pat - reie OlD eie --ad cba Hij ChrUlto1leJ JoIl_'n eo Carl Adamt stonden
per Ib, 0. ad tot 0. .. , TaW!,..1
(laf.
UU bet LGItII6ot.U1 JOf.lNUIIJl ftD 22 bMft ... ._
Het
Pla!'lech.
diatriktabeetnQr
heett
't'WMbId "« £iOO,OOO eo •
beidea lIiobMl
'-cbtddiad
dur IIIbeta
ee.a
tuI$ CIUrYOOr 1.7,(X'I) ,...... .....
, .....,....
neul.
0. Id to& 0. Jcl. ~
~IOI
.....
DiPidM
Wdea,
beeloten aan de oomlllillie 1'&Iltoeslob& op December, eeD DODUIler ftIl de HolJudIt., t6e od &eK 17, Od; iW.;, per
( ...... )
hriIlUf
)aND.
DRUKPERS MAATSCHAPPIJ
ODe pu toer baDclll
te echrijYell,
1'enoennde
d. IOb.
II 9d tot 21 3d i..,ltoter, (hreed.
t), elekti.
de·~~~
Ea ra.u.1 oIllCBDJt.-NIAl'
wij "enIeIDeD
de 1'0.....
111«1.
0. 9d tot 1. 3d , ...-,
,., dOajjD, la 9d tIK edeleD heer J. A. F ,U1U te v.rkJaren
tot re'__' -lUlDUi
1898. Beideo eofmJdir. (,~l
bMft dr J_
elft ....,.._.
lOOD ....
deelm,
ftD
d.
heer
W
L.
Boyoe
In
d.
21 3d. Eendea, per mak; lie CId tot ~ Od. den wettig benoemd.n
barden
Boodebndldut A,ncultNrrU Gazett. ftD Nt.aw Zaid. d& .A J L. Hofmeyr 'Ul W-IJlberI, oa!up _ werd beboet DIet .£1 Jo.. of 3 ....
Boende" per tRUIi, 1.9d toi 21 8CI; )[81""";
arbeid, ea carl werd baboes _t lo.. of 10
fraai ......
k ,.."ea
la da _
'fU _
.oor
den
wl!lltellJlren cirkel.
Alleen de Wa11ia, OYer.
BEPBRKT.
per .tuk, se od tot 121 Odjllam "l!!Pek.perlb,
»&ft troab&ra1.
BIIáIiad POD", kar ea
k_pIeet.
0. 4d lol 0. 6d , Zou*, per .u, ~ od W _ od ; toeepraalt 't'aD den 1'00nitter
nn bet dt.De boete '1'&11 beidea betUId.
"Ja .iJn miDI
de GaMi~ 'fU April LI.,
Okkernoten per Ib, 3d tot lid, GeCIrOOIIde P .... irllnabetrtuor
Ollo&I.VL-Tenrjjl
d.
heer
JUl Scboemaa,
lobaa_
AlDOl wwd UIINl&ud dal hU
·oPICbritt, ....
ik dat
viDdt men ID 't npport,
ib oader Wbo ..........
IERMEDE wordt
kennis ge- lilren 4d tot 6d • JC.aik per ak, _ od tol _ Id.
Buen- -Elizabeth Bqelbredi.· ..cit.cbeideue
ik tWla" 'frIIebtea ~
'filleD Md pdua "Ul X_baiII. Ooap, te PUN _
het
DagbkMl
gerapporteerd,
en
daaiiD
BLACHTVEI!-<>.en (..-Iel,
pruaa, .£8 0.
gm en dat de heer Wil I EJI
j80IIt ,..., .... lija pun! ea wierp ClieaI rjjder .....
op hili' lijf ulf Pre ..en, eli bur tegen
in een .t.peI_ .... _t lIliélié. ...
tot .£lI 0. 0_,
lba, 1.7 0. tot £7 0. , "bepaalt hij de aandacht
op bet Iaoóta eo NIáe _
belli heea, _t bM deU I"JIICI bad pworpea, en haar toea 18bopte,
der ... rpderiDi
Ik heb Da bet.-.... • _ lIIOIII&er te ....
BOTlu., van Catheat t Road, dist, Koelen.
400 lbe, l6 0. tot .£6 0., KaJ'f".
te Vredeabarr, op 3,JlUluan, 1898.
PtO" dat d. beer SoboowaIfJll beu brak.
bU art. X (D) der proVIOCiaJ, constitutie,
Ilea en I eD ~
lIIGOIt te rapportewea.
Queenstown,
aangesteld
IS
als 40. od tot 50s od , VarkOl111,100 lbe, 35a od tot
Dese lAk werd altgeateld tot 14 Januari
De beeatea
de '1JJftI J-t
e'feD.eel
waar
ala eemge
reden waarom afw.alg_
Or )(.u"!(OAG, DEN SIITn' OUD'"
te Mal. 1898
4511
od
,
Lammeren,
30
Iba,
l3l6d
tot
Ilia
6d;
agent voor
Ol/~
l.and en 0118
-..II: .. de eadera beltaadcteeJeo
'1'&11 de
lIIeIbarJ'
pablleke~.
pboudea
heid \'an een algevurdigde
erkend wordt,
Hamela,
20a od lot 2'.!a Od,
Kupeobe
Pua. AO.On werd ONebracht ..gor lI&IIftII
euailare. ea bebbea d_ .... linv dan de wordell,
_t bet CIOeI de •• ~ljikheid
&ebeWeekblad.
Schapen, j!Ot!de. 228 od tot 26a od I xapa$en dat hU 'wethg
dur bp entia ~
-* IIIJ1I 'f1ust .Aa ... dot .Ediuur
verhiDderd'
moet aUn, eD geatoomde ~
die ik se
geef.
Ipnkeo
'fU de 0IIIbe1al1ll' ••
m bet "eIdkOr. dina.
30a od lot Ma od
la
1iaar pllleht bad gaalagea, en baar eeDlp
De
eOlllase
werd
..-kt
1&ape.I
la
de
vaD mllk een
C
SCHULTZ,
~
Ble_bba&eeJ
pproclameerd te alagea op bet hoofd _t een Wp toediead •.
Muo_r,-Vn
t,jd $ot ijjd wordt er
TUltnE -MuileD, If1"OOte, £20 tot .£250. , dat dan het ditttriktabeetolU'
o~
Illobt, pperat _t eipO...-ukte
~_
krjjpa.
p&oIldbeid_trepIea
te
,fge\'1llU'd1gde
een 'echrift.elijke
bekendSec re tal IS.
Mailea kleme £16 0. tot £180.. Blipeudeo
8cbuldif ooder pro_tie.
beboet lIlf!é !la.
ailcbe toMteDea ea bedekt .. jj.., VlUlW.,..
k1uad.
doch
de
autoriteiten
.£15 tot £20. Trekpaarden,
.£15 tot £~,
81& PrETE .... DIIIEIl.-lIedella'foDd
wordt
la
i'l'III8
Plear
.toDd
belchaJdigd
'1'&11
drookeamaking ter tafel moe(l)t legeD', maar een de dl'OOlf$e 18 d ••
pst.ad,
pel .....
1deia,
-ua
op ilié klaehten te ,.'feD
Esela, £7 0. tot £8,
<>-n, g8&Outea,.eU
willek~uri,.
'WelgerillB \'lIn een alge ......... IQOCIII á. te groo&er lIIaakt. De buil '1'&11 dea "'t Royal Botel, Paarl. eea pablieke dlDel' dell llCbaP en oabeltoorljjk sedrar la de Dorpatrut,
beKlawet ID werkiar ta
ti JaulIMI lR0'\
Ilot fl3
ur l>ieiet Faure
De b_ pien, de op 10 JlIloan 1898
ataPeI
18
19
..08&
bij
J6
'f'OIt 6 dlUDI, ea ..... S ed
beter ... raaa. ea om de
digde
om .ijn
aanpnomen
maudaat te
... preeideereu, ea de
Sob~
Beboet met 128. of 10 dagen har1'o8t boog in lUll ,epemea
"orm. Ik rek .. dat p1uIee.lUke ........
eelnge grle ... o te bep&)eu wll ik
dea arbeic[
AA.I'fiIERKlNGEN
miaiaten air JAIDeI8i"ewnght
ea dr Te W.ter
volbrengen,
wordt
ID de CODlhtuhe
niet
de "upo
een-derde nn dea pheelea ltapel
la het waar dat ~
Dez'-ndIDgen
kaf voor dadelIJke verkoop
XIuI Grootbooaa ltond beaehDldigd dat bIJ
erkend,
of verond.mrtel:l.
ED lOU &00 Ulhaalren
Bjj he$ opetapelea ..orm:ie ik UWlA- IlllUea waanchun1jjk ook te,eawoordlg IlJa De
..
beer 0 Hopkiaa Hl de aocretaritt ... n bet dlDer- gedureade WerkureD dronken .. .., en dill met "gor de 'riuabeo la de pa~
alleen ontvaDI"D. Kolo.we
mieltee en wehe
aeIeade lareu 'f.n 'Ulea ea mielMi ea -.bom,
letll
erkend
worden,
dan
zoo
aolltt!
een
te
Jonkenboek
worden rewwpen ?
KA.\P~ r \ D
_Ité
weel worden nog 10 het noorden gevraagd en de
behoorlijk liJn werk kon doen te Blau .. khp, op
"IV
Yn<lhten. 'Ilpa
la ~
laag, Dlur liet de
la
het
waar,
dat
er
~
Jl Jeaun
1898
prllzeD "Iln weder gestegon eu indien de aau
gevaarlijk
begillll81 In Zlcb .luUen,
Hier
OP HET 1t4NTooa .-aa den poetm_ter
pne"~rea agol' dichter daa een voet bil dea nnd
VRflt.ur;
)( \nKT
IJr",,\( '00 IIroo~ blUH zuIJen zu Dog ..erd er had lUen nu het gnat,
Scbuldlg; beboet met Ge. of 6 dagen tronk- ken la bet dorp 'ua die bet publiek
lijn
dat een ~v_.
nal d"r Z A republiek 18 ..ctert kort een
1
JIl!1 lfU
1~~8
stoot ea erpnlll lUa v
fll.~n
Al"t u,lzoDd~f1ng \all aardappo:len, dlo
Op " oopnblik voer Ik de koelI'" met d_
l&ebel 1Dp1'oerd om te kontroleeren
of de straf met bardea arbeid
li. •
t
,hgde
RH 4d. die stemmen (lees ~ der
la bet waar. dat er \'II.IeDlodderpuUea
III I'r"a ge..tegeu IlItI ZIJn tie pr1l&eudezelfde
Miebwl Mulhgso, eeD amid •• toad belcbnl
.mlKeaaren
..
el
op
tijd
komeu
Elk
ambtenaar
-lage,
,e!Womde
TDrkecbe
"u.en
en
gapt.
o • Il)
aChterPJaataea 'fU wgoah_
aga,
o '
Aar IAppd n
~t.emmen)
van den Cirkel vertegunwoor_
Ill. ,h \ urlge week lien 'iJn \ eel goodkooper
digd dal bU gedDrende werkDren dronken
eliM
op
d"nllellden
d.g.
et
Is
ook
i"f'd
..
at
beeft
.Jun
oummer
g_!aaen
op
een
Idem
koper
vuil
I" ophoopt ?
o I. ~ 61t'rt!Jl
en bezendltlgcn die aankomen moeten met \ er dlgu( e) en de andt'll'e
was, en k.,n dUI Dlet werk van Illn hau, den
111.
-hJ.
(lees
1)
groen
graa
om
te
vreten,
tocb
wonh
aU..
plulJe,
dat
bU
bj,
&fInaankomst
op
bet
lmnWor
lJ
I
lo
Rot.er
lo bet waar. dat de acbt.rp1aata
lit. Hk)l ht wu,.,]en
PlUImvIl<! en eieren ,un
beer McKeltdrick,
doon, te Blrdltra.at op Il
De me Ik toeta geoft ep bet aan een .puker bangt
Zoodra deze kontroll
l' ,
het WIllekeUllg
wegblijven
van llClhOOO OJlIev ....teo
m&glot.... tl kantoor dnapnd
rapuatle
Januan 11198
""haar.cb ',oede ...,tto kafferkoren IS good te en door
oogenblik 4 percent boter.,.,t, "at &oo .. t bet goed blnkt te .. erken z.al ElI ook op bot poll!
o 2 t
U I
beeft'
deu laatste wel d het bouden over (eener)
pla.atl4~u m:utr nH r .Iechte IS er geen markt
Scbuldlg
beboet met £o! of 1 maand barden
hoOpte II lO ruUDmelke'1l
bnt<)()r te J obann"burg
wordeo Inge ..oerd.
lJ
De uwe,
arbeid
De Itoete werd betaald
\""der
w, nit hetH
haler 18zwakker Er Is clrkel-vergaderlllg
t)
t
0
oumogelijk
gemaakt."
Daar er na In dit ..oer een goede boe"eelheld
Voua:s"
eeo weteolChappeluk Amerd'&auacb
Haag llaar K"lontale g01.lft on onge'lft meel
J.pIO Uondon, ecn gekleDrde Jongen van 12
U
Tarlllcbe 'fIlIl'en IS bewlJ.en de genoomd'! feiteD
Deze
leZing
van al t X (D) IS bepaald
(. ",,je
\e,.,.ch~ buter UI ocba,&r&<:bKaf 18 "ol op
LI U I)
j
dat de zeer ..eraobte TUl'IICbe "Uil' heel wat blad, aal de beroemde berl{ldimmer Howell b.t Jaren. werd aaugekl&agd dat h'I ï watermeloe
..olgeod Jaar beproeven den top ..an den berg nen ge,.alneerd tegen l~. en bet etgendom vnn
1 II
eu nltlUw,
en daarom
zullen
IlIn Ir
nit t ,,~ ... te kl .... Goede kaf oohaalt goede vreemd
()
"
t)
goede OIf1!nlCbappen beeft
•
3
) I "
pr Ilell
Ik beb bier nog maar bU te ..ocgen dat de E..erest die ~ot duner ala de bOOiIIte top van den boor Jan Roux, Ruat~nburg or II Janoarl
\\
ij
de
woordl'n
van
het
artikel
aan) 0 fJ
bet Hlw.layu gebergte bescbouwd .. ordt en 1898 &&li stukje. bad g68lleden
U I I
"ugen UI hllD iebeel In den etapel gel.laat~t
halen
• IndleD een afgevaai'thgde
wettig
LI
I
(I
6
V
Zich .?t1000 loet bo,en den a_Plegel
'ferheft..
Hu werd o ..erband~d aan "Ilnc Inoeder TOor
.TOHANN~~JlURr.
.. erden. met de doornen el wortel •• de grootste
() 0
o j 1
.1a" d", I::d4lfflr
verhJUderd
Is van het clrkel-comit~,
&al trouen werden later gehakt om ze plat te te bereiken, wat tot dUtl..erre aan PIe mand III kastijding
(L,o n lj" tf C,.
Jrl "oor d. IOUk, gttJlI
gelukt
Het
Brltoche
IlArdrulaokund'gienoot
krIJgen
Dorothea
l
brlShan
dond
beschuldlld
d.t
zu
",gd
13
1"',OI'lr
1898)
Munbeer - VergoD mu zoo bet _ ea
dat comlte,
Indien
er een achnfteJJjke
~ It- l \\ J:: MARKI
en de lndlllObe regeering bebben hem valle en bulecdtgende taal geUlt had tegen eene
De bltte en gutmg 10 de 8do bebben de door IChap
'l'&n bier mede te deelen
1\IeD treft
bun Iteu n toegezesd
bekeDdmaklDg
"an
het dlstrlktllbestuur
zekere Elizabetb DUIdae op den I ~eu Januari
nen zaebt en oDllCbadel"k gemaakt
I)" v,J ende ... Lreu de pqJ<en der we"k
meDACben Uit alle oorden ftII Z,U:lO'.AJ1lU1a
I
u
o
H en Irr'§
1898
'ao
zulk
een
afgevaardigde
ter
talel
hgt,
~
1: •
ti
MOROESAVO:\Dwordt 10 de Mutual zaal een
Ik doe er altnd een uk of meer grof zout IJU
die Ibunne ,alrantte-dagen
o
ti
(I
~
I nl k n
Scbnldlg
ZII werd losgelaten onder eeD De Jeagd amu.eert
CODeert regeven v<>or de onderwUle.... dl8 de
om bd 'oer smakeluker te maken
Zemelen
(I 1'1 II
II II
ti
Zlcb d.a
meldende
hoe hIJ behoome
te stemmen
cl
2
f ru IU\.n
.........
~
.;
~I
borgtocbt
van.l::.!O
en
verder
gel>ondell
om
den
..akan(le.klasBOn
ID
de
atad
hilwooon
F..en
Kllf
li 7 lJ lJ 14 II
o ~ ,;
door te danBOn, enE L I Di.... .,.illDCt,
tendeD
ware
hiJ tegenwoordIg
gewee8t. de stem
Tl'recht voegt het Land/JIJIiII JIJI/} /laai
vrede
le
bewaren
teger:
Ehu.btot'\
David
...
baar
koor
zal
het
men
we
Itet
'
Hurrah
for
T.ble
II
1
q
I):.!
1
o
3
,
~
teroll
er een dampart{l aan het white
Pet rpn
er bIJ dat dIt "goed nieu wa" zal zijn voor mounwn'
~II
Vlln zulk een dlstnktsbe8tllur
aannemen
vader en moeder, en al barer majetItelt. onder
woorden door den heer
Ray
o 2 ij
Iocr I..,r 1.",,1
AnT li ,,"cu
li lti
0
(1 Jt
ti
"elke uar goed na .taFel
hen wIer pl!illtaen begroeid zIJn met TurkIjJ
\
II
mUIlek nn dr': J H MemDg Beck. ZIngen danen voor oon tijdperk nn twce maandon &Yond wordt weer een ....,."el cIaI-sa.-1:if
T mal ICS
I III (I
!
lJ
\ ucr per WO bndl.
bIJ elk,) stemmIDg,
zoo lang als de opdracht
""naf datum dezes
o j 6
o
acbe vIJgen.
Deze
nlededeellng
18 een Het wordt verwacbt dt.t dl~ fr,lIli Itad alge
Aard"ppdcn
Hoonden
Nallonal botel gege ..e1l, door
lJ o! ti
lJ i ti
vao zulk
een dlstriktsUe8tllur
dal onder
a
b
o I
I,
n
Hendnk
Fobrnan,
een gekleurde arbeider
neem In den .maak ui ".lIen en dat de oD,ler
F.enden
proef dubbel
waard, daar !te on!! van een
lJ
lJ
1 lJ
bflBl' J A be,nrlen, die groote opt~lr4lririll
o IJ 0
de
constItutIe
toelaat
..
o I b
r; eren
het door de stond beachaldtgd dat bIl een ben .... Inhoudende
(,anZt Il
0111 aline haaioIen te behagen
o i h
0 4 lJ
lastigen
vijand
zal \erlollsen.
en te gelIJ- w[lzen zicb zullen ..oomemen
II
I 2
o I lO
lIoter
achoollunderen te laten Zingen
de lOm van.£l.!.
Id. het ellendom van ~pacl
Kalku..ncn
I)
7 'I
II 10 6
Wu badden _r
warm .. edCl' pillU .... ~l
De bcdoellDg
,an
dIt artikel
IS zeer kertijd
een
kostbaar
vOllder zal vero • s
v I lt
ten
Manuel
op
8
J.nuarl
1898
gestolen
bad
Katrerkoorn
II 18
1
0 18 ti
laatate paar dagen, doch bot II na gelokkIr
KO~I!!GI~ WIJ U!:llIISA -De
~taataconrant
Ichalfen.
o I I
dUIdelijk.
en hoe dat men daann kan
o
8
AI p,+n
Onaehuldq:
bevoD<ien
en
vrugelaten
veranderd
ten
goede
MleltCli gplc
II IM " II II h
I I
\\ \ r
n
l'
1
Wij hebben
mn proefoemlngen
met der NeJerlanden heeft nu ollku.'el modegedeeld
lezen
"dat het dl8tJlktsbestnur
van zulk
Kate Herbert.
een bediende, al.or.d beocltul
Vrucbten 'iln bier .... I, maar _
duu.
II lj
6
lJ I~
II
I:cm~ngd
o ,) I
(J
)
Ijdat de IDbuldtgrng 'aD H M de kODln1f.1D
zal
Ko. I
Turkeche
vijgen
alleen
gehoorn,
Ihe
UllZuut
per
zak
I)
7"
0
II
II
eeo afgc\'aardlgde
een schnftellJke
beo { • - o 0 0
plaat. hebo.n op fJ September 181J8 Zoo.la dlgd dat ZIJ den dienst van haar haa. dr C heel .....t "Iach ....ordt gok,...opn
8tekeDd getllaagd ziju
Smuta, Tcrlatt'n had met Intentie Diet weder
'\.n
vermakelpkbede.ll
boeft bet la
Ha' er ptJr tak
I " 'I I 7 ij
men weet, zal H M op den 3hteD Anguatu.
keDdmaklng
ter tafel Ill''' st IpUgell, ' 18
terug te keeren
laatllten tijd ook DllIt oDtbroken.
llcn
U l I 'I
lJ ,"
I)
1'1 )&1 ~ I Il Hl(.;111
1~ )aar en meerder.J.flg worden :Men vel moedt
et'n
raad8el
Dit
al·tlkel
bepaalt
de
geDeae
llaak
werd
teruggetrokken
Het 18 nop!
0pDlerk.IUk du hier
I U (I
I li)
lJ
"ardappelcn
nu dat H JIl op JllaaDd"ff den 5dell !'ej,tembt.r
T Phlhp lIenyke, ..hu J)lItItIle,.Iond belIcbuldlgd doktera lIJn WJl bebben bier au IOOW.t
De heer S. P. du Toit.
volgen
onder
zekele omstandIgheden
en
haar plechtlgon mtocht ID du hoof .tad zal
(I 1111 /c I.a,..,,, lJ '<it h Luuboer tt Go )
dat
h'J
DIet
"'I
e
ve"""h"nlllg
maakte
ID
het
ror.r ELIlAIIETH
Groote
ver.ndonagen
bebhea b_
"IJ bepalen
de aandacht
onzer
lewrB doen en na een ..erblUf aldaar 'an 4 dagen, op
heeCt Dleh
te maken
met de "redenen
mllgl8trlllltsbof te Stellenb08ch daar bU gedag
gebad
Toen Ik 1aa\tJ1, voor 6 }Ur,
bij uen bnef van den heer S I' tlu TOlt. Vrudag den lIden ID dc reolden~le ve.--cbt
waarom
de af\\ezigheid
\ilU een afge..urd
wae
om
te'
eMlChun~n
op
'lIJ
December
..
aren
bier
maar
twee
bete
.. , na J:IID
maó wordou
van
Dookerhoek.
Hl vler-zonder-flnd.
1~!l7
en allen I(lD el vII
Het National I.
,a,lrdl!{'~
kau \\ol ...len erk. ntl·
III h"t
Caledon. \\.mrlll hrJ hekl.'lld maakt ,lal hij
HU weni I<;bul<llg hcvouclen en oo!Jo.,t met bet II dan ook geen wonder, waut de
DE H'-EH 0 Jl W Wt.~EI - -,
eien onzer
lallhalJ~l" ~ gl'\ al waren
de omlltanrllg.
oolllott'1l heeft zIch Ill!'t vl"rkterihaar
te lewn zullen lUet IeedwewIl vernemen dat de .£1 of H d~gen tronkatrlf nlJt barden Irbeld
IlIlg I.. zeer Iloed
\
houl II III 1ft X (n) veronderstel.l,
OIet !'tullen
Dit strand is. met. en woord ge",!!,d, _
voor het hoogherhulM.
HU he- If"zondbOld.loe8tand "an onzen geach ton oud ..n
\
fiend
BAD
~
Rtrand
dcn
heer
lJ
H
,"
R.'uigenome plaal8, ~mmer dat bei _ter
lan Wt!ZI~ en d,mrom IS g~l1oomd al tlkel
dankt :tune oDuersteunerB
In gepallt<l beDe StolJenbossche landbouwWe .. ela, In den laat>oten tUti 'l'eel te wen.cben
beter 18
woordIng en noemt aid le reden \'f,lal'Om
gcenS4tln~ ,an toepassIng
ten toonstelUng
overhet
WIO gero;leld de ftlllke hn\lven en
Hier \I or lt heel wat handel "edroven ..
bij
terugtleedt.
dat
hIJ
llIet
,le
krachten
Mu"beer
ooltcur.-luu
het
OIet
goed
'IIn
al.
'[aar
dan b er spl'lke van een "l'ódleblIdragen ..an onun be)aardwn IlChrUver beeft
l:ocderclI III de '!VInkel. Illn goed.oop
i..
I
ii.'
ti
oom,t
..
'an
b."
en;t'n~md
..
tentoonstelling
d"r
Urllr.1anul'rs
\\
ti
verdeelen
Ter
gele.&en wie met lust on !lcftle Ice.t wat teo
10 0 a
10 0
H"I IS te betreuren dat bot postkantoor
kenrtge
"elgerlug
van
deu
dfl(l'va,lrnllo vcrto.'nc-.
\ 8n rt! en trekll.tercn tile
bevorderiog
\an onze algemeene
~lant)
U
bate •• n land en .olk d""r bem gedllcht en ge
~ Tl rn:t
beknopt ... Ik heal' <'CLter dllt blena
Jlg,le
\,111 het K~psche
.11~tllkt~IJ!'~tuur,
mee¥
dan
""'
"
"
..I
het
dorp
WQnen
v('rgunt
J
lo
0
P;~~tc
... (ttl,.;
g!'11 ]ulchp~ '\\ ij delen
staV "an den heer
""breven .. ordt, z.al met oos wonschan dat de
venndenni
lUll komen
OIU
S' noemde die",,, e.u kOltu rUMIen een" el
den ht't'r
rlHLl>I ,,:Ii HOf .li El R, "om zijn l'l I' du TOit toe, dalr hiJ daardooI
T .. et.:dt:
heer Wes!4l1s no;,r lang ga.paard zal bh I.on
H, Dloet nu eindigen,
toont.
I
"
0
utg water en yocdcr te IIlt61l genlett'u. voor
I U 0
Der lt
aangeuolDen
m,lndaat te volbrengen
• WIJ dat bIJ door zelCopotrer eDde daden hereld
LU Doem mIJ,
Xn '"
Bt:rllJ-I'~ -Do
Innllvcrw.chto
en '''!lge er " uur (I all ecu tot tft'"e Ulll) , IIct "
J
~ Jf~!nt'('r"H
tJ
"
0
Ir! zIJn vaderlanftshelde
te l.J8wljzen.
De gewenechtJ regeu I" toch ellldeluk gekomen
hehoe\en
slecht8 eroV te wIjzen
dat het
,1..",,,,,,1 t t _" \u.Jn
• lu 0
o
loch w"nrlJlk I<J \ col OIUde .tomme d""en ".11
Eu UOUliJQ~
J"
- (r r Id maf) - I r
-Ii rke
3 , 0
tWt ...~I
o
vrl\.1.
n:lllr ..(. UI lellen
~ \.Ira.lana"
In'lIeu z IU tlIstrrkt8IJestnui
d!'D heer HOYMJ.;\ R VOl heer Dn TOlt raakt tie recb e I!Daar aaD :\adat h. t weder !lCdert Zat.crdag H d07.or nu negen uur ID den morgen tot" IC uur 10 de"
o
2 10 I)
hr h
en dan gedretgd beeft en er ook een welDlg regen namiddag onder udel of tUIg te hODden, en daJl
I t':., II lu" Ir k>rlc "0111 en ge,;('hurcn tt
waar hij, lUet het oOIf op uen kritieken
komen
vlJJheld
gaf naar gOlldnuden
te
I
t)
o IQ 0
fil il,it:T
Ilyod. (fAIln)
gevallen IS, kw.m dg regeD sedert hedon mor
komt durbU nog dat zulke .rme dieren dUlD
tIjd waann "ij leven, ZIJnl' landgenooten
• II) 0
Zwarte goo..i tot
pt"'t L,ng
DOO
16 I ~, -( Pu t~lez....,.f)- De totale 1""'.0<'1
handelen,
en meer nog, dat de h"oddgen II clezer, In stroomen neer Het a.rdrllk 18 zelfden dag weer naar bUil moeten trekken
aanspoort
om toch eensgezmd
en wakker
m,! l~bn
hp( I ~vl
te w)r {('lO .."n1{el",)(len op II.! aan ...taan le
3 10 0
~ I')
0
goed doornat
De late ooVt IS gored en het 10_ een .nderbalf
uur 10_ wel t .. ee uren
wlJ!te van den beer HOfMEYR nnaDlem
te zijn.
o I, 0
k rt
I 10 0
r~ k..
verk.)< I n~'" n
~ 17t\ f)t)() baJcn
Wa&T"&Q
veld ... 1 zeker blnnell kort' olop ko.t voor de 'er
Ik heb \"TtendeD hou",n zeggen dat 811 om
Z'I:'a.rte
nft,;f tiJr k.ort
Il "<.fl halen nn Z II I UrILa, Jn
o S 0
werd
goedgekeurd
door het Kaapscbe
a lO a
dieren ople.eren
De grllanooglt lo Dlel te genoemde redenen met hUDne dieren wIlleu ver
vi •
OB
0
I IJ 0
De omhe1n1ngswet.
- IhRtrlkt8bestuur
nadat
hij zIJn verslag
goed uitgevallen oocbtan. kDnnen wu dankLur
WoDen E'I bOIlboawtJn het wreedbeid tegen
• 0 0
'&1: g)Cti toL super
lAn~ a 0 0
,un dat bl~r lete gewonnen 18--( Corre'p"n
bUDne di. ren \v aarl"k ~het comité kau toch
hael gegeven
D~ voordeeien
van tie omh"IOlDgtlwet
[Qed am
~ 10 0
I 15 0
anti)
niet. tegen zult een billUk verzoek hebben MEln
kort
o 10 0
loa
en meer gevoelrl, \andlUlr
\\ Il F KLIl:YS
.H~LAGEH
'Jo~en WillekeUrige
wtllgermg
van l'cn women almeer
I !ft rlt;ur
o 10 0
Lr-:ltlft "ELI' )I \l,E" '-In een gesprek met zal tocb meta daardoor' erlieseu A Iii bet comité
o " 0
de beweglOg,
o. R. te MalmOllbury
lacht2~ Jllu-le(
alt';(ion ~rootc 'fcrk.oo! InK' Vhln plaat
afgevaardlg,le
om ZIJU
lUand.lat te volbel roeS<! la <lat aommlge ...ertoonera DIet w~r
o 1, 0 - I la 0
.t ..
oen gelegen 'n het I .tllkt llrcola.",lorF
baar, om die wet In alle dlltrlktcn
ge- den heer lV Probart, van Glen Harry ,.ertelde .Iullcn terug komen, laten 'II, die gebrnlk maken
I)
0
a 10 0
i!~una.
( lO", "gd.)
dese ondernemende
beer aan een U raaff Rt.1
hrengeu
W)rdt
10 de constitutie
UIot elDKliPER"
llOOR¥.
&.
KRIUE
A~"r
AGERS
proclameern
te
krijgen.
0v
Maandag
••
U
I
0
0
I 16 a
!m."ll el 1.&11
daaM'llD, dan ocn lekere lOm I{clds dep"neeren,
netache krant. dat hU gedurende de droogte
kend of veronder~teld'
l'reCleI!, en Jaar:lI Jan-fl"
'a1mlctrlT cr ar teclmg'
(U.lL-dOD
o 0 0
ch I.;
a lO 0
Januan.
zal. volgens een adverteDtle,
een
nllm 900 b.wels op SlJDe luoorue landen ..et die door den vert.ooDer verbeurd &al worde'!
1 '0) ..13CbtluimeLt, tImmerhout
CDl
~ 0 0
~ a 0
om heeft men hier lUet geheel speciale om- groote
vergaderlIlg
te Malw8sbn I') ge- gemeat beeft en dat hIJ ze .Idaar tllpn een ge lr.dlen bIJ met weer terug komt bIDncn oen be
J,
lan-re
~Vp<;lkr....1 afJeeha;:: "",Ilcndam
• 0
t J J
houden
worden om de zaak te be8prekeD.
standigheden
te doen en k,1Q geen .lrttkel
middelden Pili' 'fan 27. 6d elk ... n de hand paaldeD tijd
een rlorsc: hmadllllc
lt:yendl! Itaf'\!, boer JCJ1JKCICcd
I lj 0
lO 0
De uwe
gezet beeft
De beer Prolmrt kon DIet genoeg
Het plaatsen
van hekken
over pubheke
sehAP enl
, 0
I
()
1
X (n). of eenlg ander artikel der Bonds81 EI LE~_~CUER
U Jan-Tc
H P' h.! I af Icchng Caledon .a,t
&aafll \Rn &ljne lucerne Iaoden "preken, en ralldt
wegen
IS een netelige kwel!t te 10 verband
Ln \\ jfJ -s
fancy
c'ln8tJlutll".
10 dIt geval v.ln toepa8SlDg
~
I lcnde h:\vc cn boel Ier J<"'I~rCt..
..dsdlal->
allen die loopend .....ter bebben, aan om IDeeme
met de ombelDlDgtlwet.
en In de afgeI !.br-Tc
I,jllArt<-lfoutclIl "f lnllu,; lak,lon.
zIJn
KjJkJes te Stellenboeoh.
loopen
parlementaire
8t'1!81e werd
veel te JIB&len Het betaalt onelDdig betcr daD koom.
I....vf'"n le harr- en lo{O~ ~"' ..:derco
Ol)k \ erouderstelt
de
.conshtntle
niet de kost hare tIJd aao deze zaak besteed, ToOnder mlebo. of eenll ander gewaa De hamels kOlt
I
~
febr-Tc
11,d,lelf'081
al
k..,ltn
~r.jlDC81
ury
o
ten deo beer Probar~ 0l1&eveer I la elk Zu ÁtlH ,I.... Ed.tollr
I er Ib
1 8~ ~Ot!tJoren en granen
speciale omstandIgheden
van hetPaarlsche
dat meo tot een beslUit geraakte
Vroe~r
werden geochoren. en met iroot.. wIDat weder
Jllunbeer - Up een speciale ..ergadenng Tan
J ~RED rhSn k CO H~I ~(j~RS
()
j
0 q
ID deze wet
verkocbt
dlstnl,t8be8tnur,
waar aan eeu ComIDISSIe of later nl een versnderlng
comllll&<&n.!Itln van onzo IDnnlClpahtell gebou
li U
0
21
lY Jan-In d. !Jnll Hail te l\dlJOglon
allcrlel
wordeD,
W,lIlt hetgeeu
den op ~I Deoomber I M~i werd besloteu dat d~
('liT ... ! JtO<.r.1~ OP, lll\ -De 1ft Ncw \ork
Uil
voor de d()rJe
maal opgedJ;<lgen III Ulooten gemaakt
o U
1 I
\\ nk.cl~Jt!ren
nt'gol(e ln sm(er"ar,
n
TOOIbet laatat (N B)
le Oudtsboorn
lt! gebleken.
IS ook van verschllnende V<d"·,,t R« ml geeft o[lOnh311rbcld raad den kontrakt.,ur
() I
0 j
haar
aandacht
aan de llondszalcen
te
li Jan-Tc
\\eHlogt0n,
VMU! en !JS3C goedercn
toep.I88IDg ID de westeliJke dlstnkten
De aan bet feit dat 111 .trUd met de oorlog.wet ten kenDIs geeft om de ",raton lanen en w&Ddel
Ulf011
bot!rdt rl)gcrcecbchap, lt. vende ba ...c Itnz
(,root Drakenstem
te
WIJdeo. Er z\ln nog zaak .zal stellig
w('ien
ToIgen8
kontrakt
j malen per weck te
I." htlllCha.fde ...olken de t pan)urdcn
gedu
gron(hg hehanddd
\mr
Il
~
0 j
(,J·O A~M,.rROS(,
k ZOO"
\F"I AG} H~
Let wcl, dit ...erd unaDlem 8I\n
andere
blJzon,lero
omstandigheden
aan den op de H.rgaderlDg
rende don geheeIen opetand op Luba met koper bewateren
lJ
,
0 ol
te l\Ialmellbur~.
"0 Jan-Te
(ook.hau§8tatl~, ~ lPlJ't II henMen
Op II
Jij-a.
beslagen kogel. gebruikt hebben
Dit koper flODOmen al de leden tegenwoordig
Paarl,
waarvan
WIJ Hlechtll et II
C, ,I.k
10<)l:(Je<IgelepllAnoora rammen ,Ioor Jcn
o It - a 0
word t nog \ oor het gebrUik met kopel-groen Jal!lDlr1 HIlI8 stelde commn.aMII W ... n Dloem
h",r
K
(.\\ood
....
eteetd
zullen
noemen
Een
vergaderlIll!
o
0 0
Basutoland.
overdekt ~n ala de. kogel. afgelIChoten worden ru_telO voor g.. econdoerd door commuIun.
I'\~
DEf.,.pC\
IMMEL}1!1'I&.Cn
AFI:'LAJIER!I
o
0 n
J D Krlge 'dat de kODtrakteur 2 malen per
den
Paarlschen
tak
werd
on
brentIon 'II DIet "Iloon door bet openscbeuren
De onlusten
In llasutoland
duren voort
a 0
~ Jan-T, S0Jrder Paarl bcb<JU\\ I erl en Uouw
van dell mantel b!l£tmdur gevurl"ke wonclen week rooala ,.oorheen (m .. r DIet ..algen. konlaogs
,;ehouden.
Op die
vergader. n~ Maaupha
heeft
",en
wap!'llqtllMtlllld
ge_
o •
rw' r e 1t:0.
te\veeg, m .. r \ eroorzaken tengcvol"" van bet trakt) de .trateu beboo.lllk moet bewateren'
o
vraagd
en vflrkrcgf'll
lithool
heeft
werden
protesten
tegen dIe vergadet.ll~
de heer J Fick ID de
2' J~Il-1c \ l...,r.1ua.~1 n"blJ Moorrec.burg Ic
kopergroen
Lloedvergtfttgtng
DU gebrek aan Dit .. erd aangenomcn
o
geëJscht
dat MafióUph I zich tlovoor\\aar
mmderbeld Bravo nom Janme! De kontrakteur
ven lt.: ha\'c
t)t'Crrl~r J .. ~rrolti(:hap
eDI
vao d" heereo
I J Lut w. J prOERig,
I "Idoende
wedlHCL~ bnlp cn antl8ephllChe mld
- ~t'hr-Ie
Kraal~hvicl
At )l()rrer~burg
b....
a
I'eIIOlnttesgenomen door den
d611Jk ui oVt'rgel eli ..n tilt nog toe heeft
delen komt er cI.n "pocdlg koudvDur bil eD "laat gocn.cbtoptle
en H
H1 l!001lBER,.E:Ii
gelezen.
Dez'
Ier J.i{creed l !JIl. graan
11 1 H'n if' bl" Ye
deze geen aDtwoord gezonden
De regen,
.t~rlen de Il'ewonden weldra. .!lien beweert dat raad en doet wat bJl wil Het 18 treIIng te zien
2 r b- til,
lan.klo< f II 10 Ihoe~ d .tnkt
protesten
"er It'n naar het wlJk8bestuUl
hoe odze eomUll8llarl_n regeert en geIgnoreerd
deae giftige kOllel. met opzet gehrUikt worden
tile het 1,lIld kwam verkwikken
heeft
11 rr ~ lHlq; I \en le haT£' bocrdcrJJgcrecd~ha.p
"OniOD dOOI deo kont.rakteur
Ala de I8Cretal'lll
ven\PzCIl,
eD d'Klr genoemd
be~tuur ,If
Masupha
weder
,IrlOkwater
gegeven. en Voor korten tlld 18 eehter UUeen der talnlke ge meer suptelUk op Elln~pitcht zou pall!lOndan lOU
vechten de o!",tandeltngen een groot~ boel eel
"
DaaroJl wendden
de geuoemlr-le
KrlULll_h
I 'Ir kt Moorn-c.bur:; !(t'l.tanJehl
men
veronderstelt.
dat hiJ het thalJ8 wat
de
kontnkteur
den
raad
DI)aSCblenDIet
''>0 be
held dier kogel. 10 handen gel allen zoodat nu
han
IJ04:rlCI J~ereed.1i(_hR.p hu ~raad ~T&l.ll(
langer ~I kunnen
ulthoudeD
Het emde
(le heoren
'Ich tot het hooger bestuul
_
De anne opZIchter zwoegt
de Span)aarden do ultwerkmg van hun monl!Cb spottel,,1r maken
van de oolusten
I!ChIJnl niel moel veraf
van 's ochtenda vroeg en tracbt ,un pltobt 100
hot ti llItrrkt:ibel!tu uUlet het gevolg
hevende Ultvlluhll" op ~Icb.elven kunnen kon
P J RBTrJ,;f
\f~r
AGJ,;R
goed mOiClu" te doen. rapporteert oltgengeld
te zun
«tateeren
t I tlr-Le
...en le halt'
boer Ier )j.!creed.:.d JP
dat bun
protest
weder
naar hnt wlJksbeden met bet droevtg ~evolg da' reaoIUtle8
~11\ad t DZ te l ItZICD IlëtrJlr
P"lkelbcrg
't •
\\erd
verwezeD
Intusschen
genomen worden om DIet Ultge'foerd te ....onien
... r c~)r-l/:'~cn le have lI)( als paarJen
c7.CI~ bestuur
Deze heeren, die zlcb belaebefijk m.keD. worden
!Jl hal t n bokkf'D
beaten \ arkcn:q
hO('ndc~
bene
gaat de tIJd Olll naar het provlDclaal
beonze stadavaders genoemd
AI. de kontrakteur
\ n
raan tlmmermanA
en bverdeflJgerced~(
hAl' stuur
te appelleeren
snel voorbiJ. en alle
Ic ",,"K IIlen Itstnkt I' k~tbcrg
de strateD Wilbeaprenkelen met water dan wordt
DE HUil nlltlo.~
wordt bedenmu~D
10
Bondsllllinnen,
die wenMcben
mede
te Kaapstad terug verwacht
Il ~e!r-trraal
knllic
hav
bet
water
gebáald
Uit
de
"malQ
pipe' Ol' den
.011 dm E.1{,"'"r
""l bap rijtuigen
hUJccu.i
fn % L...
boek van Droedr en Dorpetraat, en de mOf&lie
stemmen
bl] de volgende
algemeene
elekL.
IE-Ull. te Lathcart
road,
Queenelown
Landl{eDookn
Met
nadruk
,.erwek
Ik
u
i slnkt
P k.etbcTg
modderpoelen. die Yeroorzaakt worden door het
.aaR TaDr>'
tie v:>or het l.lgerhuIs,
moeten dOOI het Zie de lld, ertent,,, ID dOle ultga.e
allcn die dit ""nvoudl~ ecbrlJven leun mil te
p J BO~llAS«
ZOOS M"I
\(,ER~
"erapillen 't'1lII t water 18een acbandaal
Hoe
\\ J not«r,o ..olgen
III
de
g~bledenls
"an
dell
Bond
sedert
EE"
7.AAII'IA
\H
wordt
In
on.u
advertentie
geregistreerd
worI Jan- I e !loUdarl) ~telJeDboscb le.enJ~ lul •• congl e~ te Worcester
veel malen hehben de eerw profeeaoren met
rer lu
die
met
de
Jlot,renvereeDlgmg
~én
Terklaard
111
kolommen
ID
rud
'00·
_tad_elgendom
ge
1 JW~ ~oc-Jelen COl
hem er o..er get<proken eli geklaagd. maar bU
• d
den
te Richmond lemllnd op dat congrea heeft toen
lraagd
Extra il 12!IIAAn gr,,,,.cll 'et le v oj
lWort alob DIet lIAIl ben, en de oommll&an!I8CII
o 6t
(.J,;O 0 alK AF'LH."',
een beeld gemaakt \,Jn een slang en twee heha
Dan
"ordt
er III het' erslag ook van
) ,
Soe<! tot "'I..,r
o li
kunnen Dlet. doen, want de koatrakteur lacbt
DI Ht I H van Iwee plaatIMln aan den 1 bee
l~ Jan-le bro ....e af teel n;;t Ha"\' engt:vccr J uren
men die b" r.ag naderen en het beewt ID het ben Uit Welk een benudenawaard!p
Kort tot midde lm ~rrul\ el J \'" !
V II
een )!e\aarllJk
b!'gllll5el gtl8proken
d,lt, kloofweg
o Il
poeltJe be
}o n..",rburg
... 1 op IU ~Iaart.
s midden ten einde belde hchamen te vergrftlgen
Vl\n II nkwa..~t ..d Cf;:Q un tal ve", ~rdcrlJ8ereed
Ext.ra super I11Z1A&nwou ve,," o ,
• ,ap en andecc lOMeioeder.n
k1eeden
die beeren commlll8an_n,
niet waar
worden
o~velld
JOdlen er kend,
er toe lelden kan, dat de
Daar
waren
mannen
van
Ban.len,
die
,den
8PO'
Ooed tot
II
('II en Ik IDllen nIL aelfreepekt voor
\ R IJ~ \ I L [ rE Ib \: I (I A r ~ I \ (. ~ [,
N All! "iN het fee.t coml! VBlI bot Delfl!lCbe er mede dre •• n Maar mede landgenooten, wleaa munheer'
Kort tot mld lelm
stem van de meerderheld
door den wil
o lj
luik een eereJMMt zeker bedanken' Wat de ver
Z ..... re s.!ecbte v-clte
l'i Ja.n-l'.Icn ).;root aantal l rYon (Tl An ier vast
atutlentenkorp"
ve.... hlJnt 10 deze u,lgave een oog 18na ling 'roor de wurhe,d zoo geAloten, d.t
o '1
der meenlerheld
zal worden gesIIloord
licbting Tan de lampen botreft, dit pat net zoo
Ra,..c en gck.l~llrJ. vcrt~
) 0
.. )0 I
bt n f'en! eene grvott..: hoevcclhcll
loMt guc
belangruke kenmag"~IDg aan (Jud leden
hil dil zlDnebeel<hge 'lIllarbmd Olet al letterluk
ellendig ala ...oorbeen
geen all,.eren ran;! &an
(,t'~t(jld
znlk8 l~ ht't geval, dan hehoort
Extra S t: Iten 'lagtIt SOet u \""Il
I 1l.!:rt:n al!'Ool)()k.it.: ven Jc have
I lt
IQ d"u
Bond sedert dien t!Jtl vervnld Elet' Met
ZIJ'I:
[Xl EI LY.\lIE de gOQTtlnluUr UIl waar
die donkere wolk Oom Jannie wikt lDaar de
!Superieure
I
U
J IV MOORIll':K:3 JR «Co
H8L\GER8
andere woorden. "le kan bet nog loocbeneD dat
men te tr lchten
de conslltlltle
te \ ~ranI
~cb"nILJk
tie
IIl1ldbou..
t..ntoonstelltng
te
Stel
O"",j
leden beecbikt
Balt, zeggen 1<1IgeeD
) II
er 10 den Bond mannen ZIID,die slechts met een overlp
lenbollCh op Donderd Li li dezer b'lwonen
I
deren
eu niet om 't! tt' \ t>~breken door
!ll",blc en mei dr
I
)
voorUitgang geen "erbeterIDg
telf.uchhgc ht.doellDjl Uond~ma .. nen zIJn .Men
Op bet lJt.n! ot..: \ L.w.: lcn jr)t ...
SI
"(H'
-Oe
beer
J
L
-"chot'mau
van
Wat
aangaat
de
sf
raten
eli Ill'andel.. egeD eD
een
t1\\l'ttl,;en
el~ch te stellen
:\eelll
denke toch, Diet dat dit te erg .. al. Ik betuig
,I
lanen die z[Jn In een a.Ilerellendtplen tGet4talltl
Z"alf"ll'hoek
benchl ,lat b I Hl het afgeloopen
dat cr een reTolutle<eeet In d~D Bond beentcht
een \ lorhtdd.
dat In het ,lfgl'loop('n
J<llir par "7 01'1II:;ellop I In plaat, hooft gedood
~Q~e ~IJ gt'Jd( r Ic r"'rw~
('Tl
Een brug ..oor een 'll'onlll(l' ID de Kerk.traat
"aloma zegt
'één doode \ heg kan de geheeie
pllJlIllnenl
\oor
de rulndldit
k" IIIl de
,tgt lIIICIert oodeJaa"maebt d ....... oYer den .... n
h III' X" lt I 'an 7 dezer '11" twee gera .. talf ont.tekel1
dolweg eD II nor daar, welD&lld .ordt unge
TJall>\aalsche
grondwet
I,\\e~lle
IllIhcn
gcnen Uit de" tronk te lInt.to .. u ont.nRpt door
De mIDlIIter regt 'unlham beeft getrokken
Z) I)n nog maar nu II bet geen tq I m~..,r van trekken toeD &Ilgd bet weg te nemen of ten mlMte er \Yordt
die gronl\H't
{outlef
I~ din I. hl't nIet een gat IQ bot dak te mak."
geen aoti Ite "an die a.1l19llgtng genomea
lOt! Ir:
hll de feiten omtrent de brandzIektewet niet. kon
VOOI
deu rechter,
dIe de ~
behoort toe
(;aan "U een welDlg verder lUIar de ...lakte _
wederleggen
HII kon DIet antwgorden op de
Di:
1'''olYE'1l1
m:ull>ool
de
\
,r.
,word~
de
oogen en neaarawn .. orden geschokt clgor
le p,l~sen en UJt te leggeo, om ze te vervruv
omtrent
bet
doel
...
n
het
trekken
vroeg bedonmorgen tller erwacht Oe uitgaande
bat monnp ilEicltt en verpeatende dlUllpea nn
anderen,
m,mr wel '(1)r hin die de wet mailbooi de \
Abraham
It
dat
niet
afbreken
Inplaata
YJ.n
op_
artrekt raorgeDu.nllddag
d. Kammelkari'fler en de ornhgRende blort-ea.
bou"cn lnplnate 'aa OpooUWeDwubettrekken
om 4 uur
,an
kracht
helJhen
gernaakt-ht>ty.IJ
(hn
net Mala,. Cemp, Chnsham Camp en
n"
At.r~haDl Olet een .treven om lun gwlaobt
camp oor al _
die .IIa de "aluma ,Ja de
Lt" IH'"
\"
I!'
\llllIIlAAL -(,I.termld
volk~rlad
of hd \olk
Het IS ecbter I)lJ~
loL
cell 10lk te vormen' Ach .....ren onUllmda\f -[ \l.r I
eeu !O:C\ lailIJkei
beginsel
IUdlln el U t,lk Jat werd In bet Ru)al H"tel ,..." IUllcb..on U'I bon" meesteM! £00 oerluk met ronde wgordo te sluma vali 8telhltoboeeh en .at wordt gedaan
om IC acboon te boudID'
Xleta' De I'eaOluta...
don admlra.1 "n tl<oe IRU "Jn .taf geg~\en
L:t:U
&';1.0 laaI
III
Z-J; 'cn wu belett"n het ten eeoeDmale dl!1l Afri
SOJlDPV AA.R.TB:ERIOBTD.
le uf tt 1 dl" IIkt8bestnilr
V JU den Bund
het dour den ed beer J Hnofm."
r
"In de commUlMrl_n
wordea nret n,tgevoer<!
kaa~der AI. ,.o:k hl la&enopgroeieo. wu mieD,
De
etgenaren
,".n
die
.lul_
rnn boeren, Tnen
gehct>le ll~haam kan verkrachteu.
(,esteld
Y~I.l I)RES (If ge.tolen
meer waaMlchunlllk terwui wIJ bet bewind In handen hebben, op
~AAPISTAD.
den ftn de comm_nuea
Ik koatrakteur en
getltolen. ona venlag der <1ttIDg ..an het hoog
een dlstrlktsbestunr
zou 'falleo onder den
brek ..n waar 11)0Jaar aan gebou .. d UI, want kort
opzlcbt~r .un meer ot mln oa I~r bau 11l'floed
gerechhbof
Laatst
gellen
nan
bet
kantoor
daarop
moe.kn
dnlunden
ge"'CIt~n
beeeten
op
.....
(l1:1t0.1OO
IDvl':>ed \ao een den Afrrkaal'lder
Rond
Ziedaar een If1"OOte ooIen m !fmv OlD llIIIIaD<h
van de Blecstraalt!che 'puw bahe
• ;n "ed.te wII.e ..an dEiaarde ,"erdelld worden
1 "~D \UT,.,
JIllI. I~Dalloli,.
e.Mle, un Londen
werk
te
doeo
Secretar18
doet
lIJ
uw
wvll
"IJ and I!!, geZinde
pal tij. heh'lOrt l'en zoo16-\ ille de lbc en, YaD Hure
H'GEI -Op Zondag -} deser po ... ""nie een \\ al ,.al onze and bon "mlD18ter &egpn, al, "Un aarliJk~
damg
dlstrrktsbestuur
dan de macht ul hagel.tontl over Beletakloof
oog liet
.. at uwen mun oog pllen beeft Ja
16-Aamra, "au ku.lba_A.
Bedford
(,roote
HE\XE~
'L\.TIlE\\S(,t.B()LWI
~
Ik ben
I.
ti
I
d
16-Nallllllll, ... a Port NoUolh.
..,b.,le werd gedaan IlAnde 'lTucbtboolDon eD G II bet niet het kWldv goed te beeten, ala mf'n
hebbeD
eeo poltttek.
direkt in 8tl iju met
AODERLE\
:-;1 It \" r
OEF."
\ ERGRUOTGL4a.
o 121
o 121
11>-TIII' )1"'7. 'fall Gnenoca..
Zl8t dd OD&e'foorate Bond.lJI&lUlen het bo'fenkal.eren eD een veulen ,.erdronken
K" \P:,;I AD fondalUenteele
heslurt8D,
li.DI\D1em door
o J2
o III
.1-Norbaa
l:Ut1e 'fU Itultb .. enl.
genoemde
gllDlltijrde
politiek
noemen,
fn
lullt:
~H
EES (O'(TERESTI~ "Iln de C J "eroemll'lnl"n
o 15
17- UUDto, .. a IrUltha\'eIIL
het provlDclaal
~stunr
aangenomen,l'n
een pohtlek DIet
macht .teunen ZOO18bet Een nieuwe muztek-onderw1,jzerea.
HET TREKKE~
\ A~ TAXDE~
o 16
sorteeronde onder den rlUR van George .... 1 op
" ) 0 15
17-Al>tet, ... LoIKko.
t lt 8t~lIenboteh ..eroQmen "IJ _
met eea FOUrie op Beaufort, die de Bond bezelfs het program
HIl beglU8elen,
aan deu
lUXOt:R
PIJX
o Hl - o lil
VriidaJr en Zaterdag, I en :.! Aprtl a a, te Pnns
17- Willyuna, ..an kotterda.m.
I Dat dr WAIXE1Coptlewatel'l'n
IB na_
proefJe tot ew lpeellJal te gebruiken en dit
o 11
o 121
geht'elen
Bond en aan de C6mmilllJIII ~an Albert-worden gehouden
Zte de keonl8feuDl
LONDEN
III Earopa, en met 2 Y"bnI8n
nl.t kon doen HU achtte be, beoedeo &ieh maandeo _be
GEEX CHLOROFOR:\I
U Jan -( rer telqrut.)- Da Ii<'o~
'TIJd.,..
toezlcbt, die door het provlnclIUiI
bestuW'
lijn werk her ... tteu aal
TI: MAlLEuro"
~ werd Jor.geJulfroaw Die Bo:ldaaan
te Iun, toen men or het puot .tond
KI~BERLEY
lD01JIen om III uur te 801l1 ..... ptno """I!".o ...",,2 Dat de beer J an_b. de bekende en _
kenaon, terwIll r[J dezer d.gen te paard filii beDl alt te lettelI Bil wordt nu door lune band
wordt
geko~o,
op
te
drlogen
~
GEEX GAS
Jo ,"', La,rrell<.t t! CJ
De G.I(,"OD."l' ""II QUI de 1'••1' II \ rl.;u.1I "1lQ
Illden door bet paard leJen den (!'Ond ,.wor
no
BloeDlbof T_
laapn 'f8rdedIJJ ale een echte Boodam.o, en bekwame DllDlelr-ond_ucer
JJe vertrolt.~o
.\.rt
X (e) zegt UItdrukkeliJk
"!le volpen en bekw.m ornstlge .. onden ua baar IU 'falaren
da, bet beelnlt dv comDl_1e ge_ -'-J-bOOI, ook op de .....teren UI, terugkee(.t
t,~
E
BEDWELMING
15 Ja .. -(Per u:1epa&L)-Dt<
Amodale c..tle,
14 Januan II'~~
strekte meerderheld
van bet getal wettige
boofd
reAde D. S DlUllden .... ntle
Hjj brel1i1 met
b.1 lDIlOaltltutioaeel ... Uit ,reet d.t
la dea
t.e \ rlJd.,uoDd
.. , IIl1r te PI111lOVlb
.... celo7'me\ n P"""
WO 1[... 7SI)Jto\716dI
cstr~.r laai ..oorpatoelt. lallen 'fern_D. en IlIet 'leb eeoe bek.... DUlt.obe cIartU, .. 'P"'1de lIIaL
afgevaardigden,
gerechtigd
op Zitting In
DOOR
liET DAUTU ... n .. n 1~IDO"e bottel
De
he"r
~
,,!an
maait
eene
.peclahtelt
't'1lII
(nr"
p"r
ZAk lGJ Ibit,
Il.... od to~
lIlu,lek-ODdenrli&orla
\'OOr
al
la
.tut
lulleD
IIJIi
de
rroot.
meerderheid
U
vergaderlogen
van het cirkel-comIté,
_I bekwam eea Jonge II1&II MI Queen.towll Alke
II JIUI.-(t'er
rcifograaf)-De G.tb arrt.eml.
11. ! "ulk6r~en
per ak. 203 Ibs, .0. od Val..ch~ Ta ...kn, ..olmaakt eD op de natuarluke
IIeb Wjjdlll 900raJ un ocd~
"'0.
emetige woodln UIl bet "Di ..loLl, da, d. l1li haD .-il te OIlderwerpea
le Jam& OJI Z.terdot,III~"
0111 '""".
or de
prUMn.
een quorum wtmuen
op elke verpde'''I 1'>' 1 Boolleo, JUJfer, !$a od tot so. od, ,elUkude, \eien de~ogelilke
ptaDo
ea
'flOG1
bNf'.
r
PW
bulp 'RIl MA .........
__
Wont .. iItPret.
1)1, ..
'-at (ltoloQJ6al) 1* bM!, m UIt, 121 od kt
lID bn JAijllio &
~ (i II. ~
...
~,
YalI i'Hid oolllite". In cJeD 'W'OIteo

DOODBERICHT.

0\

I

Zoocl.,_

'~r

a....

ui...............WV

Yan de SandtdeYilliers& Col

i::-.aIl.

I

i:7!===-in

wr

in

H

.u Schoor},

S='

.'-*-

_.bum.

600

'1ft.

_*

aar

in_

r.

wa'

Ra.a

..,.ftIL

MARKTPRIJZEN.

•

....,'l'

,

~TS.
I'l

ht

II

I t -!,t n
1>1 l h.hlll

llld,d1S

• 11 double

\\ mkel en
.....!)41.

I hllllld

eD

I Lr

Ct:Dt. op
la.::; te doen

1'111to~, etc.,
r..: a.ap",tud,

I... \.H.
e

()nder-

lle

\VIJks:-;,darls

I t glTlDl'D,
tt Il,.., lIlet
II ll1Jlheld,
IldmaatIl Kprk.
t kend,)

";>"'t

IllJruan,

l

:\ fIlkaners
1\llIen-

I

HOPE TOWN.

il

.

,

)I

II Ik-poeder
Ik proef-

,

n-clerde

-,

ander

L

rIVER.
III' t door
.n \\ol'tlt
kracht

kr
I

womt

dp!

CO.,

SA
K

MlneraJtJ

num.
lE
I,.g

naar

Ifl;tronllm

n aangeto bt-

I, r

il< zoehr

...

hewegm\!e\rOIlIV
t-4)C

f't\fl

~ek')!IIe[}
\ In

De miniSter van landbouw.

•

R,

I

GEMENGD NIEUWS.

dell

I ha~en,rell

IIl)peescherif ten

LLS,

i.lrden ••

eD

I

~r", \

.11.

'u

....

!!la~

Q.KoI

...

- hilt .. , ••

_lr.

"

....

I.

'''''''

,Li inOBGW.

4

IOt1lNtAlE WEESKAMER EI TRUST

"Kaapsohe GOliVernementS' Spoorwezen.

E8rst;;N~n;;hool DE BULAWAYO MARKT EN KANTOREN AFRIKAANSCHE OYCLE
----»ol " .. ,<", "I' "eo 10":·
MAATSCHAPPIJ, BEPERKT.
1\
CORPORATIE.
Dudtshoorn-: Klipplaat Lijn.
. Hoofd Kantoor Depot:
~~.
So
FEBRUARI

c1e

18118.

-_.~

....'---

•

, Men doe ten spoedigste aanzoek Lij Jeu Gt>U1al'lltigtlt' KllpHuul
Principaal. den heer K. T. Lrrn.swoou.
Ingeschreven l\.l\llitual
OuingelOl'hl'Hen Kapitaal
NallUIU ,;el Bestv rr:

Sn. H.L'lRY
; Ds. A. J. L.

£1ii.OOO.

£10,000

F. IWTIIERFOOIW
~[AU~ D, DE Ht:Ut

~BBrm STRATEI,

DireoéeureD.
IIARRIS, DE UEER

\"i,·c.Vonrzitter.

HULPONDER \\IJZER,

ORDT
gevraagd
voor
de
DE llt:EI:
HERBERT
CECIL PORTER,
Directeur
der Mashonaland
_ publieke School alhier tegl'll
Agmtschap, Beperkt.
Salaris
van
£1 ;)0 per jaar,
Seoreéarl ••
t,Q:lenIRtfm te beginnen
met
April
lh
HEER E. PHILLIP~.
.Kwartaal.
Applicatit'l'\ met Getulg80Ariften zullen (toor den ondergePla.a.é.ellj ke COD1Ue, Bula"'AYO.
teekende
ont 'rangen
worden
tot Dit· HA~::; SA r ER, Bestuurder
in 2uid Afrika van de Rhodesia Ex:> Februari aanst.
ploratie ell Ontwikkelingsmaatschappij,
Beperk.t.
Grondige
kennis
van do HolDr: IIEJ:;I; BE.\" BRADLEY,
Assistent Bestuurder
in Zuid Afrika van
landsche
taal een
noodzakelijk
de Rhodesia Exploratie en Olltwikkelingsmaatschappij,
Beperkt.
vereischte.
D~ liEU, P. B. S. WREY,
A.M.Le.E.,
Adviseerend
Ingenieur
der
B. J. B. v. d. :\lERWE,
Mashonaland
Agentschap.
Secretnris.
Beoretarl."D.
Murraysburg,
GOCDYELDE~
V AN MATABELELAND,
BEPERKT.
10 Januari 1898.
De maatschappij is de eenige huurderes van de Bulawayo Publieke
~Iarkt,
en du (·igenares van 4 standplaatsen
in Bu1awayo, op eenigen
,
!
waarnu-I goede geoollwen zijn opgericht.
{' EEN
Onderwijzer voor de Derde
A Ill' soorten
prod ucten worden door do maatschappij
ontvangen
Klas
School Ol' de plaats voor verkoop,
et! geen under agent6-commissies
worden van klanten
Brakfontein,
drie uren van Alic«.
gt'vraagd d:ln ;, percl'llt commissie op de verkoopingen.
Salaris £60 per jaar mrt ,., 'J
Kuntantgeld
wordt Mil verkoopen,
uitbetaald
op den da;:{ van verIogies,
Applicanten
moeten in kooping en L'CIl prijslijst wordt wekelijks aan alle markt klanten toei staat zijn onderwijs te geven in lie
'1 Enge15che en Noderduitsche talen, gezonden. Uitstekende Bergplaa..
t••
I en hunne applicaties
den onderBezendingen van Koloniale producten van over de lOOlbs. zullen
, li getee kende toezenden niet later dan
per spoortrein
vervoord
worden tegen speciale lago tarieven mits de
den 24sten Januari
1898.
,
verzending briefjes gemerkt
zi.;n " Koloniale producten."
H.. J. J. KIR~Të~.
De maatschappij
vert iL·~t den vervoerprijs
bij ontvangst
der
goooeren te Bulawayo t e betalen en de kosten af te trekken van de
Brakfontein,
. P.O. Breakfastvlei.
opbrengst.
De maatschappij is zooals men uit het voorgaande
zal bemerken,
een zeer vr-rn nt w oorclel ijk lichaam en waarborgt
alle zaken aan haar
l'WEE Gecertificcerde
Onder- t oevertr .i w«] op eene behoorlijke ell voldoende wijze uit te voeren.
,\.t:·l'~ YOOI' gUl'lIL'ren:
Den Marktmeester,
Bulawayo Markt en
wijzeressen
voor Derdeklas
Scholen, niet ver van het ·llorp. Kantoren ~laatsch upplj, Beperkt, Hulaw ayo.
I'ost Adrc- : P.K. BIIS 21~, Hlllawayo.
Vereischum
Engelsch, Hollandsen,
Bankiers.De
Stan lard Bank van Zuid Afrika, Beperkt.
Muziek en Handwerk.
Salaris £60 met kost en 111'.1'0Ding.
Aanzoeken
word 'Il d()or ~dl'll
oudergeteekende iJl,"": :.;lf:1It t"t: .1":1
, 21.ten dezer ell het wrrk te lie '111, .nen den 1sten FE H R U A Rl ,
.»
G. W. \VI LSO.\".
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ:
Cradock,
lOden Januari 1,.,'J~.

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

,

BffiNOODIGD.

r

BENOODIGD

1

••••••

T

ROYAL
TALBOT
OYCLES.
ar £18

Van

tot £25-

10ms, ftIUlPBSt OOLOIBW

CLIYBLUDS. mIlGs.

LEVENSVERZEKERING

Kaapsche Gouvernements

MAATSOHAPPIJ.
P G E RIC

Takken

H TIN

OUDTSHOORN-KLIPPLAAT

1 84 5.

: DAR.Ln1GSTB.!A T, Kaapstad.

in !'rl,rIJan., Itlaemfonlcie»
Joli.: ftll('shur~.
•

en

IIIRKKTEI'REN:

Hon. ALFRIm
EIJDEN, Voorzitter,
HENRY
SOLOMON,
SEN.
FRED, J, Cl<:NTLIVRES.
:

PAUL

DE

VILLIERS.

EERSTE

G. E. C. ANDERSON,
M,R.C.S.

1UB.LIJKSCH

T

M.L.A.

LIJN ~

1 PRJOO:E -

8eI,g<l in Zuid, A fril.:""

",cl.,

£217,285.
1l7.073
£1.947.700

BROWN,

Hoofd-Ingenieur.

Kantoor,

1898.

E onJcr:\"c!'ed.endo is gereedlillom orders te ontvangen
. V?I.'rE-Dal'" :Merken" v&n de beste cc Margarine"
immer
Kolomc ingevoerd, vervaardigd in elo Fabrieken van

D

&

HAGER~.A.N

Scruriteite»

00.,

HOLLAND
• Het Koernerk.'

Drie

I,

LTDI

de

TOO!'

in d...
••

VIZ_-

Kroonm'3rk,"
merk,"

.. Bakkers

LIevelInas

.AlsmeJe orders voor gel':'08e"eerde
1'leeschsoorlen IU!CIl..en (Ore. etc. gepreeer·
nerd
ID .. de Co~~ederatie f..bn.ken
Llmt."
Holland "..,.erde; ~rd~
1'cor 6.
tIpte soorten VIUl Tafel- bed- en hulsboud linnens, h.and~oeken hÏ[doeken,
flanellen, gestreep' ens., eu., uit de fabn.k nn H. Van den Briel, HollaD.d.
Konstel'll ter beDchtig1ng aan de nndu-kantoren
,..n

.Lr:~.

M

EB'.I:XL::E1
H.

~
Voor

EENIG

AGENT.I'.

firms In de K.A.AP·KoLOJIIB,
K..t.U8·t..LD.

voormelde

na LOOP eD KASTEEL

.MIk

N OOR.DEN,

VAN

:iJ

BENOODIGD.

;
r;
~
~
~
0'

VI.

~
:

E

Salaris .£00 p.a.
Werkzaamheden
le
heg-in nen
indien mogelijk op I sten Febl'uari,

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria

S'I'1lAAT.

en andere plaatser- in de Transvaal.
Dagelijksche
personendienst
van Lourenco
Marques (Dalagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

Tarief loor ReiIigers naar Johannesbllrg .H t7L--en .£3 ifl
n
"
n
tt
Pretoria .£4 k 8d.-ea.£8 41

e.k.

el

Ds.

B.

u. .\rEln\" E,
Bt'[lilfort w-«.

Y.

Beaufort West.
Il Junuari, 1':;9F.

GEVRAAGD,

de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

IJl'fHEER,-Negen
mauden
pINen
betuigde ik iD een brief aan u Vin
de goede uitwerkilqr
1'&D
RHEUllATI·
in mijn geVloI, A ben &> jare oud
en heb 23 jaren laog geledeD aan CHR01f·
ISCHE ASTHMA eo RHEUMATIE~
en
p>eht. verliohting van vele beroemde pnet't'
hndlgen,
en probeerde all .. zonder but t.>
vinden en had in mijn mJ alle geloof in
~enacbelijke bekwaamheid nrIoren, tot dat
ik RHEUlUTIOURO
probeerde III in eena
JÓjn mijn Neuralgi&. Rheumatiek eo pijDeD
in hoofd en aangezioht
verdweneu
eo het

E

,iN Il. SPUY,

'IMMELMAN &::GO.
Vandu Afsla~f:rs en Al1enten

IN 1838.

DIRECTEUREN;
(Firma Marsh
en Zoon).
Welpd h,~er ADRIA~ VAN DER BIJL,
(FIrma Van der Bijl en Co.)
I
.\. II l'I-:TEH';I':\', ~{'D.
lf

EH" 1"'1",111
!ltlnIEYR,y"nrl.ill,'r.
\y, 1",1 ""'I \\", IIIII))j\t;JI. 1..1..11.

Tel. ad. Halmesbuy en Paul:
• UNITY.'.

!"\'iPdheerW.MARSH,

TE HUUH.

D

hiE

H:!iz"11 yoor dc lUa.1lJU
ArtnZ0ekcn om LE'eningen, onder SecurIteIt
Febrllari l'cr~r k01l1L'lId!". '1\'1"_
I(',,~n Lnnl'f'nrle Kners van I ntcrest
worden
tnen Dillijk.
Oczighcid,-lIrcn
llvcrwogcn.
'

--_._--'-

W. A. :-:('IIOLTZ,
~omer"et
-------

/)

/ ~"'/I'
~', :..

/

"!I

"

,("

_,._--

..

-

BOEDELS nOOR

J. H. N. ROOS, Secretaris.

_ .. -

'.

_ ..

11 ver

en wijd

v81'lJlreid

dat

"

AHJ., 11lI'\

,_-

"

··l~\,-':

\

'"

·'1

I

..

.i,'l:

(3 uur van Bteijnaborg).
11 genesen
van
ICbijnbaar onr066lllijkgeval
VIOJl Rbeomati.k en Jiohi.
Nooit, lIei lijn
Mevr. Vu ZIJL aan mij, ....... er een erger pval 1'li0ii
Ziekte," tt:OOalilij het n0em... Di _te
doGe RHEUM.ATICURO
Qed de lijdende jonge JIIIon I'1l8tig .lapen en
..uoijn
wml voo~nd
toepdiend,
howel de buren en menden sei(len dat
niet verwachten
da. hij leven -.
--

een

moee-

.Koorta

JÓi

or-ft'1l

~"nl

1.,;';: ,:,

nieo\y

nf'~"'III"",,t

yoJgel1'"

p'.'

J'

':'(;11

, " ..... ,

.rl",'1

(;',

,.(. ~',~r;'lr

v :~21 . ,,'

I,!

I,

I::

~.,

la,!.

J'

g .. rn!\J\~

n

~laatsrhappij in likwadatie.

Jl..

d.

. IChaveo

ni~'I''\''''
....

Vrug

•••

!1

'~1~.:~;·
..:'~~'..~;tn~1l

""0' "I/"'~...

('r'J",IJ;<u'n
DAR.LtNOSTnAAT.
OlD

KMPSTAQ.

he'

hangboomen,

en

J:,:j 1~S. tjd

Gladde Zwarte Staal Draad,

£b per ton.

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

VERKRIJGBAAR

O. M.

B.)(.

AD.....

lf_.... _

Dellliken di• ...,
jllllieno
bMl ..

MIl
DOmiDMl'ft
'l'nÁ

lien
.. De

WeDlCll ..

u.-

IDIOlvente Tell ""'lit ~ierd

joor deu Seoretaria. voor ,n.... Wen
Maat.eoh .. ppij yerantwoord.Jijlt
trija .....

WAARBORG

de

TAK:

Voor bei Gnrandeeren
)leid, Recbtecbapenhei!l

....

de Eerlijk.
GeWoawheid

eD

na Personen die Veraatwoordelijke POIIiUN bekleeden. bi~ bet betale. ftII HTlC
Jaarlijkillbe Premle.
WOe Poliaaen der W.... behappij wor,
lieu in onhangat
genomcD door de Im~le
l:oloDiale, 1.'ranev&aUche en Oranje Vrij·
etaaiAlche nq~eeringen, Municipaliteiten
fOD
AfdeelingaradeD,
B&aken, andere Pllblieke
Inriohtiageo en Kutechappijn.
De Direlrteuren komA eiken Dinedag om
10 y m. bijeen om Zaken af te lwadel ••
Q. W. STETTLER,
.....,.,

"V I KIN
ON GESUIKERDE:
V

G."
MEl~

AN

wegl' de nabijheid
der
Runderpest, is .. Viking"
de
eenige Melk dio m, t veiligheid kan
worden gebruikt.
Geprepareerd
van de keurigste
Melk. uit de Noorweegsche
Hooglanden (de beste weivelden in de gebeele wereld) is deze klasse rijker jp
Room dan alle anderen,
is meer
voedzaam en wordt gemakkelijker
verteerd,
en daar het heelemael
bevrijd is van toegevoegde suiker,
kan het gl'durcnde het dagelijksohe
verbruik
niet van gewone
melk
worden onderscheidene,
Deze pas.geit.troduceerde
Lekkernij mag verkr(.\~en worden bij
alle kruideniers,
of 10 het groot van

ROBERTSOHEH CllAlBEBLADI
HOUT·

STRAAT,

.....

'*

KOCI1. en DIXIE, Kaapstad.

BIJ :-

B. G. LDlfON
en 00.
~,
KATJIIiWen
00.
J. D. OABTWJUGHT en 00.
B. LA.WJUDlOJ: en 00,
STBPJlAl( Ko1"JlI88OW en 00.
en bij andve PakJl1US8Jl.

81....

Zuid Afrikaansche Vertegenwoordifer

~
ZUJ D-AFRIKAANSC"';

KONINKLIJKE

E Stoombooten
dezer LijD verlreklreD
vaD Kaap8tad Daar Londen om den
anderen WoeD8dag. te "' UUf n.m., naar
lbdeir& en PIJ'.lDonth, te Shot H.len .. en
A.oenllion aanleggende op de bepaalde tu
IOhentijden.

D

CHAS. W. HOLMES,

Jan. Ill-NOBRAM CASTLE. Kapt. BUDALL
.'eb. 2-BOSLTN CASTLJ<:. Kap'. TaA\"IIlI!'.
., I6-DCN\'E'JAN CASTLE. Kapt. Hu.
ltl~. 2-RAWABDIi:N ('ASTLK, Kapt. BrollY.

Timber Straat, PietermaritzburQ.

bra Bootel loor Elgelud, III Lu Palau

BETERE

WAARDE

GELIJ KE
"
K EUZF, FATSOEN

ONMOGELIJK.

rEMBROKE
CASTLE. Kupt. MABliHALL omhenf .
20 Janul\ri
'
ARUNDEL
CMiTLE,
Kapt.
\rIJmER
omucnl 3
Fehruari
•

ONW AARSCHI JNLIJK.
EN MAKEN ONOVERTROFFE~.

DOU~.E CASTLE, Kapl.

Onze ZOMER
en Tweed Pakken

VOORRAAD

is
en allerlei Rleederen

aangekomen
Kharki,
Flanel
voor Mannen en Jongens.

THE
i

U_J:ON LJ:J_

KONINKLIJKR

~JEllPJElR,lEETJ.

D

J . x....A.. ~

~"E::

Langemaakt-straat

Barkly East.

'y"

C9tII

~c:».,

en Kerkplein, Kaapstad.

J. D. CL~I~T"TRIGli1~& Co.,
GLAS-

·8. EDWD. SHA WE,
Secretary
Divisional Council'lI Omoe,
Barkly East, 13 Nov., 1897.

EN

PORCELEIN-

"

Act.

By order.

MAlI,DIENST

UlIOI STOOMBOOTlUA.TSCILlPrU

II"~

fnun'!
l"()lJlIuitting
uallIagn in any ~ay.
t.o the Protf'Cti()lJ.
Retaining Walls and
Guard !:;toncf<,OD, and the beds of thtl
several
afnremf'utioned
Road.:!, wil! !Je
prollt'ente.1 ItCconiing to law.

'

Vcor V racht of PaI!!'age vervoege
met
zich bij de Agenten van de CASTLE
MAILBOOT 'MAATSCHAPPIJ,
(Bpkt) •

JONES.RHEUltIATIOURO.

Road Contravention

omtrent

!;TAlil8TBEET

1i Febru"ri

-----------------

-....nbarc.

Zaitl-Atriu.-M ~iddel
TOOI'
~t,
Rbeumati.iI:. lUIeumatUcbe
lioh\, Lende
1Wl\, Heup lioh'. AaartaiolJ~pijOell •• l1li.• 8ft beeft
..... dnbeoden genllen. ",I erger ClaD bo.. opo
_d.o
pO'1Ie1l.
11 ...nrijrt-r y&ll all. Apoa..
...
eD Wiak.li.n door PhHI Zuid-.A.frIb.

..'

MAILDIE~'8T

De .. CASTLE MAIL » MaatschappIj

:-

Vd Do Wn" _
WmI..- door - ~.
De h..... A. CoftSD, BrudyW. lIi1Welburg. O.O.
1'l1li4 Welijk YWliabtiDg. IliJD _u lu .. liju
IObooDnder. d. beer I. A. 15101'. _
W1IDderboam
~.
wm1ea OGiI:,_
_IiI:__;oe'
o~
.loiIm-Ik blijf uw daDkbare Yriend. an;. no

N

\Vinpalel1 (111 ]:, I 1I1idd"Il) :21 . stllk.
Hoekpalen. lilt t :2 t!1t!,lwle ;;t:t:lmler>', :;0/. pel' stuk.
Dubbele Hekken, .~wd l'll 1~ vud met pilaren,
;;taulllJt.l':i kumpled,

TUI C:: I; '~''':

B_A'" .. J. BtM_

J. O. Bonln,

KAAPSTAD.

TE VERSCHEPEN.

.n

NOTICE.

!-~r'

/..,.:~! .. "i

•

S!U50~OOO BLIKKBN

latj 1w•• -lI&4IISlM.r, en ge\11ilf(le VIoO de gan_kracht
1'&D
de RHEVIUTlOURO

KANS.

-..

\',

;a.-~

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

F. J-:~l': c:T)n:,· \''',)!T:l;~,l i<

,;

.- - '/
.. /

~'.,'- .....;.',~

Bemoedigd door de enorme
verkoopingen,
maken d a Fabrikanten zich gereed om

meNter Vu RooT amper heellemaal gesond
WY 1'&D die wOllderlijke
Medioijn,"
en dit
WY werkelijk
hei gevtol i .lk_
di. het
probeerde beveelt bet aan.
De beer JACOB "U Zm 1'&D VlakfonteiD

ill onze handen gesteld, en wij hpbhen heOTICE is IH'rphy giVPll. that all ppr
,,1,,10'11,1"/"1,·,, 10'",'11ko,;! prij,; te \"erkoopen, n.l.:
,"onR fOllnt} travelliug- OD the fie,·..·
ZWill'-,
Driebochigc
IJzeren
Palen
geschikt
voor gLLdJe en ral MaiD am! Di v illOlllll I\oad~ in the
r, t I -:- ~ ~~ )
,j"":'!!,[r:l:ld, 1:, li !,VI" d,)zijn.
,
Diviflion of Barkly 1;~aRt.with' vehicles
i ....
U I l ~:":\.,
Bouten en K'r~mlllen l){'nondi~d "kcliu; yoor doornr1raad, ;,'. per drawn h~' OX"", withnni If'(ulpt~, in front
I~I.:: '. '" ,I., !..
, ,',., ,I
of th.'ir I ..nm~ of oxell.
:In.! al:<o anyone
~~}'I 1 .~.
I

•••

.. ou-

--_.,--_._----------- Divisional Council of

ih' 1\11,11""'111' I\(dIJlli~atie

;

~ '.

----

EEN- BUITENGEWONE

Strand,

---------

~~~--:~

meowl

Omheinings Materiaal tegen Kostprijs.

nT"tko-

'1,1

--

van Vast EIgendom,
dagelijks
gedurende

Il E Id 'I EI: .\ 11:\1I \" I~TI: Er: Ir!' I ~~OLVENTE
11.\,\1:. ~1·:('J:ETARl~.

VI ëRYoorZlf'lI
;ol',l g"Oll'IJl11:""I"I" lllli,·."II, _.' --~,_
vali Hll,' !.!:\·IIJakkt'n,
van Ilf tlplI lstl'!l 1:111;1
mende, termelI billijk.

.eel

ormo

PILLEN.
De oad."_

Te Enur ~om(fstt Strand.

.....

M

-w....

I:

,.

roli'~fI van v("!'''Chill,
nden duur "wd,'n !x>IIIK1d
met de "oll--"fmUe!lOmmen voor iedere -t.l,1 0] van '!e
OO"'J,ronkelijke
verzekering r->
Duur in I8H:).
£3,003
50 JAAR
2.03\1
47 JAAR
".
2,i:lO
45 JAAR
",
l.!I9!i
30 JAAR
".
1,495
20 JA,AR
1,860
IS JAAR
..•
1,262
U JAAR
".
1.168
I! JAAR
.•
Uu:.!
6 JAAR
1,050
3 JAAR
...

HET GENAS HEN ALLEN,

GEVESTlED

é

__

Pt_MI',

VILLlBJl8,

(,'

Onderwijzer
YOU!'.IL' 1',,11!ot
lieke ~CilO()1 IL' Ba\laallskluof,
YOO1'
de Administratie
van Boedels en Eft'ekten
van Overledon
~O dist.
Piquetberg,
ill ~tadL zijndl'
!,ersonen,
Afwezigen.
en anderen, als Executeuren,
Agenten,
"'j onderwijz!.'l'" certificaat tl' 10ullCli ('Il
~rllstees en Administrateuren;
de Belegging
van Kapitale
Sommen onder Securiteit
van Vast Eigendom.
genegeIl om gt"tlqrL'lldf'
:2 Iliir lIa
nOt schooltijd
aan :3 kinderen privaat
dO( onderwijs te gcYer.
KenDi:! van Illuziek \creisck.
TEG E:; \\ L11);ll,l~ E ACTE GEI~CORPOREERD BIJ WET ViN HET PA.B.1E.MENT, No.17, 1889
~alaris £120 per jaar.
\Verkzaamheden
aan IL' \,lllgl'1l
Kan toren: Hoek va.n Adderley- eD
l.t....a.t
na dl' .1an Il:iri V:lea IIti.··.
(INGANG
WAALSTRAAT,)
(
Zend applicatiu
!lid n·rtlficaat
~. ('n gctlligschnrtL~1I aall
KAAPSTAD.
P. A 1'1 TOlT,
- '£27,000
Gucuernall,-;k"aal, 1',0. dt' HII~I, Aancleelhouders Opbetaald Kapitaal
'£70,000
Dilit. l'J'llletberg.
Reservefonds
.
-

.r;

~,,

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretoria en andere plaataen In

EXECUTEURSKAMER,

Tl' EN

VOOR ZUID - AFRIKA

SPECIAAL GEPREPAREERD

LAATSTE UITBETALINGEN,78{}5·

DR

WOe

van voornoemde
lijn worden
lijn to houwen als een lichte
B van Wet No. 28 van 1895, en
te doen om een copij van d61

j;._-----

EN Onderwijver -r Onderwijzers
voor een School 1'1' (cn"l,ocf"l'n
plaats.
Ven·i~eht kl'lln;~ v.ui l l ollandsch, Eugelsch en ~f uzu-k .
.Applicant
moe t lil sr uat ZIJII
kinderen op te leiden tot StallJadrJ

1'OOfwnarden,lupekton,
AIIlgncee, Ar°'.. voor IDgeuteuen • lfiet.-~ogeuteaea'
Likwidatearen
v'"
Oadedingo .lIM&toIaappijen eo FinnaoL
Voor de Invorderin. van Verband.n. WI... I. en and .... echuklen.
Voor '.. nin. van Qeldop Eer.te
Verbanden van VastfliOed en and.,..
.roedtr.k•urde 8ecurrtelten. het &er.... en van Ka~ltaal. den Koop en
VerKooP van vut8óed
en &neI.r
EI... ndorn.

~oniale
IOhappij."

:E~EN l:~ISG-EVI:N"C3-_

AO\"leI'!GR.

M.D .• M,C., Loa den
Engeland.

IN KOllEN
5 INTEREST
FONDSEN Hf HUDEN
Gthetl

ENDERAAR~
voor het bouwen
gelll~.ormeerd (jat besloten is de
S.l>0orwegllJn, overeenkomstig
Schedule
ZIJ ,,:?~den daar?m uitgenoodigd
aanzoek
gewIJzigde specificatic.
JOHN

Kaapstad, () Januari

OENEF.SKU1HlIGE

-

Voourrna.
!hUT BOI.Ua, O. T. VOl,

KENNISGEVING.

VERDERE

Hoofd-Ingenieur'a

GODFREY
SICHEL.
J. G. STEYTLER
HARRY
BOLUS
H. M. ARDImNE.
Hon. J, X. MERRIMAN,

R26,OOÓ
£60,000

Voor iJ. AdlDinitna.
ftD Boedel.
ea
Eigendommen,
aitBuoat.earen.Adminieu.
t.oun, Voogden. Curatora, Tl'Iletela vaa
laaolfonten
Doedeit eG oGder How.lijke-

PAU~

Spoorwegen

Geincorporc~rd bij Acte van Parlement 1881
Ho:tdkantoor

--

•..

BeI~::''''i) J'oDc1I-

DIBB'R17RD :

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

t,

Kapitaal ...

ONDERLINGE

o

If

--

Kantoor van den Hoofd-Ingenieur,
Kaapstad, lo December, 1897.

ZUID-AFRIKAANSCHE

"YIDIILlTY.

OPGERlClIT 81 ~!".-:', 1848

ENDERS
worden gevl'aa~d voor het beuwen van eon spoorweglijn
van Oudtshoorn over Willowmore naar Klipplaat Statie een lengte
van ongeveer 154 mijlen, en zullen ontvangen
worden
door den
Controleur en Auditeul'.Generllal
aan zijn kantoor te Kaapstad, of door
den ..Ag:ent.-Generaal VOOI' de Kaap de Goede Hoop, 112 Victoria Straat,
Westmrnster, Londen S.W. tot om 12 uur op :MaandRg den 31sUln !!ag
van Januari 1898.
'l'endervorm, kontrakt,
en specificaties,
en alle andere bijzonderheden kunnen verkregen worden op aanvraag aan (lit kantoor op en Da
den 22 sten dezer, en aan het kantoor van den .dgent-Generaal
op den
10 den proximo.
Geen tender zal in overweginn
genomen worden, tenzij or den
voorgeschreven
vorm,
en het Cuuvernement
verbindt
zich niet de
laagste of eenige tender MI!! lo nemen.
JOHN BROWN, Hoofd-Ingenieur.

WPSTlD.

C)~.

JOHN
OAKLEY
JOHN
SEEAIt,
Directeuren
der Rhodesia
Ex pllll"at ie en Ont wik kelings Maatschappij,
Beperkt.
Dr: !lEH GEOHGE
PAlJ"LING, Ex·lid van den Raad en Commissaris
vali Open ban' Werken un Mijnen, Bulawayo.

Y""rllttcr.

DE YU.LJIo;R',
HOI'3CE\R,

Ik

£130:;,000.

St. GEORGE'BIlATBWIT

"'~'.I

r".,rGII/ ... KGHI

-------

HOEK VAN

15 en t 6 GeorQestraat" Mansion House, Londen, E.C.

Ten gevolge YIJl gedur~
asnaoeken is
ruimte reor Bosrdere aanmerkelijk ver-

MAATSCHAPPIJ.
No 4, KERKPLEIN, KAAP8TAD.
po.TIIV.,:a.4.

" ADDERLEY

MAGAZIJN,

C"

EN DARLINGSTRATEN.

ET -, Onthijt., en'Theeservie:'l, 'J'Lliletal't ikl'Il'1l en alle l'oorten A:m1e·
werk in groot.e keuze.
Han~en
Tafcllampcll, \'loerlampf'n voord!' Voorkamer, Tafe}ml':'sen
enfania.'<1I'- artikden I'll alle 1Tlli"holld·t:(,l1f)(),!i:~tllll' 1:'11.
Verzilvcrde en Fan,tasi(·.1;0._.(1{,~·t·1I,
,!.!:',· ... ëlliLI rOf'!" T!"ollw ,of Yerjaal'dagspresenten een Spectahtelt.
J'llst ontv.111!ell ee:l bdinC1 van hun
speciale Port.
,~'"

E

"VICTORI.A.N
Ï)

'VATEH-'VIIITE OIL."
150°:.. VUURPROEF,

"F AUCET

NOZZLE" EN KANNEN.
IN PATENTE
DE BESTE OLIE L.~ DE MARKT.

E M&ilbooteu der M .... techappij
var.
trekken van Kaap8tad _
EDgeland
via Madeira, om u('n Mld()l'8D WC:-."1Id
.. ?t.a
.. Dur e.m., .. It! onder a.a.ulelnfl!l'd,
'

VOOR

ENGELAND .

26-MEXICAN,
Kapt. HAUU:
t'd), !I-NORM
AN (Twin Sen',,') Kapt.
.. 2-1-TAHTAI:l,
KIl!,t. Tnol"ó
lf..r, 9-ll00R, Kapl.GBIHlll

.Jan.

)101."""

EXTRA BOOTJ:N VOOR ENGKL:ND.
GO()~g TlA (TWID f'crew), K ..pt }JI)~ELT, "lDtnont
2. J.nuarl
GRKEK. (Twin !k·re"·). KnJ t. ASlf.TOl<G, omtrent
I\) hnrua.n
(L!SCO:S (T,,'m Screw).
14 Fehruarl
GUKLPH (T"iu Screw).
lOM aart

K&p'.

om lreD I

)lABTfS,

omtTl.'Ilt

K"J'l.. SllfAON
'

Een VIoJl de Maatllch ..ppij'. mooie Stoom
booten zal SOUTHAMPTON verlaten voor
HAMBURG, kort Da de aankomat van
dne Mailstoombooten.
RETOU RKAART JESnaarENG ELAND
~baar
voor zes Maanden. wonlen nitvereikt k>gen een vermindering van 10 !Wreen'
op den DnbbeIen PURIlIlflPl;jH.
Rlt;TOURKAARTJJ<;S

nsar

HAVENS

lange de KUST worden u:tgereikt voor de
terugreis biDncn One Maanden perde UoioD
of tho Castle Maatschappij St.oombooten.
Voor V racb t of P_ge
doe men aanzoek
II&D de Kantmcn
van de U nion Stoomboot
lIaatRchappi j, Adderley..traat
Gedrukt en UJt.geg<>vcotIoor .Ie Drukken Jl...
ICbappij Vu de "aDdt :le V!llien A: co., Be
perkt., UIl DimKaatoor hoek ftII B"'I ca W ..

......

~

KERK l!lN BCHOOL.
0. J D Lou'W,

Bond aan de Paarl.

-

De

Voshurg

Op "ne wuhbeatuun,"ergndenug
van den
ZOlder Purla<;hell
tak op IJ deter werd de
beer C A de VUhen als d!lrde afp"'...urdlgde
"erkozen
en de beeren Durr en I de Vllhers
tot HCundl benoemd
Op 13 dezer vergaderde het Paarlsche
dismktabcatuur
Aangaande
do Groot Draken
.teullche saak rapport eerde d- ~ J du I'oit
dat hU een brief van den voorertter van deu
oleuwen Lu I .d ontvangen
waarin deze me
dedeelde dat 'In wk Illet dien van den heer
Kobler end- r J, vo, r" aarden door .het Paarl
lObe dl.tllkl.1 estuur
ge.tell
k, Il ontmoeten
Besloten
I. I ds Ico. UItle coiuun ... e op to
dragen Ic t.. k Ic u le r eoekon en • '0 "I)()c<ltg
mogcluk la I h I I t r rk tsbes t uur tu rappor
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11 DUr

DE BEER

beroepen

D. Paul Nel
town beroepen

THOMSON

BEER 8
12 JaDuan, 1898

BUlty

VOOR

WEST

van MakwllII8le, II le Jeppa

I

, I

Li<..

BUKLY WUT. U JA.If-(&uler)-De
beer
Frult
Tbolll8On been Barlr1ey ,ednrellde de
week een ~
,ebracht
en !lune vneaden
bekend gemaakt dat allIIII ,eregeld w.., en dat
IUD naam tezamen met dien van den beer Rhodes q) genoemd worden
bj] de _taande
elektie "oor deze afdeeling'
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(cid

maken

alwJk aan het
urn

het geza:ude

t fl
Il! 11l..!tJr Pil t rJU'i I¥ il UlUilcluOli
t., besproclell
Men hoort 'an geco bUiten
11 t: n d JOl tu zC6'gcll
h, weet cr 1.00 mill
kcrkeu (IDIl.8cblell '" de droo~ .. de oorzaak)
'an ab le mall In de Illaan Mogel ,k W'8 h"
Up politIek gellled IS all.,.j<;lPod BUlgb8\d
under tt n zw Im t "'" hd hem te beur( "cl
" ook .Iap
Allen gJlaD nu r!8.ar oo.eo Jouf
;\ I III IIheer
Prulorlu"
t. It" Ot rl
als u
om "lOrZJeIl le worden, an koorn eli meel d18
},chdt up do vulgclldc 'ragelI z .001.t g t ,.a I dlln ook 12 \ rauciL ow , Lil lqn m(cl gcholpen
Il kieu eli gekeml
kUilt worden door hen dIe te wordeD
tcgcnwuur lIg .. arco op 41C 'ergadtlrulg N u dat hlCr gocll mUUlelpahl.elt Id gaat b.t
I De dokter en z"n .econdant dIe u sIr II
wettel"o"
Sedert de laatste zaak tegeD de
en
WIclland
voor~t( hl n op
mUDlC1pahtel~ 15 Ultge ...ezen wordt er Oleta
211 November IA~7 te Hano\er
Z Jil Z) \fn
van gehGOrd en al. gc, olg liet meo gaozeo eu
kaander Bond.mannen of Illet'
hoenden
op de straten
hoepels van vaten
~ loeu dat "'O'lf"lcl tut .t film I g geumcht
hl1gen op de straat .. aardGOr men gevaar loop.
werd "temde de Bond'l JIt[i ook er ' .. , uf de d. t:<:n paard
op eeo er ...an trapt
het
J IIlgopart I alleen
heen van het paard kan 81aan en het alzoo kan
l Toe I het amendement
\\ 01f'3r lt I lor
I,.,zeeren
kwam d ,t IlU gcen k .ndd~tcn
'["gesteld
De nieuwe put .tant ook \e wacbteu op MD
moeHtell \\ urden ma Jr -Ieeht. ecne h~d U1klng
pomp om het wat~r voor het publaek van nu'
aan de leden '0<1 hun olcrkom.t
hebben de
te doen zun
Jingoes toen I18men ge. lcm I uf W treil de
Het epne paard 'an de po8tW I. dood, om
Afrikaanders alleen 'OOI het amendement
tront 13 uren van hIer .oodatdekar
lang na deo
4 De persoon UILu Luurt d .. daar terzelfder
tud III bet dorp kwam
Uelukklg werden de
t ,d kw Illl met het doel om voor u Stocken
potItzakkon eerder IDgebracbt alhoewel 4 uren
.trem en WlCnalld te werkclI "a' I I eCD
na den bepaalden t"d
Bond.m In of ceu lClder VlIn de Leag ICl'artlJ
De Mat)eafontmntak
VaB
den Afnkaander
Ontkent dw ,ragefl hogmJlaI. d ID zullen Wil
Bond schil nt eeo natuurIIJken dood g... torven
vertier 'laan
te zlln teo mlmte er wordt niets vao geboord
l wo herhaaldelike
aanhallOgen dat Ik de
De p""t 'an gISteren Will! weer IDOIltert ua den
zoon an Oom DIOllntJc ben IS geen not lt le
maal tud z!Jnde "uren over tIJd Een ,an de
""",,:IJg "ant Ik heb het zelf achter m'Jn naam paard'3n IS weer u It f) vader moeder eo broe
verklaard
der van on'en dokter kwamen met de potItkar
De naamlooze mannentaal
,"an u kIezen
....n
daar gII zoo voel waarde aan hecht IS voor n
goed gCllocg do<h Vat r m I met
MIJo .ehru
VILLIERSDORP.
ven w.... Lodocltl em de aandacht Vlln de COlli
ml8!!1C,,,,n toeZIcht op zulke dmgen te '-OStl
gen omdat Ik hevrceod Wll8 dat eeD of ander
on .. r Bond.kand,daten
mogel Jk daardoor kon
schade lIJden
Weer Il! een jaar ...oorb" ook 'oor het kl .. lUtI
\Vant Ik had m" ..oorgenomeo om getrouw
, IllIersdorp
Eeu Dleuw Jaar 18 ...oor 008 be
te handelen Olet de benoeDllDg van bet CIrkel gonnen en Wil hopen ook op nIeuwe .egentugeD
comlt<
(ZIe mun ~ortge brieven omtrent sa
)Iet ooze kerk en ""hool gaat allee voornJt
Er
mcnwerkIng)
18 weloene
kwe.tle (o88Cben een onzer kerke
Hadl 10(' toch maar hever 8ttl geble,en
raadsleden en een der heeren van de mUDlclpa
Ik" ensch u een gelukkag nieu wJaar en hoop htelt
maar W'J Willen bopeo dat allee Uit den
wanlleer gU "eder een ollge ...r.uagde UItleg lO weg zal geruund worden en dat die twee leden
knnten
geeft dal de waarhCld Olet gespaard
onzer gemeente daardoor nanwer a&Uelkander
lal "Olden
gebouden zulten "ordon
Zonda,r II VIerden
De uwe
Wil bet belhg avoodmaal ..Ibier. Het was eell
gewgende dag \ oor de ZIel en ons t,jdelllk beleng
P \A'f Dt' HEI\l:H
Dzs
daar er een paar moolC bu len regen V1eleo
Dt: nIeuwe kerkeraad.leden
hadden dUB ook
hel roorrocht voor de eefMte maal bn de .,ond
maal. tafel te dIenen
!IIoge vele zulke gelegen
hedell bbU nog geschonken worden
t Cll onzer gemeen~eleden met zuo J;ezlD gaat
Uil"
\(IU goed verlaten
maar w I \trIlleb hopen
dat l In plaat. ;oed "pgcvuld '" door drIe of
VIer lOderen
Z ,n plaat.
ofscboou goed be
'HT
I pOll \\, zall tIlnen kort eelle groote

uutkt:

nl,

Mn gCZ:1Cll kunnen WOT Il n daar er
nu JJ pla..1.t.K Yan ~ n man
Ic, 1 ier met twee
liCho >DZOOIlH t..:l een mg n Z()VU Z ! 1

Md politIeke zakell !,aat het 0< k goed Vale
don ,eronder'lellen
" I I. nu heel(fuaalln baar
sch,k mct eell I In door I ram,cbboek te kriJgen
eli het kieuw \ IllIers lorp r.al dus ook een
k I" hebben ..u n ol t ( aledoll op te komen
I.een w Hlder dat bel z.)() I.
MCII
n ,,.,t tecb
fouten IllZ1Cn
Dc loezmg "n mcu .. " Iwen lour bet hoo
gerhDl" .,.1 ook dil Jaar geschIeden en w" de
\ dherodorpsche .temgerechtt.den
bopen dat al
de klCzen Tan den "eokl )ken CIrkel huune
oogen tullen opeIIdoen en 'oor de rechte man
nen .temmen
\\"
hopen ook dat de ""nl<;
b.1I welke IDgclererd wordt dIt Jaar over de
Inn naar Caledou dO<>f~ raDllCbboek zal wezco
W" leven ID de boop en znllen Ulet teleur
gesteld worden

Uh fU l na

van

•

\A"r.\EJI~r.-~levr
J M van
1.1\ rtle Lodge Paarl IClde oniang.
lid
I" lo lila ongeluofel Ik hOt"",,1 goed e..n
!'oltd
...an I h",mberlam • I.Ulkp ,n cbolc ...~. n
uUlkloop geneesmiddel
10 m'Jn oomlddell ,ke
omgenng
beeft gedaan Ik leed ver over een
maand zeer erg aan IIlukl""p eo Ik had 'eie
me,!Jcllnen heproefd maar genu. llIet volk()(llcn
..oordat Ik C'bamberlalll
butkptln chelera en
bUIkloop geneeSlIlIddtil gebrUikt .. die de k..-aal
on,r .. on lItet dezelfde Lo tel gena. Ik verscbll
lende leden yan muo h1l18gCZln.dl.. aan PIJUID
de lIlgewauden en hUIkloop Icden en gaf !lader
haud het ovcrbll, ...endc a.~n een I uur I n elk
geul
deed de medlcI1n g.>ede ul'werklDg Ik
kan die 10 Tolle vertroowen aan een leder aan
r.e"elen dIe hut beeft vali Luikloop of PlJn III
demrnndea. -AD,
)FIE

ondt r

L)XDAnD

"II

't..:r •.u.lJcnng

land en volk

Op verzoek
W

I I

7 J aouan 18911
Het 18 ",~r1lk
oDl ) 1I)Cf"8b te worden ala
m,
lecst I '( het In altlere bemecnkn gallt
m t Jc ,pnehtlllg
""
""llOlen 'GOr armen
IIltr lil dtLC gum ~ntc , ,n ,eie arme kIOderen
"IC r
il lt n~ r,l;" tJJw
'I In
I en naar toIchool te
7 II 1clI
Ill,.r de mil 1 hl,
n[),reken
WIJ

l\mmunltJC
die
li.:l dCHJmg ~af dat et:D

''''I!

en '" (1 'f'aart
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I
IUlln!;' !lIel C
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WILLISTON.

I {tt

Ue heer' an Rb ,n hedankte h~t pubhek voor
het \ertroulVen
III
hem en beloofde zooal.
alto", te doen ... t tIl ttln \ erlllogell
tot hetl

rMlale 81
LosnfP~

E I I~

\ an lalt)'ite

vred ... mot,e het bool(er en lagerhuI' van parle
meot door glllg H, .. CO" ~r op dat men tocb
DIet al te geru8t mael z '" met de '0 ",telltog
nn nedl! vau dozen t"d want zoolllIg de heer
Rh ><le. nog 111 de KolDIlle onJe"'teund word t
lal de Kolon,e In go vaar hlli' en \ erd er zClde
h I dal de t ,Il h<m Olel toelaat v"el moer om
trent • ,n politIeke onden mrllllg te spreken
maar hIJ wou toch twee ",ken voor de aandacht
van de toe boorden I rengen deze z"n de Bub
wa)o 'poor .. eg
H,t maakte .eer dUld.I)lk
dat dIe nooit zal of kan hetalen eo dan de
[nDes dmnkblll dat dIe gebeel onbe.t:J.anbaar '"
'erder
flIlf h, "In on~enoegMI te kennen o~er
de hmnd%lektewel
Z lOal. W I allen weten dan
wprd hem ,~ .... held, ne 'figen ge.teld dIe h"
( p heel aannem,,1 Ike en dUldd"ke w".e oplo.te
B {I< oorbee IJ het thans bestaando mllll.tene
werd door hem afgekeurd
, ..rder
he~nt,,"o()nl". h,
r'Jen
omtrent
redl",tr
l ntle
Jil- r Il tt rlt f>fLCh

van 'ertrouw~n
nu~m o.3.Dgunvwen

wek
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I

en Zonda~ ...trf'lOe 1
\ an 1 t all"" gaf h, "" ),c' r..d'gen,1 II t\\ onl
waardoor hU opllleuw het vertrouwen v III het
puhh~k won
\
rgw_teld loor len he", B I Illbal 1 ~t,e
f nrl-."l
door d~n heer J '.r""lf
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~el"nd
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RHIJ:\n

II Janu JrI IR1A
Eene goedbllgewoollde
I cr!{aderlllg
'an de
me... t lovloodrllke ledel'
llel puhllek werd
gehouden 10 de hofzaal .I),'cr
De heer P J P lIlar~ .. nam den 'GOnltter.
steel lo eo zelde dat I bl ,de WlUltU Ik een
goede opkom.t
te 1. en e," lf II Il heer' III
Rb[in de gelegenheid
de verga I rlll~ tete
"preken
De beer \ an Rhun lIaf lf nil)
oen .o...er de belanglltelln~ 'all het p .1.llek eli
zelde dat hel ml88Chlen le laatst III I II z II ",n
dat h I de gelegenh .. ,rl lil helix I 't Pllhltek
toe te spreken
H[I w" OIet Iller ~ek men '" te limen te

kt)

,

VA~

Pt

~1I 1',

v

De,e nak kan ook n .' erhelord wordel
er
ta ~ tlrn }.,ll,tt'ur
bch )( rt voor11enllq gcm .. kl le "orden
lit In
gevallen
"a
r
het
na
onderzoek
LI'Jkt
nood
1I1unheer -Ik wd de kiezer. v ~r hd I "g~r
hUIs herlllneren dat de eerste K achlereen'
I mkellk lo z In gou~crllemcnt" toelage kan he
al 18het mlllder dan (, m lien
gende jaron Olet all~en z II CIJ ge" ,d wordon kJmell "orden
van de ouste gouvernement .. (hool
Ook kan
aan een pantsenchIp eo den Rhod""lll"poorwcg
cr onder.cbeld
g"maakt worden tu.scben Ic
AI. mon let op alle schrll<erK en lawaai maker.
mld~cld., en onbemlldelde oudel'< en ver nf e
dan IS al hun ge.chreeuw - e, htl Ol r bo<engc
legen .dwlc I en ti rps .(holen
I r bch rl
noemde onderwerpen
A', Cl kalld Id lilt .leclll'
DIe"
prata.ch on tech,,1S h onlerw IS gege,en
op etke vergadering Rhod"
en sprJj(!( kali ver
IlJc~oe le
oordeeIen dan I. het ,,_I n 1111moet el nog t" worden ~ lor 11 nan kill :icr~ vali
een beetje eIgen belall. h I weLeIl daD I. het oude .... d lar het I I t z '0 zeer nood 19 " hen nl
genoeg
Neen heeren kie <er' zoo be boort het de voorgeschreH n .tandlJ.llrd. to IatelI pas
DIet te wezen Ik beD er wel voor dal het een "eeron welke kenn .. zll m,.scb,en nooIt III hUR
lu t II
geboren Af:lkaunder 1II0et \\ zen maar bIl nl 'ot lIt, r heroo[ nl( d'g .ullen kr l,e lel
d~ ~ere,"chte bek .. ""lIlh~ld I,.,.. tt en hl) 1D0et daaraan bo.teed ved I eter I .t d I arc III !Jcl
opd)Cn
...
a
ll
praklr.cIlC
onden"
dl
I,
on.
waar
nah Hl",..1 gel Del heutu,n
'11"
Kololll"lc IlIduslrJfn verdIen Il () kon lelRtcll
.treven beboort te .. e.ell de ware 'OOI uItgang
van geheel ZUId Afrika cle Kolollle In hl t bU OlJl': het" ~Ik gc. hIClen h , I d
• nder .tan IS bil de rechte ID In om ons to ,"er proteelle
tegenwoord'gen
al 18 II I dan "ecll vrleud \&u
nabu
Uu~e Vriend.,." of mede k,ezel.
"ID
RI vendalo deen hu Il elgeu kandIdaten veel
kwaad zu ael ...en meenen dat hun kaIIdidalen
Vo.o Eeden en 'an"
Ilk de rechte manneo zlln
en omdat "I het deuken
"dirIl l I dat de
ganllCbe Cirkel het moet geJou' eu Oe oosteluke
deelen geloo~en dat Schoeman en lie \ dller.de
be.t"n z)n ...oor btln Indirekte helanlo(en name I Ik
'oor den M08!leIbJlaI 'poor"eg
De hcer 'an
Eeden zullen l I een well I~ t'ertr u\\en molar
Van 'WlJk nwt omd lt h, II ';I alt" I tegen ge
noemden 'poorweg was eli er )I'c dik l{'gun
heeft gedemd Het k..-aad dat Ik bedoel dat de
schr'lven
van UIversdale hunnen kaudld~len
zullen aaodoen 18 hun II( hrll' en tegen le he, r"n
SchoeDlan en De \ Ilher. Dc kil zer_ , In ,Ieu
heer Schoeman hadden 'ast be_I ten Jen Iwer
'an" eden ook te onJ~r~tell JCU ma lf nu "cf
den 'U boOM en liaan I I, npen v Jr den heer
Seboeman of 'oor Sch) IJl UI en Mulder :\Ien
zegt verkoerdeluk
dat ~ehoemall eell Uh ,Jes
man " omdat Brun. de g ) )I,te Jlng " en het
Rbode" blad tegen hem < ~[aJlr, raag nu .1- u
blieft aan BruM wat hIJ dellkl 'all de heeren
Vau WIJk en' an Eedcn hJ vall zeker op 'IIn
rug Tan boosbeid omdat de AfnkaAn len Ilog
vau .ulke personen praten dllll zullen" I Zlell
of de ochruver. ook die twee led"n zullen
afstaan omdat Bmus tegen hen 1- I aten Wil
toch on.e ooren llIet leenen a In Brlln. en laten
w, geen kandIdaat la.teren om lat II' I gaarne
een ander ID wtllen h, hhen Merrlln In een
t ngeh.chman
bracht het, otum mn ".ntrou
.. en tegen bet gouvernement III ter g ,.,dkeunng
'an de Afnkaander part
~ IIgel.chen kunnen
veel good doen Ja hebben ree I, veel g .ed ge
daan maar alleen de gegoed \ fnk landor leeft
veel k .. aad gedaan en kan !lOci veel doe II IIld,"n
bU DIet recht geaard IS :Stem dns VOH olltwlk
kelde A fnkaande,.
T, IHI
DE

I

I~ ,

UIl dat de opbreAgn wl wol'rtelpv9wil
lUId. de 'Wet iD 'tt'tII'Jdnr is.
Blema deelde ..eneheichue"uti
braIlchltkte
IIWInen de biftere ondel'Ttnd.ingen medo <)16
zU oader de wel plIIDaakt hebben, doch de ~oor .48R den Ed.~r
antter 11:61<)0 dat do 'l'orgd8rl1lg DIet besterad
Mllobeer,-In
ow nommer TUI 28 Dec. I I
.... ...oor bet "ernemen YllU "6 opln1el1 VK bet
Tcrecbt'Cll weer een zeer bartatoebte1uken brief
publiek maar wol ...an den kaollidaat
un
den
beer
Maarten
('-OO~
Door &IIlke brie·
De beer D Maraaa vroeg of bet zoo L~ dat de
ven mag de acbrOY6r &icb Invloed "enclldf8l'l,
beor Pretorius te amen met den beer 'Vlcnand
benoemd Id aLi kandidaten door de ' League
te en het vooroordeel der .nsbnden der brand
sIektewel atree1en, maar zulke brieT8Il doea
llanover
De hoer Pretenul
Zoon!" I mu ucwu.t ben onse Afrikaander Banda partj, Teel Inraad d<w>t
en Yerdeeldbe1d die ze ftl""vt
I' er nooit
zoo lets gebeurd
dit gezegde IJl de verbitteriDg
zaken
alechtë \ erspreid met bet dool mUD kandidatuur
De heer Coetsee mag op
,,· IUlppe "U"
te benadeelen
De beer Pretorius laa toen een
zich als de groote redder \'li ~ ze arm e boeren
brief door bem gescbreven an Olll L <lid dit oot
adverteeren
maar
18he
,,,",tandlg
om, ou Wil
kenDende
";;"n een sterken en ruiten
De hoer T J !llamls ondersteunt u het te Strlld6ll hebbe
viiand die on- .Ill 11'1) met al onze t.racbkn
tegen woord age ministerie )
kwg gebruiken
bjj de slemoo.
U~ heer Pretorius
De eonsutuue zegt dal tot aamen"
zakel n "rwmnen
zal om nu III dese knueke
bet muusterte aaubljjrcn zal dOOTde meerder
held der stemmen ran de leden en JU dit g~' al nm ""udIghcdeu voort te gaau nm verdeeldheid
"" tlll.JUeu en een Bondskandidaa! sooals de
Zit bot daardoor z"n eigen stem
Is "et Yer
Hierna werd oen m..tte van ...ertrn 1
I on boor Pretorius rerdacbt te maken'
~tnndl;
door bet zaaien van tll'ee<iracbt de
ondersteuning
voorgesteld
door (1 I heer D
Rhodes
mannen
In
de
hand
te
..
erken
:alam IS welke aangeuomcn wenl
En dan overdrjjft
cn st ett de heer Uoetsee
Na oen motie van dan! aan den voorzitter
I{1ngde vergadoring II'
I In kort gezcgrl do de brandsickte« ct ock met .. eer gebeel 111 een
Z,'n ~oote
gn.,.c over de
beer Pretorius r- .. te eon goede IlIlprC8l<1C 'RIse" daghcht
verdrukking der brandzie etewet lOU dan" azen
lp de IIICON. I I ,\lar31.hul li
Heer I j teur WIJ hopen oom Daantje hier omdat bil DIet met .."n IlChal'"n UI de droofcte
Mur
'" daar wel waarheId to
te { 1D0edl 0(> den :l!.t.en dezer en IIIdIen mag trekken
.Iie beweriug Y \\ sonoer en waar werd bU belet
ze mune eerste eoutriburio
buval vindt, zendt
zlln
schapen
te
doen
trekken
? Uf ma:tkt art.i
Ik u t <en eli ander daaromtrent ook
[Uet
kel 38 DI"t ruime voorzroumg \ oor het vervoeren
,e,.lag ui welkom zun lt!':n J
van mager vee ID droogte'
Waarom moelen
COIlRtJ!I OSDEST
zakeo DUtco overdr~ven worden om maar leta
tegen de wet te kriJgen'
W &arom toch DIet de
GEE~ Jl~GO HU~D TE HA~OVER
waarheId gerespekteerd 0
Wnarom dlt.genen
d" de wet DIet ken neo onuoodlg zonder oor
.aak op z.. eepen '
Aan den Editeur
~og meer
De beer Coelzee doet Ilcb Toor
:aI!Jnb""r -ID
ecu nwer ultga..-en zag Ik oeft al. redder eu leider nn ODSvolk )laar getuigt
""bril ven 'an den beer Plet 'au den Hoever dat "Un bnef fao een iJ"elnlJe vaderland.hefde
' f.
de jmgoboud v"" H ..nover op een harer verga
bet hefde dIe werkt of tot nut en zegen voor
dermgen de beeren \V leDamI en PretOIlU' ont
ons volk dat gedurig aanblt""o tegen de wet'
moet had et. ondersteumng had beloofd
VI1I1 Kan er .p....ke ZlIb van een t.ehoorluke prod
waar zou IDI,nheer Van dcn Heev~r z"n IOfor van do brandziekte wet als er l"dIg en ODtijdig
mahe
hebben'
Zeker
DIet
Yan ziln op de vooroordeeien en bartl!tocbteo gewerkt
vader dIe tezamen met de beeren WlelUlnd en wordt
En de vree.el"ke Terdrukklog van de
Pr lonu.
te Haoover op eene pubheke ver~a
wet overdre..-en groot en breed uitgemeten
detlng "18
Zuu Illformant ,. zeker ra.end of wordt'
gek
\ er""elu te Hano,er Cc l JIngobond
NOl! een vraag tU8sch('u tWbe haakjes Leidt
En dau scblJnt de ""bril ver oog beel wat nIt de heer c.oet ... e den Bond ran Steynaburg
z tn humeur
eo \\" dadel'Jk de toevlncbt DWlr recht al. bIJ dIe \ "rdeelt dGOr alle beproefde
de cumm,"",e 'ao toeZICht nemen want er IS oude Hond.maonen
dIe alt008 deo Bond beb
DU weder k...n. om verdeeldbeId te l.IlIJ.Il'n£n ben opgebouden
maar dIe nu DIet bhodw.
de onnadenkende
kIezen op te ." eepen tegen .aam willen U' eren tegen de gebate brand
de heereu W,eDand en Pretonu.
En ,raag Ziektewet UIt de 8vnagoge te weqxn of LlllIIJII
nu \\ aarolll en het antwool-d ....I zun dat een motto
,ordeel en heerscb
zekere partIl alleen kan heench ..n
Ilet IS gemakkeluk te roepen
Parlement.
!II Inhee·
zou het DIet ...erstandlg 'an u ZlJO leden we01lt eerlllk en erkent dat de brandZiekte
om do gedunge open bneven van oom Daant)e
wet DIet aao baar doel beaot woordt al. er ...eor
In
II wc
ut tga ven te .t ....
ken daardGOr ZOII u ons gezorgd "erd dat het '111 !r/~1 gomaakt .. erd
land een weldaad bew"."n
baar een proef te geven
Wat .. het cloel van dw lorre~e" ? (Jn~)ten
De heer Coot.ee werpt met .teenen naar
deel. om de een, oudll1en te mUIIcIdon en 'er
anderen maar wat zun de bIttere H cht~u ...an
deeldhel 1 te zaaien
"ant eemg man nn ver
.."n runderpest comm"""e
De arm" hoeren
at.nl heeft die bneven DIet noo<1I2 maar weet worden bedreigd met 1; luO boete al. zl' DIet
.elf ...oor wIe te .temmen
Oom Daantje doet Inenlen
]'I; u vrnag
Ik " er eeo boer dIe een
door d Je I neven Dleer kwaad dan Il I ml88chlen kwart !!Cbade bad dGOr de braIldzIektewet ID
telf den~t of vergelden kan
'GOrwaar het II vergel"klllg
D'et lDen teil vall "" ... ten'
Praat
nu grell t Il om 'cr ondtrgesclllkte pili t n rall
lerdrllkklOg
en onboudbaarheld
onder
too ..l. de I randzwkt, \\ cl verdeellheHI an" te de I rllll !zlCktewcl
Ilwr lO ICto \teellOlIJker
m LU do \itlkun
Ier. hcho, ren nu Iller .' oen zaak om 0\ cr te ..-eenen of DIen Wil
lan !".chuuder
als ét_ u man te staan
of nlCt mell muet nl"
men ....ordt gedreIgd
ur
nis tcoC( ~tJ.' dcn~ om UlIl~ n 5tn I erger
al_ de "ct de runderpctlt COmm'Yle er
te 'tr i, I "lilt onl tegenT art" .)aal t OIet
rocht \oor gtf
En IlU I. het geweten 'an deo
De I UH 'an den Bo Id I'
Eendracht eli beet Coel.cc geru"1 nu cr .clen gerulneerd
samco",erklng
en daarvoor moet een leder z,n
Bondsm lil "veren mao..,,, oe hom dlC ZUil volk
1en .I"Ue
De beer Cod ..... ab de groote
moed" "It~ ml.le,dt
ware Bond.man t....eht den beer Pretorius den
l d wkende vt 'r de opllome
B
1,1. ,I In 1 ..-erdacbt te maken
Daar bebt g I het het " makkelIJk om Bonds
de u"e
man te ....ezen "anr het 10 u lO' kraam te Jl&lI
komt
"ut wordt nu \ an onAe partIJ' De een
Ih.tr kt llano"er
zegt ,/" I f
D, • IIJ<
De ander zegt
HJ ,nuarl )K IK
p"",to!, vour Pretorlu.
E J 1>\; PLESII!
AA:\ DE \:\IH hf ZIJDI

De heer .. J. Coetsee en de
brandziektewet.

Munbeer,-Gaarne
lI'en.ch ik door middel
uw geëerd blad de kiesers van deu suid
w.teluken
cirkel, die 1011geYJ'UId hebben lOU
D. J W Daneel leodeling te Meleppo, la
Tern.bur te atelIeu "oor desen CIrkel, bekelld
met z!ln flUlUhe op bezoek bU .uoe ouden te
te makaa, dat ik betaIoten beb terug te trekkeD
Heidelberg
Ik wd mIJlI barlelukeo dank Ultaprekeu "oor
he~ "artrou"en door hen ID mll gelteld
De bevestIgmg vu ds I P van Heerden tot
Maar Ik acht bet niet weDaCheluk de .temmen
leeraar der gemeente Kenbardt
zal op Zater
van 0018 Alnltaand ..r bevolltlDg z6'> te verJoo
dagmorgen 2l dezer plaat. hebben.
len in znlk ~II kritieken ~Udal. wnthaos be
DE HEER V AN WIJK TE GEORGE
leven
En door dia verdeeL.lheid nnde Afrlwnden
Kandidaten
voor het gcdsdienetouderwjjs
GEnRo&, 17 J \N (lVuI" )-Dc beer D .taan Wil lO gevaar, dat de JlOgo part" de
examen moeten bIJ ds E Z de Beer Groene
nn
WIJk
een
kandidaat
voor
het
boogerllOll
ongewenscbte
mannen 10 bet parlement zal
punt aanzoek doeu om toelating tot bet eu
de kiezen van George op eeo IJlej krijgen
l't( ,&8 eeu
leder weldenkende:\ fri
men DIet later dan 14 I ebrusri a&U.t met ontmoette
bjjeengeroepen
en
achraal
bugewooode
vergade
kaander dit lO acbt nemen=-om 008 oud be
toezen hng '10 de ...ereischte documenten
rlO~ ZaWlrdagnood
H IJ verklaarde Zich tegen proefd lad don beer Van Eeden die de welvallrt
gedwongen onderwjjs eo ten gunate van spoor
van "IJo le..d en volk op hot bar t draagt, good
Do eerw Ph Roux meldt ona (Ktrkbdd,)
wegverl,,~wg
van Swellendam VIAMOIlIIelbaal te ondersteunen
zoodat WIl hem met Uit bet
Uit Mehetter
Gazalilnd dat bU en "Uoe ecbt
geuootu
.,.,mgen t)ld lijdende wareu uo
do naar de blDnenlanden HU wae sterk tegen den rarlem~nt verltc", n
Bulawayo-spoorweg
eu veroordeelde .terk de
Landgen }(Iten Ik geef u de verzekering dat
malaria koorts .oudat.u
Degen dagen bedlege
voor
draadbeiniogeu
tegen de Ik ml,n best doen zal ID persooll en 0(>andere
ng waren
Z J Z Jn than. aan het beteren doch uitgaven
runderput
lo
antwoord
op
nagon
wu.e om onse AfrIkaansche belaugen te bevor
nog zwak eli lijdende aan aa rivallen 'a.n koude
de heer "an
Wllk dat h" tegen deren
~n heete ko )rt... al osu don tweeden dag
Zu seide
....
m
de
brandaiektewej
wal
en
geen
beogen
duok
U allen al het Leste to wensehonde
I. n Ik
dat hadden veel regeu op hunne rOI8 waaJdoor de had Van he~ tegeuwoordlge munsterre Il" wae
koorts
aangeb ra cht werd
De Heere geve
uw dlllll"tWllhgo dienaar
be
tegeu de Innee drank bill omdat hn meende dat
'proe lig volkomens
herstelling
s l' nu 1011
indien een kalfer een ate)Jl had bn ook gerech
Dookerboek
tigd Wall te dnnken IIU bescbonwde bet al. een
'" \11- R~EU \\ "~T ~I RA~[)
Bovenrivier zonder-end
schaudaal dat de heer Bhodes een ...tcl ID het
distrikt Caledon
11 J annart I WIR
liet "I~cnd
udrus werd den weleerw beer ""dement zou hebbeo en au moesten '!ln macht
ontnemen door 'lin geld van bem weg te uemen
DE HEt R M J PUETO';.WS
TE
P Ic '"he",
, ,r Iqll Hrtrok van het Strand
betgeen hU mIsbrUIkte
Ten laatste werd eeo
aangcLod, n
M \l~AIsR'
.u
v..tum van vertrouwen In den beer Van Wllk
"ol~crw
heer
W I bewonen zoowel al. aangflnomen .temmeude
lG er voor en li er
Op ZaterdaIl d. I l.ten Janmm
18'18 "prak
g....ten aall het ~trand
nemen deze gelegen
tegen Velen dIe tegenwoordig waren weigerden
de heel lil J P .IGrlU8 kand ..laat bU de allO
hOi 1 \\a,r
um ueerw
ahorcu8
nw .ertrek
vao
te atemmen
staande el.
u van ledeo, oor deo wetgendoo
heL ~tranl
on""n harteluken
dank toe te
Pracbtlge regenl I!ln gevallen
raad de k",zen te Mara18burg toe
Daar bet
oruug-6n
\uor
uwe
lI\"onge
tt!n wolmeenende
eene pubheke vergaderlIlg WM. werd de beer
I cn!Sh:u aan
1114
ttCwczen
L we zUivere on
DE llE.ER F WIENAND
J. P du PI"""18 tot voor&ltter gcko&eo waarn ..
gekunMtelde pru<hklllg beeft me mg h.rt ge
trolTen en getrokken
Moge de eeUWIgheid beeH ons ...eraochl te ontkennen dat hU op eell de voorzitter dou beer PretoriUM un de vergn
en hem \enocbt
de vergnde
lan Ol k ~etuigen dat vele .. eien voor den Laag,>e vergadenng
te HltUover of op eenIge derlng ,oonlelde
K
nlcr kcrk!(c ..unnen 'UO
andere League vergadertng 18 g.'" uot De be rlOg toe te "preken
De heer Pretonus zelde dat er vele ""lang
, te l ede vergelelt
Uesrw
en gezin naar
wermg van den heer P v cl leev.;r dat d,t
bet geyal was ID ooze ull~~," van 30 jl I. Uit ru kc zaken war",n waara, er bl wenschte te spre
U'" gcmcent.
D.. l de lloere ueerw met ver
keo
doch 'UIlI m'lens was de aller, oornaam.tQ
de
verbeeldIDg
getrokk~~
'" I klachten
,IIIlH opgedaan
tot eellen
de vrede 'ao ZUid Afrika en dat dIe gwoteluks
Zt:: gl: Il
li l,ar
mag
maken
Ui
onze
afhangt nn de IQden die bil de aan.taande
fWEE KANDIDAl
E~
elektie verkozen .ullen worden
W I ),ehGOrpn
ec le algemeen ZUid Afrlkaall""h tolverbond
Urashoek Breda.dorp
te h~bben welk de be.te "eg wezen zal om den
i7 December l~ 17
geweollCbten vrede te bereiken en In verband
~ 111 d~lI Edt(~ur
hIermede
een algemeen
ZUid A f"kaansche
:at"nheer -Het
18 Iller maar bItter droog natultlllen beheer en "Izoo heschavlqa' onder
maar het klem vee I. DOgI{oed naar den tud hen ,croprelden
de
eer.te "tap waarvan
doch de hooren "'0 al reeds aan bet trekken
wezen moet ben te leerelI dnt 'II oud01damg
omdat bet water reed. op 18
z In moeten aan de Llanken en ook d 1 .u
On.e twee heeren Van 'f tden en De 'rlhen
arLelden moeten
dIe aLokandidaten hier waren .cblJnell oprecbte
\ erder glllg h" \ OOIt t. zeggeIl dat met be
manneIl voor het parlemeot te '!l0 Wat den heer trekkIng tot het pant'''MI< hIp door sIr (.ordon
De
Vllhero
aangaat
het
.chUnt
of
hU
de
recht~
Sprlgg Mn de ruko regeenng
lange boden b I
I!tH
lO RK
man yoor On8 18 want h" lO een man dIe het be .Je no xhgheld er \ all llIet In<leo kan daar het
lang van OOMdl8tnkt kont en dIe voor 0". lal -lechts ten ,1001 heeft Ollze loyaliteIt te hewil
werkelI want hIJ IS zelf een ,dla Iphopr eli een zen jesens Harer Maje.telts regeenng
\\ elke
kooruhoer
daarom ho('('n WIJ dat bil ons Olet lovahtelt Wil A fflk landen even zo' g)e I en
... 1 ,erdrukken
ml.""hlen heter kunneIl hetoonen door hare
De heer \ an Eeden I. ook een oprechte mali wp.tten en bepahngen getrouw ten ulhoer te
hl"
le oprecht 'If LOt zoo d. h, Uil' do \ pr brengen en to gc bonamen
en hot geld tI.t er
klikke .... wet ,oor!(eMd Ilheeft
"le z"l d,," he ,()()r uitgegeven zal" .rdell kall' cel beler U~
.taan III zoo een 7." Iren t)ld dat zal een wet .teed wonlell b" .orbeoll 'oor besproei ng'
van on\ rp-tIc welen
1) iarom
klczeT8 van '\ an werken OWtr er zoo \ele gesdllkte plaatsen
IedelI p....t op
Z In "...ar
de natuur dammen b)llla klaar gc
:\ u munheer Ik LI, f u getrouwen teeken 111)1 maakt heeft eli ze met" eilllg kosten \ 011 ,Old
IJ P 1
kUllnen "ordell
en op die " lO ultk "n8l
'erschaffen,
oor velen \ an onze arme blanlrc 1
OIlIC
gronden z,n van dell nu htbunten
STF'I'OURO~IWIKKII[)1
HHI
aard I IdlCn " I .Ieehts "ater hebben
KAA:\DFR:s
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AAN Vl!lRJUl:NlOD MET ~S

TELEGRAMf\1EN
OVERZEESCH.
Troepen naar de Kaap.
"J A~ Berli:,shU"e regimeot....
KUil vortrekken
Lo~DE~

(Reu/cr)

Het tweede
Februari lllJar de
-

en vennoot
nn do lirmm !:,ob 0 I~,._· , •
Jo .. elien, 18 Zaterdag overleden, lar'
""
oDderatoit aan een to groote d08la morphia HIJ
'11'&6 Iudeude
aan alapeJooebeld en 11'11& !Je.oon
kIeme dOllIUPn morphia te nemen
H U werd
bewuatel1<1' 11 zlIn kamer ge' onden on goueea
kU::H'h
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Ic!
~~Il 1
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nu t tel

Z.t

0
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ouden

• l"U"" Il.t
'_fli a31! e
I weck l "1

HET

EST.
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Q'OltITE

4"" d, /I E,I,leur
G isterr n morzen
wenr eone nri&dvlng
YrUIhrt I .,'
,ko ruudorpeetcomd~ pboud .."
~ I • " I I ~ urea do .oonitter,
de boer
te,
Ir iIlIeren Lagerman, JlellÏllb.
, " li L heon en Ilr Pieter Faure
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