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Paarden
I'aarden (~l('rri,',;)
trvk bard
(Hengst)
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Gereedsohap,

Aan Bouwmeesters .
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wordeu gevraagd
TE:\ 11I'tf)i~nSho\! wen
van tijdelijk
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Bpk Wagl'1l
" Tl'lIt \Vagen
I':'i'\.:al' op \' cervu
( 11,,'llkar
lhkbr
:-:llij )Lll'hil!l', "~elf\)ill<ll'r, Dai ..y
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('t'ntilluntal
" i:
1,,1,-\,OUI' ploegclI, lIow<ll'lb
L r;l 1\. ' ,: 1": 1,:_.'~~l'

til' K"I'IL"ti(,I'I~11
le l\lnizl'uherg-.
'i'e.kl'lIingen,
spl'l'ifieatics
en
\'uurwa:lflll'n van Contrakt kunnen
gez:"II, ('Il \'enle!'o informatie
ver·
i krl'g"ll
worc!l'll aall [Jd kantoor van
, (!L11 ulldcl'geteekende,
T,'n,le-roi, dlli,lclijk gelllerkt: "Ten·
drr,,; \,(Jf) I' tijllelijko Politie J\\I'ur, til'I'L'II" zullell 0:1t\":1I1);\'11\\OI,dl'n
(]Od!' dell ('ulltruleul' en .AuditeurGOIll'I';ml, Kaapst:.\d, tot om 12 uur
: op J)I\'~I'AI;, :!:) J \~L' \RI lR98.
'1','ndl'r<l:L:'';I!lDeten twcc bl'vl'l,ui·
gl'ndc hU!'gL'lltltellclI \'001' ue yol: \ï)l!ri ng van lid l'ontrakt,
en de
i uorgl'T! moet('n deu t('ndPI' ondpr; te~kenclI,
De laagste of l'enige tender niet
,lloouzakelIjk
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PAUL D. ClUVER, Afslager.
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25

JANUARI

BOUWERVEN

Strand.
Somerset
Vischhoek,----------~Jrtjdag,

HAVE.

LEVENDE

lOa.S Ezels.
4 Gedresseerde Rij en Trek Paarden.
20 Aanteel Beesten, waaronder I Oprechte Bull (zonder hoorns).
240 V ette Aan~l
Schapen, waaronder 2 Rammen zijn.
40 Varkens,
1 Nieuwe Bokw~en op veeren.
2
..
Half-slilt Paarden Wagens.
2 Kap-karren,
4 Open-karren,
3 ~nijmachines, waarvan 2 Zelfbinder zijn.
1 Drie-voor, 2 twee-voor. en drie enkele-voor ploegen,
lands. en 2 lands eggen, rolblok.
3 paal' Achter 1'uigen, Zwingels, Kettings, 2 spannen Wagen·
Tuigen, 3 spannen Ploeg Tuigen, Graven, Pikken, Metltvorken.
"
20 Eerste

GRAAN.
18 Zakken"
220"
80"

Hamma ," Zaad Koorn.
Zl\:id en Voeder Haver,
ZaaG 0rtl "t,

HUISRAAD.
Het gewone a8:1ortiment voor· eet-en slaap-kamer
Meubelen,
eu Aardewerk, Keukengereedschap,
en vele &ndere artikelen te veel
te melden,

Let Wel.-Daar
or veel Le nrkoopen is Il!\l de verkoopiog
ten Half Tien ure beginncn,
lItt eigendom
perceelcu worden opgcveild,

J. Fred

,

~
_.

~,

lf

rat

' (OIOIIIJe

Publieke
_-VerkoopiBg,
JAN HENORIK

Weeskamer

el

Trut

Publieke

~

" E Heer

Dn>elflR.

liK

I

Goto:lJt;,

" Eigenaar van de plaats Drievallie, gefleclte
va.n Rondevlei,
heeft de ondergetcekcnden
gelast
om op

K ostéaa r Eigend

Donderdag, den 27sten Jan., 1898,

D:.~lEV ALLlE," Op Zaterdag, 22 d

sa Januari, 1898.

1898, ~on18r~ct'Vest Strand

Jones & Co.,
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-------

V AN DF.R SPUY, lMME11d.A.N

Delftsche

tudenten

'

.l, .......

"'1

RUND [RPES

,:.~
orps,

Y.\:-;

liEU,

MAD~_l'hlwci.;

J

!,IiIl

A, 'ïA:\ LEl\~EP,
Waterval Boven,
o ltd Ledt!Il vall den Senaat van het Delftsche Studenten Corps.

itRBEIUERS.

I

------

-----

C,

~'..

PAUL

l

Co,. Afslagers.

Co.,

e

fI I'i~N,

MALAN•

AI het voorgaande

do marKt ll'"iJ ....cJ1L hull""u,
-!-, Tnzetfuor
IljJ zuIluIl wUIJ""
Vl'dweht ti\)IJ koljc, clg'II."CU, vaU
betiw on nudeI"
IIchcidend8tc soorten;
e,,11groot "".ortilUcllt Meel'l;c!.J,.uuI ,m andere pijpen; eell groeten
vuul'I'Ul\d ko"tblll'd gUild cu zilv~l' jnwclicI'lj wal'Cll, nLll het nieu,,'se lualOkll,,1 : oun I.alllt·
U<U'CUluol'mu.J
IIJ,'l wc.... cU l'''l'ln:,t
~h.." 1I11llICI" luvt~U, U....IJuuKje~, Hchl,iJfUOOIIjllS,
rarncu,
k\'..astjcs, wuuJ",·lstukkl'u,
l.a.kUll;dht:U, cul.
~, HlIiHl' ••all, ZOJ,ds Vuud""lll'"
sct, jllallU, wl".luu\, clH>udoli"l', gl'oot., lUlll'meren
\'I""ell, .picgel~lud
tlDct i<acllIllstukkeu), out.! HuJj,',uJ""h .t.....
"J llOdoge), groote tafel,
Kideuoard, .ota~, st,wlen, 8chdJerlj.,n,
I"ltk .. uteu, b"Jdegood,
pelllwen,
kostbare
onder·
wetl!c!Jc
kloedcl'ka~\"
\i klt:"aCl'k1>8Wn
en ledikanten,
kleedt&feIA, w8.8chtafel8, lrJeine
biljart tufcl."g!'otJw zlel<eu .wclw ..geu op cl .."ticke wi"lell,
KeukenscrccdscIlllP,
breek"' .... ", enz, en eell grwl Rantal rol'8chllAtsen,

ZAAI PLAATS.

Af~lagrrs.

\lalml,~bllry

KOSTBAAR
.:"

"

bCZlghClU8 tiu.ndplaate,

U~L:Jl ecU \ l'Jlibc
IJ<,;lct{O'lut;
aa.u nH.)I· k.apll..lu,tt:u
ui 11l:L.lghulu.'i
pCl'óUUCII,
JlUlt·
:loJj goed
tu \'crhul't.:11 1.IJli \\'t:~eHd ct:uixa.lc
lQn;iu(j.
Ut! h't:\JJU \\'l'U zijll IU ct!n~le kla.!i,ic ol'lio, ell
UIlJC!' ij<CI'Cll duk,
.\ Ids aud~r,; III\UJCII Juo,1 Ju. u\'CrkJcllo zou dew eigeudonllUl!n
iu

Architect.

CREDIET."

PUBLIEKE

I:

V,Ul,

JAN

Dit eigendom is zoo alom bekend dat verdere aanbeveling onnoodig
is. De Bergrivier maakt scheiding aan de westelijke zijde T&n de
plaats.
Er is een spoorweg siding op dit eigendom,
De veeweide is,
uitmuntend en kan niet overtroffen \V1)r<ien. De noodige gebouwen op
beide de woonplaats en op het opstel Kooldrift zijn in goede orde.
Een
gelegenheid als deze om een eerste klas Kooru-en Veepïaa.ts op publieke
veiling te koópen doet zich zeer zelden voor.
-

TE
wenscbt
een
Mo.teriibaal•
l jj Zaaipluat",
indien mogelijk
,I allllal'l f', 1-':~1',
met yce en g'('rp,edsc]Ja'p ill het
J
In den boedel van wijlen
Distrikt Mall1lt·"blll'\' ((; rncnkluof of
-0
'ó..) '( 1'T
WANZA.,
TE
Zwul'tlaud)
ill u' ;'u;len leg-ell l'en
.!:\J ..i..lo.
J.~
,.i. "', ..
,us
BOVKSGE)IEI.[lE
l'LAATS
bl()k van:) l'1'1''ite kla~ Bricklluizen
1:\ DE
H
1IIel lIoekwillktol ~'n Vl';andahs in
'8 MIDDAGS OM 12 UUR.'
waard!' vall J,;-WOO, of eCII double
GELEGEN
lN lJKZEAt'DEKL1NG,
behoorlijk gelast door den heer E. R. HOLI.OWH,
\-('l'dil'l'ing hockhuis IIlpt winkel en De omlergeteekende,
fI AL verkocht worden op den
YAN
zal op
Publiek te' verkoopen, de lJ der Handelsbeurs, Perceel
halkoll III wnarde vali £:1,80n,
DL'ze huilen
zijn verhuurd
en
ondervolgende Leven d e 58 van lotten te
bringen ecn rente van 1 [, per Ct'nt. op
Have, Losse Goederen en afdeeling Stellenbosch,
£;)Ij pel' maalll1. Aall\Taag to doen
OM 11 UUR S MORG~NS,
vierkante roedén en 141
Granen. ete, etc,.
VOOI' yoort" uit weg' on Photo,;, ete"
' r:U:I;t:.\ .:oall d,' Hoofdstraal,
grenzl'nde aan de EjJisccpaalsche
Voorl het National Hotel. Somerset Strand, verkoopen
voeten,
DESTAANDE
UIT
aall (1, Vod. Brokpl' in Kaapstad,
Kt'rk i ENW, ('II\U:\\I~)
up Ul' plaats zelve
( ..
G. W. STEYTLER,
Zes .llouwperced('n, elk lIll't G:j voet front aan den hoofdweg. met
I. Levende Have, ak:iJ
7,
Long
Straat.
Executeur.
:30t) voet diblpte, en gelegen aan Goruou's Baai, tusschen '8 heeren
Op
7 Gedresseerde Ezels
Kerkplein, Kaapstad.
Holloway's Hutel en mevr, Loubser's eigendom,
1 j Januari, 1898.
8
"
Paarden
Dew iR een zeldzame kans, daar grond aan die, de prachtigste
bad12
Beesten
in
goede
conditie
plaats in Zuid Afrika, praktisch onverkrijgbaar is,
H.
Afs
MUNICIPALITEIT.
1'1':\ IL\U' Il CH}:; DE" MORGE:\~,
ij Vette Slacht Ossen
V OOI' bijwnderheden doe men aanzoek bij dt' heeren FI:\{lLAY
EN
lOU
"
.Merino
Schl\pen
(Ooien)
1',}'::-;1',\ \\IlE rIT:T,\I1', Procureurs,
St. Georgesstraat,
Kaapstad,
den eigenaar, of den
15 "
Varkens
I" II hl' 111'l \\-ouIII'III~, nil'uw gebollwd, onder 1 !zerun Dak,
I \ l'PLICA'!'J
I<:Sworden gevraagd afslager.
.\,t's 1a go Cl'. II. Loa.e Goederen, alti :
, \ 1"1 I', "",','[,.11
(;1'011;[,
1111.I'r,t,gesohikt VOOI' hOll\\' doeleindelI
II \,(J(I[' dtJ hetrt'kking ',an ~ccre-~ ~
,ii l'''~ ,'",,: ~,,: il:,IKlll
I'dC! B,I ,;t"':TIl'II;
ook id cr Ojl L'I'n st.andhondl'lllle
tal'i,; Cll Uezullliheill::; Inspekteur
1 Bok Wug-en
Al)(<lïzollderli,J'k of 'l'zamenliJ'k,
~ Open Kart'en op Veeren
1':1'. \\,\i\'\.
\ I' _ 1\, " ",II d,' III,'!.i,1I.lklll'ld ' Lil ,1...: TraIII ~I"\oldig L(l'hollwd, jlill'alllell YCl'l'i:-l.'htl' ;;alaris tij ver1 WaLtr'Kar
, IIll,ldl'l1, ('II ,;'~cIIT'itcit Ic ,;lelll'll ter
1 KJ'niwagell
(;, :\, \'.\N HLE1~K,
'\'oldu"llillg
V:tll lh'll raad, Wf'T'k\\, j'l.t.
1 ::;lijpsteen
; /,;lamhedell te IJl'gilllll'lI op I FEB,
I<;~~ 1::; wordt hicrbij gegeveu dat een aantal naturellen, Fingoe::<,
i Op Woensdag, den 26 dezer
2 Paar nieu we Achu I' TuigeIl
1\
l'
pj
ieal
ies
Z
li \lCII on tvallgeu
wo!'~
Kaffers, en7." tijdelijk \'crzorgd wordt aun heL arbeids-depo'
&
I I ULLEN gemelde Pal\rden
1
Pa3r
halfslijt
_ _
..
, dL'1I niet laler dau dén :!5stell dl'zCI',
tot dat cc'n verdienstt~ voor lIeu gevondcn wordt.
\ !.J
liek worden verkocht te
1
Span
Voor
,Tuigen
r\~I'sonclI die wenselll'n h linne d ipn~kn te ver7.ekeren worJen ver·
I Ji' ,kl,:,,!I'd,'1I lI"lIl1~lll ~ tl'lI :, Ill',' zal YI'l'kocllt wor~kn UIJOl.' pak- Il'D llHY'ten gpriellt. I\ijll aan Jcn
I
muts
Htation,
De mea.ten
1 " nieuwe Jukken
1,::/
,,\"1' I' ,..II Hl'!"":\\ IJII ,'II Hrand"wIJn ~[aat."chapp\J, Bel,)é'l'kt, eell i BllrgcIIIP('ster,
SOIllPrs('t
'Vest zOl'ht persoonlijk aauzoek te noen hij h'.,t depot.
\
l'aarrlen
zijn
van
l;j en 16
1
"
Swingel::;
en
Kettings
App!iclllnten zullen hunne eigene voorwaarden
stellen ('n een
':1"'-.1., I.", 1",,1111'1'\
I.lzI'!'
,"I 8.ndl'rL' HOllwlIlrttel'lalell, g"(lce,te1IJk he· I Strand .Jlunieipaliteit.
hoog, geschikt voor cabs en
Ill. Granen,
al,,:fO!'lIIeel contract a.angaall waarin de voor\\'aan16u vervat zijn.
werk; zij zijn allen
'l']::I,I,::.\ ,jUIl!',]"111,:-:11111.
i .- ,..
2,j Mudden Zaad Havpl'
~\1'~I'lO'Cl"
. (e
.•
goe'Je cou~litie en kunnen
v \- I,,;:' ~l." ... """ !\rG'1 •
.1. RO:::iE·IN ~ES, ~pecia)e Commissaris
\
IIII III IIII ilil
I... '
En wat verder za.l worden aange· gl'lll'uikt worden,
Arbeid::; Depot,
.".
Moce zal verkocht worden
boden,
Kaapstali, lë Jan, lS~18,
Viering van het. 50 jarig befiJ'taan
JAN H. DK GOEDK
geschikte Kat'paarden, 1 do· kar
,~"'I .\T ik altij.l gereed beu Kaffer
\',\~ !lET
voor rckening'
van
;_,_) familieB voor hoeren werk
J. I, l>OlREES. Jr, I CO" lfslagei'~, tuigen
A U:XAXI.y,n,
op te zt?ndl'u Dllar eeuige static in
V,.n.[l1 Kantoor. Malmf>!'hllr'ï.
,Lil ",,,ri ~, Il:,!tl';,
'
de Westelijke Provincie tegen de
...... ---- -.------"I.lgl'ndl' 1'I'ijzl'n, maal' ni('t min(l('r
OP 21 EN 22 :MAART, 1898,
1<,' h,~tdlell dan 18 diPII;:;thare man·
------Wo'll
ell meiden,
1. '1111\: ,If' ',1, 1'11\: I,ll! illl\' IIg\'lIot'1I111fcest, kunneIl OuJ-L,'dl'n van
.AllLILiiL'lJst0:.1l'l'l1
vau l:2 jarch 0'H1
\
'II t I )l,.!'r ",I", :-:lll'klltL'1l ('Illï'~' di" nog !~\I('llcircubil'u ont\'angc)I
i",I"" 11. ,dl .. IDIH'ltt'"~~l'~1Iockvlnl'lI 11Ij \1.-11 hl'l'l' C. vali dv!' Made, Pretoria, I'll bOVl'II, 1 :)oi. pe!' kop,
Alle kinderen van drie jarell tot
I \l:---t ~ ,q , ,)112.
'---.
onder tWIk'llf 5s. pm' kop,
Kinderen onder dp.e,gratis:
' '!
M E, l'E WILD'!', Pretoria,
•
<"Td,(.I'

"I

noodlg, om 10

heer

Il, ~. GHI<;AVE~,

~L()OHHEE~, ,Jr. l\

,I,

I:, '

,

bezigheidsl'l"k
V!lU deu heel' ~lo1'1'ish,
Vit "Igeuuulll \'Urmt ellll ultiltekclluC

J, (;, LOl:B:-;EIL
I:

Deze plaats is ontegensprekelijk
eene der beste Koorn- en Vooplaatsen in de Westelijke
Provincie, groot circa 1,300 morgen: insluitende dat gedeelte genaamd "Kooldrift " thans in huur door den

/ii/es kan I:J eeni~/.( IUd bC:Jien worden,

lL<LlIgl,l)lXkll,

I:

,

i>t'llIJorlijk. !,icla.t d"OI' de n E,,,,,ut,,,ur
'l:ed~me~tair
iu den
de u hen K, J, lI\:;Il.\,'~", zal I'~I' Pl)13Ll~I(E
VEILING
ver-

,,"U

I men,

Ill'llt

1 uur rijdens van Welliugton.

pnkk"lllH,
,
'
:;' Uubuclc ve r Jieping WU')lluutll,
g'cle~cu III lJmbtr .... t, annex boveu8t.a.a.nde,
bewooud door Iauduiet er 'I'uiuall al, kantoer eli wuouhu,.,
Vit kostbaar
eigendom
bevat
li kamer.,
kJuken, J....
ptlIL;, uaUKulllOr, ,,,,ht"l'pI1181- ell groute .t,aL
;\, Puhb.,]" Vl>ldlepiug woenhui~, vcle JIU'''n 1''''0 K~lru,kt als de StellenbollliChe
p,!-uli"ke 1..... klt.llu'r,OpzlchtcI'l'I wouing en kl"unuukcI'll wlUkeL
UiL gcbouw b6lltallot uit 7
bUler", keuken,
dl"pella ell IJUlwugd,>ouwen,
on IS ook. ~elegcu
III ll,rutitraat, na ....t dil

I

"
B'lrl"I'

,,

Ell

"

-------

vormen deel vau het eigm"JoUl,
lJe kauwu """K"lNtJl>U tloor Jt!ze ouJ!(évestigde
zuk zijn zeel' IUWl%Ïenlijk, da.&r het
zouder twiJfd tie l,esto Sllllltiplaats ill bt"ll.mwlicll
is, gelegun in het cent.rIlDl v.. n de
at.ud, w .... l' ue vwrnaawdle u..zit(hlliJIi srraten, Plein- I!n !iu'!.IJitra.leli r.anelnikn,
en 0.1do
tr .. !iek Villi dl! .Lad pl"'~L""l, de uaureu, dus "oor aU .. doeleinden v..n een groot, en kleinhandel z aa k .t"at lilt blok subat ..utieele gl!bouwcu uugeeveull.&rd,
V OOI' ul'0II,,,kcr,, eu oroglst.en i. deze een zeldz ..me kaD8, daar het welbekeud
18
J..t do o,'cI'ledclle ,001' vel"
jureu
eeu zeer bIltaiend" be:r.iKlu,id dreef, voora.l ~
er
geiegellhciJ ,...l,wczell de zl\uk te soepen zou als zij ....... t, daar de bezigheid tot op d.!DdatuDl
der vlJrkoopiu
voo!'t!(czet wordt iu belung van ueu boedel.
De koepel' ,...1 bovendien het
rllcht hebben o ueu groown vooi-raud ~b~nllcahell, w,tlJellln, gel'Vedach&ppen en meujrlement, eus, wgeu
\'uIUlltie over te uenieu, felwlijk &.lI". In de apotheek, ka.ntool' en

I

Granen,

III

voor
Poli-

URE

laten verkoopen al de V aste en Losse Goederen behoorende tot.
bovongemelden boedel als volgt :1. De plaats genaamd Burgersdrift
gelegen te Groenberg omtrent:

I. Dut iueest ceu ual c cu ku.tu,u'c
uluk gebouwen,
bel;taande
uit. des overledene
wdlJ"ktlude gl'uuw .. poll..,ek e n !.I"U!,ilbWIl """,k "U kantoor eu groot
dubbele verdieping'
woouhui~, gt:lllgeu up Jl'U hueli. v au Bird- eu l'leUlllt!1l,wn, tegeuover Addedey-plt:iu
(Ue lll'aak), ..."""" vele ja ...eu lang eeu 1,O!!r goede zaak gedreven werd,
Het yoorllOtlmJ wuollbuiti !Jestaat. uit een voor, ... mer, eeu seer groote eetkamer,
6
81.... pkamen,
keuk eu, ,lIsp!!lIs por1a .. l, eli p&kkawel', ook een kleine wink.,] iu de Plein.tl'lOat, en al ti" karuers "jil !l:root, uoog en luchtig,
l~eD gl'COte tuin bepla.nt met keur
vau vl'uchtbooUlI>U, eu ook e,,11 kustb_r
stuk open grond, met front naar .l:'leiWltnat,

\ DeDJJtemer.t van Pllbl!f.ke Werken.

1898,

27 Januari,
TIEN

'
'

Publiek

up de plaats :-

_-

(Rliii"')

r: \ I ril

I:

li

~1

" I, .l:..
"

Il. Boerderij

. c '

il

I. Levende

[I

'I

i)

H, K (atEAVE~,
Architect.

te Verkoopen, do ondervolgende Levende Have'
Boerdcrij';creedschap en Granen, etc., etc.

PulJllck

zal op

'S :MORGENS TEN HALF

DINSDAG, 25 Januari 1898,

zoodanige borgen moeten dt! ten(lers
kl'ke[l('n,
De laagste of cell ig-e t "Illlel' zal
Ilil,t n1odw('llllig
wurIvn
aange-

;I:L"IlE~

DARLING.

I\lJ_\[J'"

met instructies, ~UllsLigd
door, de Exeouteuren
des boedels v&n wIjlen den heer EDUAJW CDIBTlAN

Testamentair

HAlIJiI..N

W oeilselag, liIln 2ijsten Januari, 1898, ~::~~~h~~~~::~~~~~n~
~~~::~:~~?ij~:
en den yolgenuen <lag, Iudten

...r...:

,'I

-,

E onderge~kende

D

VAN
~

Kostbaar, Vast Eigendom
-, Donderdag,
Loopende Apothekerszaak.

lflfl,>l,

i\ ( . ,',..!

\\·\!!·

.... u

EGENS zekere veranderingen
i... ,_1 ~'~.!.!.J
aan het plan worden op
nieu w teudors vevraagd voor bet
'l'E
oprichteu
VRIIeen nieuwo opsluitplaats en kwartieren te Touwsrivier,
'l'eekeniugen,
specificaties
en.
~oudities van contract
liggen ter
lDza~e aan hot kantoor
van den
ondergeteekendo
en aan het knutoor .'
van
den
Resident
Mag-istra:\t,
N,\nI.T
Worcester.
.
Tem\ers duidelijk gemerkt"
'l'endor voor Opsluit-plaats
te Touwsrivier"
zullen ontvangen
worden
E (lutlc~t.."l;u'.',!",
dool' dell Controleur en AuditeurBoedel ""cl ""J!""
tot. 's nam id- koopeu op
:,:' 1,:11'1"'\
LIl! I::'E.I:, zijn,e woonpluuts ,vl'l'huul'l1 hcu- Generual, Kaapstad,
,I,.: ,,::,1. ,~.tl't'ko'ndt'll gl'last om voor Zijne rekeninz o!> davs 12 uur op Maandag, :!4.Jalluari,

I

n

dl~'

Paarlsche Executeurs Kamer Beperkt.

\~\,r

1JERKor)PING

D

"

r

'~..- ,-.,

WATERSGH \ lOPADKUl ~

: .. '''11

I! 'J:_;'l'-:r1"1

-r

T

•

,I{""d

>,1,.

,.,

\.)

~_-----
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AAN BOUWMEE~TEru; .

....'-

t

WELLI
NGTON.·
--_.. -

STELLENBOSCH I

-un

'Wo· X.

'lto~i

Cathcart Road, Queenstown.

~-P/

X E

TBER~

....

2&

Eersteklas Ruin

t:' .,e'

~.. ..
2

- !

Amphitheatre.
ELKEN

AVOND

Matinees

FRANK

MI.LI NEETHLING

Zaterdags.

's

E. {ILLIS

KOLOSSAALL

~ie/Jwe~K~rf~)~n::f~/Já~ie/Jwe Weusoh t bekend te rnaken dat hij de Kiezers
van den \YESTELIJKEN

Een reusachtig Succes.
TOEOA..'\'GS.KAARTJES.-BoxelI,
eo £:1 2&. Stoelen, '", Pu, 38.
llaleier Galertl. I., ~llil.irmrha~IA.

£3 3e
Galerii,:!lI
Deuren

i

·-

lW
~,,:..

CIRKEL

" ..

,t'

.

!::-i.:

,

HET

DOOH

O

~~1

I~!ludt'rpt'~[
d~'ll ('1\·~t·Jt·

17 .l.uiuur

t

Jlq:,llll'Ilh"tI
\~II_LalldholllY.
zaderhur
Kaap d,'lJ()(' " 1)<."1" h:;"lp,tad,
i"":-'
~; (ktl,lll'r
1"'.1/'11 \VAAL)
NAAIt a;l}rl"I,.IIII<'; v.i n :\rtik('1 .~.
1
vun \\l'I
_;" \;111 I" ...
", Wll'Clt

I

I

=

•

Yo. 1111

<,

J

I vertetren

I "'.I~'I

•

,

B~KLEEDEN.

.

G . .J.

I{RIGE

.
dl! \'Cl'g',l<lcnug

zullen ook

V er-

DE
toesprc'cun.
en

P.

EEN I;I{OOTE OPKO~IST ,YO Hnr VE l{ \V AOHT

!

~~:~J!~',,:~;~;:~f'dr:\'·'·ill(t.'tk~·::;::~::~I\I:,~:
ment voornenu-n1- lid na~t'n,)L'mde
!
,' area in de Mdt,,'I:II~ :-It.,jJt.Ilh""ch, Stellenbosch, 21 Jan.
•• aangeduid up de 1\:,1:11'1rn \("gl'n~
Je de besc h ri j vi lig' g, .,j, '1'1llll"'rd In d "
.If
Kantoren
\',1 Il d, '11
('1 I I"kn L'orn~ missans. !"tt>llenlil,<c!r, 'Il \ ;lIl d,'ll,
!t Lapdmeter-(;eIHTa,t!,
en al..; bq I:l.llId :
door de grelJzcn va n aa Il;.!rl'IIZl'llde I
::::r private
eigendomnun,
l'en ticdemar· I
keerd Wou~ te zjju. " "
,"
I
CH.\nU"~(Ll<hb\,
;
li

1

1898.

Ouder

~

Yu"r Luidbuu w. :

Secret«ris

:J .APDEELl':;G

Wl'ELLE:\'BOSCH.;

Dat d('..J van du Kraaifontein
.
tïtspannillg,
gelcgl n ill de Afdee-ling
Stellenbosch,
IJlgrl'll~d
als
xi
~ volgt:Ilo
Ten .:\'Ol1ïtll'n dour dell Huufdweg
Ilo'
II~ naar Paarl.
1101
Ten ZIIiduo,t('IJ
.l«or
I'Crl'l'l'll'u
.Ifat D. en 1\.
l'en Zuidwc,;t.oll li"ur l',rl')" I D.
Kol
Ten NoorJwl''itl'odoor
l'lTL"TI F.!
lIof
)(if

::

Op Donderdag, Januari
Zal bet ~telklJ"u;;('hl'

vruehten,
Landbouw

Com.

1898.

'egbellSttD~Dder

Wet Ko. 40,

De Afro-American

zijne Jaarlijksche

Bloeuron, Confijten,

Produkten.

Levende Have, enz,

Aardappelmoeren ! Aardappelmoeren!!

Gouvernements
Land- en
Wijnbouw School, Stellenbosch.

EIKEN

"an II( t

~ Afueeli

ra d ,

l..)

Theologisch Seminarium Plein
I
de aangrenzende Laan.

-,

i

D

en

Ni

Kla" Aurdappclmoeren,
Early
EERSl'E
Hebron, White Hebron en Snowdrop
Doe dadvlijk

Heeren
DOCK

5

NO

aanzoek

27, VAN

bij de

& Co.,

1893

oveereensternming
I~
lijk Runderpest

ll1e~ ~ene resolIl~ie aangenomen
door het l I'aatseComité, wordt hiermede
hekend
gemn rkt, dat de
verklaarde
besmette area te Kuilsrivier,
nls omschl'('\'Cll iu mijne kennis.
gevin! van den 22sten November,
1897, alzoo: zal uitgebreid
worden
om in te sluiten binnen ge7.egde ar-ea, Jc~ vJlgL'n IL' pI ut." -n :_
Do plaats van den beer N. de Vil'ierll, Klein Lung'verwacht;
de
plaats van den heer A. J. de Waal, Lan'<Yerwnc!rt ; G. J. do VillierR,
Saxenbur:;
1', de waal, Saxenbill'g;
P.-de "'ual,
Veel verjaagd ; iJnllgeode de' Loedkellring
van Zijne Excellt>ntie
dl'1l GO'l\'elllelll',
onder
Hectic I:! van .eze .de wet, en ceene Beestoll.
Schapen,
Bokken of
Varkens zullen toegelaten worden !'Ond te dolen of vervoerd
te worden
in eenig onbesmette
area,
van boven enomde
at'ea gpdurcndo
dl'z.'
l'rohibitie,~ en ecnig persoon, die aldus ovortl'eedt zal onderhevi.~
wezen
aan de straffen
omschreven
voor deze overtredin;
ill voornoemde
wet.
FHA;\ K JJ EHOLD.
Hesident
.\Iagistl'aat.
Stellenho"cIr,
::!I Januari,
H~~)t<.

I

TULBAG9.

K

.

Van de Sandt. deYilliers& Co.
BEPERKT.

Htoo('~.

on . .!nt!

l1n:)6I'(:utt~t.l

u<:t:vrlljJ·~

[ht'

tw,I:oi

,·f

I{,'.IL! ..... \\jl;

afor~fIH:'Il!II!{lt·d
(/1

i~".
J"

1.1\\".

1.12 ..

1I~----+-----~------~-I/.v(a~#"il'

. . LIJ II I> ...;11.\\IT,
:""·\.'1"':1.1'",

__ I

-l __
--__
j_
I.(~/~",,·,·v

...I-:.:----l----J_ __ -J..J ---~

+-_-_j...-__ ~"

'7

"

KOOP

~-+---_~"a
-----+----~-----4-----~--~~.8
u

2

Eersteklas Ponies,:
J",WEE
goed en mak in tuig, en

I
r

zadel. Prijs billijk, bjj
F. J. JOUBERT,
Paarl.

Gl'l'ne windpalen ; geene l'ale:l;
wreiscllt
gl'cue aandacht
nu de
upriclltwg;
altijd :;te\'ig,
.
..
r------,------_
DL' ,;tt'J'kste, ,c,'oedkoopstc en doclLreffendstu
heining in de wereld,
80did
I
KUIlit i'l ro!kn kluargemaakt;
zal een Jakbals
uit· of een Olifant
8OIOOt
j wIJ CJ li LIu: .
~7IERgoed
gemcllbiJeenlu
buizen,'
- - .----~- ...---aY voor~
,an alle gemakken,
Schrij ft Ulll l'~ltalogus.
Kan ge-t;icn wOl'den bij do Agenten

Te Huur Somerset Striind.

~!!' an af den-nlen

~.
\

."', .,'

.

ende, termon

w,

.FFEXC'1RI

eerstko-

billijk.
A.. SCHOLTZ,

tiolllenet Strand.

Tl~hl'
te,
l'

R'~·all & C0., B nrg'straa t,
u

OF HA...~DELAREN OP liET PLATTELA.'D.

.
OM AL', ~ Lfi E~:li~S ~OO;ir

31uziek 1llstl'1llllcntclI.
~rllziekalcBcnoodigdhedeu.
,'llIZie]\illt\ Ikp:.lI'«ltic en
:SlCllllll i lig.
lt. Mil LI. LI: vel'schaft eenig ding in
de lijn "an Muzick, van het grootste
Kerk Orgel tot de Joodsche
Harp.
MULLER'S

Groot eD lletablldel

lulek

Hudelsbutzen,
KAAPSTAD.

R. lIliiLLEIt's

Prijslijsten

worden

ranko gezonden op aanvraag.

.

:::il'cretans

CHA~.
,'iln den

AnA~I::>,
,Vdt'l'll. gl'!raad ..

i

'l'IlIL"J<T!t •
Tulhagh,

12 Jan.,

18fJ8.

.

"

KENNISG~VING
A.\ X

Credteoren ea DebiLuren.
Boedel van Wijlen
MICHAEL
C. A. I
NEETHLINGbte
Rondevlei, DIs-I
trlkt Malmes ury.

ALLE

personen
die Vorderingen
hebben togen den genoemden
Boedel
worden
verzocht
daarvan
opgave te doen bij Van der Spny,
Immelman
& Co., te Malmesb:.:ry,
op of voor 28 Fpbnll\ri,
I FfI~ aanstaan(]c,
en lij (li-! daarmu
"er.
I!cltuldigd zij 11 I!lueten do uoor 11!.'n
verschuldigde
bedr';Igen binnen hetzelfde tijdperk betalen.
jJOHANNES

19 JlIonWlJi, 1898.

H. MARAIS.
Executeur

Datief.

FOR REPAIHS
A\,()
\'A\'CE
tW HUADs.

'1 L\,f)EH~
t.Q

~L\I\TL

.

will be ~,;,.,ived hy t~e !Indc~.',II .. j
on .1 u.6!'1:laJ • .lot J. eb.. 1-: '''. ror

~I a.lII.

the rCIll.lking anJ unn!{ltlg into tlloruuglr
and
proper
order
and repair.
and af ter ('t)lnpl1.'tl"t)
nrain tuining' in such thorough or-Ier aud l"('fl."l!l
10 the
83.tisfac·joD
of tho Hoad In"'pt"dor th*~
undenneotioned
R03dl" for the "p't.Cé or tt'!!11
of one vear. from dat c 111 not ificat roa .....
f :iCt.'I..'f'L
anee or' Tender.
Tenderers
can tender
for f)lI~ ur 1I1:.)I't; ."'ect ions, each Tender-er
IIIU .. t state
in hi,. 1 endflr
tbe
names
of tl\'.
efficient
~urettf·.,
to ~
.ppro~ed
of hy the Council. for the due Iulb l
ment of the C,Ju:ï.ld.
t o he enten ..od iut«
Proposed
Sure"".
must eitber
Kigt, t hc.r
namr-s Of! ILe TCIl,I('r.
or write
tf! t h« ntuje r~ig~p(I that they art.' tti·J;rq t,) IJR.I~.!II'': ,"'urctll:),
a.I1 J \·,alt·r int» the t'lIlJlr
•.wt .
Teuder-, t.o be mar-ked .. Tender- for H ... <IThe lcwcst
or any 'I'euder
Hol
neec·esStrd.t
(1(,,,.. pto.l.
Proper
catch water and cross Drain s. IIlu.1 he
msde and maiutained.
along tbc whole 1.11~'h
of each Section.
For furtber
part iculars
apply to rhe under
.igncO. at whose office form. of Contract
tu I",
signed. can also be seen .

:\1.\1 x JW.\ D~.
f)"r,lr,,,·(J:
~L,in Hoad. :';ection5 :: and J
Bell UIver ~Ja," Rood. ~ect)()1J J. '~!"el",d,
[)t=\·iatwu.
!J@l'i'ltiunat
Bak ()ont. a!~o j,,[ tIl'
making (lf a I'rot.e.:t.ion
Walt. on tbc HeiJel.
KI()(,f Cutting.
from tbe "ap to tbe !inn l"c"d
ou tbc Cutlin;,:. :; reet in heigbt.

BRA~CH RUADI' .
"terk
~pruit.
Brall':L Road. Sections
Zuurvla.J<f.e. Brancb Road.
S""tion,
Rt).\D~.

;\I.\I~
DUHIJltECIIT

I and 2
I and 2

M.\I\'
:I A~D

RtJ.\D.

SEt'T!I)~',.,

4.

ti,.

from t.he low wu~r ll1uk of
on the farm
Doordrif!.
to
the drift
Help
Makanr,
from
",hence t" r he
"""Iern
hound"l')'
of the farUl Waterkloof
tbo lJoundary line wtweeD ,be n..rkly E""t and
Donlreclrt.
lJi yi.ion.,
all drift.8 retaining aud
protectiou
"'alk
cr"". and cat.eh wat .. r dnun.

I

included.

1

.\1. lJ.(· .. ur tbe Road ilUlpector, citber of wbom
..-ill furoi.b all particular.
M to ooD.truclioD.
BELL

RIVEn

MAl\'

JoiTEEI>SIOE

RUAD, SECTIO~
lJEnATIUs.

4,

F~.t cnnMtrtH:t.illi a de\'iatioo at t IJC AecOD<J
drift on Ule Btll River. on the farm StO<lp"ide.
to be p"inl.ed out to int,,"ding
Tenderero either
by ~f~1".I. F. de Wd, C. I. ..an Plet ... n. or tbe
Ro",t In.ptc'"r,
either of .. bom will alao fur.
nish pUlieulan
BELL

Voor het
Naar Bed Gaan
neRle men Arer's Buikruh'ereDde Pil •
len, en men zal beter slapeD, en iD
beter staat \'oor bet dagelijksch "'erlc
oDtwakcn.
Als eeD aangenaam
en
-.gevolgrijk middel \'oor verstopping.
.galachtigbeid,
s.:heele hoofdpijn. eli
alle lever kwalen, beeft

Aye~'s
Buikzuiverende
Pillen
zijns gelijken niet. lij zijn in suiker
gebuid. en zoo degelijk toebereid,
zij genezen zonder de hinder die mell
gewaaf wordt bij het gebruik nD zoo
"eJe der pillen die te koop zijn.

<U,

Vraac

uw

apotheker

om

-

•

,ou

AYIm'S PILLetI •.

RJn;a

~L\l~

IW.\JJ,

BRA~CH

SECTIti\'

STERK

l:'PRUT.

ROAb"

BRA~l

T1()~l'5

I

H I:'"

1.

A\'lJ

u.•",

Zet

lJ

l

Commencing
from the Jlr·'rl: ..·'~
tiJ':
Ht'~l
Ri\'cr
.\IalO:ll ,aG 00 :\lo~t." ...:: :- ,.
~Dt.: 11)\"
watt-.r m:u-k: of the drift 0:1 tht' ....I.•·:~ .....
p;ult
on
Iho farm BroadfQrd.
FrrJm l!lt:nn· tIJ tnt.: .tlt'l
fling line uf ""arti!'l \"u .. 1 ;trld
,," th" hrtn
Kni:;lrton.
the profM~li
Jt:natillil ,'Il lilt' farm
(Ilen frarT)", t:J b3 inclndn.l,
Il~ al""
all dnt'~.
retaining
al,d froteclion
'VI"K.Jl~. ,1r"~." all'l ,;aldl
water draiulI.
iJe lllJ:ld Inspe<:lIJf ,_dl p'dnt
out and· fumu.b all I",nlculan
regard",;;
III';
proposed
de ...i..
tion.
tOl

1

Zl'l·RVL.A.KTE.

BRA:\cH

T1()\,8

n,) ,Li 'I~"

I ,\\' lJ ~.

\;":nrll~nCilt,,
from the p,rtlfl!l
,.f Ih.
Il~,<i.,
oI.t (j·ly .\af,t~1 The panill;: of tb .... Zll'.lf\ bk:<t: .aod
Ht,nlll;; \'.:sl KIO{JC RIJ"!"
OD the farm
df H...I,h. all drifIl;. rotatnlllg ~,d pr'dectl""

,.1,

wa.lJg
cr~~
included.

aDd

catch

water

dr.Hu~

tu

I,...

Bv ol·der
•

ti. L'UW. SHAWL.

Secretary
Divisional Council Office,
Barkly EaJt,

aa .... .__

PW. r. COAfli. co., """", .~

to oon.truction.

Ill!

For the con.truction
of a protection
.. all
"t the ('utting ou Ileb"l, Kloof, f!'t'm the t .ar
t-o tbe tini' turn from U", lop of Ihe bill, of "ot
1685 tban :! feet ill bei:cht. .wd <Jul Ic" It".:< ~
feet wiJe. :\1r. VR" Plet ... n or rt.. R""., In.
'pootor. will point out tbe wurk "lid (Ufll',), .JI
f'ilrticul .....
to coru;tructiOD.

Op last,

~L· 7

00
;

[j,,, 133

- ---DIVISIONAL COUNCIL BARKLY EAST
NOTICE.
----

.
BELL IUYER MAJ.\" ROAD.
f-]l
EIUIJ.,D!<J wOI'dt huuIs
ge.
d t d h
\V
..
gf'v~'n
a·
e eer
1r.J.f.M ~tion
4. commencing
from the luw wa.tA:!r
1 BOlll.\,
V.1ll
Cathcart.
Raad, mark nf Ihe Sterk "prui' 011 tbe fam, Belr"o~.
and cnding al tbe F.... tero boundary
t.he f..rul
Queenstown,
aangesteld
IS als (,tru. ~ ,,~in. all drift<l. retaiDio,; and ofprote<:uou
a~ent voor
Gni!
I,al/rl
('li
On. wall., C!'O!Is and laten water draiD8 included.
JJ e Hlrul.
DEVIATl()~
AT RAK oO:'\T.
DELL
C. P.,SCHULTZ,
RIVER SECTIU~
:,.
Secretaris.
t'or constructing a devialiOD at Bak' (JODL, on
Kaapi'tad,
the rann Cloyerl.". to be pointed
out to iDt.eD6 .T:mllari 180,~.
ding Tendoren
eWMlr hy !tIr. C. I. "on Plétwn

R. M·UI,:r~ER

PK

81'(1('(

NEW YORK, U.S.A,

-----

'"

orrllleinil1.g
gezien hebt,

Powder Cu.,

Zadelboom Spruit.

MAATSCHAPPIJ

.J AMES D. KRIGE, Secretaris.

Voor gij de Page Draadheining

Royal Baking

Commencing

DRUKPERS

NOTICE.

rOJ
,._

De eenige Bak-poeder
die ni-t door
weersgesteldheid
IUIngorhln wnrdt.
Blijft versch en van voll. kracbt
tot men haar g('IJrlllk!.
De ware Royal Bak·poedel·
wordt
vervaardigd
door

up

"v"eezie~-t;elr1

TREINEN

Bn rk 1r Eil~t.

Bruce, Red
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E volgende sessie zal geopend
\Torden O;l del! Isten Februari, 1 H0H. De Studie eur8US sluit
fI
!!'S
1
II."
(eI'PS
in Landbouw,
Veetttelt,Zllivelboerlito
derij,
Wijnhouwkllnde,
het maken
:: TENDERS
(Il.; z'Hlthl'lc,'
c;"TOEGANG KAARTJES Ye~'hljg-IJaaI' aalI alle Spoorweg van \Vijn, Vruehten Cultuur,
Vee• taI
merkt) VOOI'lll'l II lt \ ,Twen' StatIes, l'lI op gc"chlkte plaat"en nabIj dt~ IllgangCIl tot do Vertoonings
artsenijkunde,
Hcheikunde,
Bota\"3n het bOI'C'llq" gedt'elle,
l'l'l be- grolJd"lJ legl'rI 2s,: Kindl'ren Is.
nie, Landmeet.kunde,
Boekhouden,
toeren vall d"II 1""lt'm en onderwerk,
POOl'tl'll tvII II lire v.m. te. \lurden g('opcnd.
DOUI:t;.\~I;:; K.\.\RTJES
Rek!:>nkunde, Engel~ch,
Hollands~h
en
het
'·;L,t~t·III'I1,."\
,
'rl
,j,
r
l'Ollt~'Il
zullen
vun
1~
:;0
Il.llJ.
worden
uItgel'l'lkt,
~
en 'l'immermanswerk.
lf'" van de J)W<lI'-lïl
1,,'1' Ilrll:.:,I.IIl1cII I·nt·
.
h"
Een ige beurzen van £2·) per jaar
lf" vangen
\'I'onlr'll dOI;1 dc·n ,,,,,Ier.
Het Vol MUZiek Korps van et Kmgs ReQlmenl
zijn toegestaau, aan zonen van ouders
Ndalgetel'kelJdl' op of I(JI'"
VHTJDAG.
zal gedurende
den dag, en ook op het
niet iD gegoede omstandigheden.
eien 11den
Fl'hrllalï,
I "~)".
De
Promenade Condert,
V rije reiskaartjes
OVPI' de GOIINd.t
tender~
de
nalIle
Il
1
l'
"l'
I'"
II
".,
n
0
N4aj
~
-,
teIl
,':j ul'e n Ill, te hegilJnen,
"pelen.
vernemeots
Spoorwegen
zijn toe;elfelliborgen, te wonlell go<'dg,'kl il rli duul'
staan aan Studenten
volgens Gou ver:~ den raad,
nements Kennisgeving
No. 888 van
~
De laagste of '·<i'III.'-,'eteIld,'!' 1I1'."t
Lijst van Stemgerechtigden.
18%.
:::: noodzakelijk tL' I,'orden aaIlgl'I1l'lfll·n. \';lU alll>rlei aard mllcH op ver~clJeidene
plaatse~ verkrijgbaar
zijn tegen
Voor Prospectus
en vorderb !JijIJlllljkl' prijzen.
O paI .;".
Noja
.1
d
k b" A C
ENNHiGEVING
geschiedt
bij
zonuerheden,
oe aanzoe
IJ "
de~e dat een KopIJ" van de
MOOI
Il E.\'1{ 1 ('.\ [l :'()\ ,
~iAl'DUNAJ.ll,
Ageercnde
Principaal
N~
.
.
der School.
Lijst van Htemgerechti~den
voor,
Nqlll
:-;l·ndal'b.
--------------de
.Afdeelin!:{
Tulbagh,
In termen
Kantoor
vali .Ipli .\ 1.1""·lln,,,,·.<.,<I,
Zlrll','n Ka:lp.-<tad tl'lJ 8 ;-J.j v.m en tpn !)':l v·m. vel'laten, en to HtcllenNta
Cerp~. 11])':"""11"'1',1"
..,,
ho,.;('h tt'll 1111:,
\. m. t'n ten 1 wa v·m. aankomen.
Een Hpeciale KennisQeving aan Kooplieden van de 20 Sec Deel III "an Wet
1
_
No,4-0 van 1880, ter bezichtigin,5
Nt.Q
Tn'III zal tl'Tl 4'·;:, 11 ru vl'rlrekkpn,
t('1J li nrf' n.m. te Ka..'lp,~tad aankomen
en anderen.
zal ligLlen !lan het Kantoor van den
,
nwt dl'll li: n m, ti riIJ YOOr Simon~tad en t.us"ehen staties aan"lllitcn,
ondergeteekende
voor een tijdperk
Een I,:1:tt Spt'claal I.al If'n lJ':I!) nm. vlln Stellenboi'eh
vertrekken
in
ENNISGEVTNGgeschiedt
hier- van 14 dagen, gerekend
van den
l
H'r\,flild W,l;L ll1l'C
('('11 tn'lll \'rlii ZOIlt Rivier ten 1:!·4Qv.rn. vool'Wynherg
.
mede dat ~e ond.~rgeteekende
12den dezer, ('n dat de Voorz'tter
"Il
III-",'!rell "tnt it·.; zal \ ('rtrekkelI.
Zie hiljf'ttell
:Ian de Spooweg.
me~ aansp"eekelIJk
zIJn zal ~<;><>reen twee behoorlijk
\,OQr dat doel
stat if.':-i.
~
eemg schuld gemaarkt
doo,r zIJne.
k
.1 I I
'n termen van
'.
..
F'
','
.
ge
ozen
rllau~
l"
t'n,
I
,
nm
Retour Kaartjes tegen de Helft van den Gewonen vrouw AI.ID.\ ~l S~~\.\
R.\\( 1\.\ IH, Sec. 21 van VOOl'crernf'lde wet ccn
I
Enkelen Prijs zldlen !lall dl' Erzittt>t·s of Koopers van Toegan!{s- ~OCK (geboren du lOlt) van Malmes- open hof zullen II(~urlen in het pubpboo
Kaartjl's \\I)r(!t-n Ili~gereikt.
~
PbOtI
pla '
ury.
lieke Kantoor te 1'uloagh op
Road Contravention Act.
MICHIEL
~JCOLA.A.S Il[ KOCK'
Vrijdag, den 4de!l Februarl,1998,
.Malmesbury,
om 10 Il Il I' voor1l1iddag8, ten eindp
~
Januari 17, 1ij!)8.
I i..1f
.tli p\'r
QQI
in overweging
to nemen de san
~D:1
f'dlr],!
rr;l\'I'I)I!I~
'011 tJI" .....'n'.
aiD ilnd
1))\/"'''11:1]
I:" 1.1..1, ill Illf'
spraak
van
persolJen
om opgenomen
CA,
OF
SCHRIJF
AAIII
g(\Plle
uf J:"rk!.'
1-:",r. \\111. \phi('!,.'
te wor'den, of 0111 ohjecties te maken
togEn gemelde Lijst, en om eenige
font er in recht te maken of eenige
conlmirri/:l..."
dolIlJ:l~'· ill ,Ir,," ~';1\·.
IH
Pro{~fi(.n.
U("aill I'!..; \\.:t1:.~. ::I;,J
weglatingen
!Ian te vullen.
45 EN 47 STRANDSTRAAT, KAAPSTA~.
.01

:IIOIl

& OOHSE,

(Iq,

MalmesbuI \',
20 Jan lI;l'i 1H!J8.

onder du

PRACHTIGE

TRUTER

•J, II, B. TRL'TER.

Gr'cntcn,

ROYAL
BAKPOEDER,

COt~ Kaapstad.

IEHMEDE
ge1lchiedt kennisgeving in termen van Sectie
265, dat de,Afdeelinl{"raad
van plan
is, op eene vergadering te wordeu
gehouden aan zijn kantoor, No. 43
St. Georgestraat,
op VRIJDAlt,
den
18 den
FEBRUARI
aanstaande,
De Rand Produkten en Levende Have Commissie Agenten,
om 10 uur des morgens. eene beBramfontein en Kerkstraat, No. 23, Johannesburg.
lastinz te heffen en op te leggen op
alle personen
daaraan onderhevig,
Hebhen groot genoe"'en er in hunne vole klienton
en het publiek in het
VRtJ een pennie
in het pond
in
algemeen bekend" te maken, dat zij bereid zijn te ontvangen, en te
het £) op de waarde
van vaste
verhoopen op commissie op de voordecligste wIJze,
eigendom in de Kaapscho afdeeeling,
Eenige soort van Produkten en Levend Have.
te worden verdeeld als volgt :~sten
voor hoofdwegen,
ij-sten voor afdeelingswegen
en andere doeleinden.
P.K. Bus 1,52U.
Telegraaf Adres:
"MELLEl'
TRCTER."
Ol' lust
Referenties dOOI'vriendelijke toestemmlue . .1. :-.r. li~ WIt, Hoofdmarkt meester,
II. V· u, WESTHUYZE~,
Johannesburg.
A ssistent Secretaris,
Afdeeliugsraad
Kantoor,
-t.:3,St. Georzestraat,
17 Jan. 18\Ji:l.

Maan'lag
17 Januari,
~~
] R98, ruijn Geel- en Wit Colly
Ruin Hond, en luistert
naar den
naam van" Don."
Ieder die dezen
Hond terugbrengt
aan den ondergeteekende
eigenuur
zal beloond,
en een ieder die hem aanhoudt
zonder' er kennis van Le j;even, zal
door hem ten strcngs'e
vervolgd
lI·orden.

A. ~. S('nOI.TZ.
Geb. liugo,

lIluk.sel.

cl EDERT

27, 1898,

Landbouw
(;enoutschap
Teutoonstulling
vali

houden,

J. J. t!('HOLTZ.

1889.

Verloren of Gestolen.

Landhouw 'lentuonstelling.
srl~I~~
r.T~l~~
NEO .';C n.

i

De bedroefde kinderen,

Groot Drakenstein.
Jan. 17 1898.

MELLET,
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J. II. Horsncvn, .J. X. ~I(~(uu-
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Civ.

17 Jan.,

JU

wordeu
uitgcnooJigJ
tL'geuwool'dig
t ~ziju.

De edele haereu

i 1."<'·".

GOl·YEH.:\'E.\lf<\'],~BERr(,llT,

J

onkl;ud

Afdeelingsraad, Kaap.

Allen

l'llIlllt",
....

J

!

seodanig

Alwal Noord,

--------

sa r is,

(·I'llIrJ1i

VERLEDEN
op den 17t1en Janu .
] 898, na een lijden Tan .. IIlaand:~
aan eeue beroerte, hetwelk ;;:ij Olf't de
grootste geduld droeg. onze di ..r~
mooder RACHEL JACORA, weduwe Wijl
den heer GABRIKL HUGQ, in deu "lid en
.
9
er.
d om van 78 Jaren,
- maanden, 2' (bl,'en.

te koudigen dat zij een sch.eepsladine superieure
Paard -n voor Oarriuge-, De Normaal ColJege Model Scbool.
1"'1
•
h ft
Kar- en Trekdoeleind-u
ontvangen . ee .,
verschillende
departementRn
0 0 k ee n aantal zeer niurezochte
aanteel DE van
deze School zullen her.
~.
worden
op Din;<lla~, 1
llerries, en Ezels in paren.
Allen die deZe opend
Februari,
J.
R.
WHlTTOX.
Dieren gezien hebben verklaren. dat z.i.i de
---------------~
prachtlaste dieren zijn ooit ineevoerd III de
De ~
il de h:'ste ?ak'POfde;
la. "erk~hJkc
proef.
Kolonie, en belanghebbendeu
behooren ze SUé ~
&tmie,. toonen dut zIJ ~n·derde·
dadelijk te iuspecteerou.
mer pat dan eenig Ileder

C. H. R. HAW,

DOKTER SMUTS ZAL DEN YOORZITrE~STOEL

'i \ i t·I·, ( ' tllllll. ... riK.I.q!..;cIJt· .\fdq·llll,io..' en
YUIIl"l.ittt'l"
\',111 h··( I 'l.l<1t. ...-lij k
Kantoor van
Kaapsu«I

om

roeien op onkosten der eigenaren.

S"tieI.I.elD.. bOl!ilch.~Hemng un

I' . 1 toespreken.
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de~

IN DE EXHIBlrrIE-ZAAL
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O

DE AFRO-AMERICAN CO., LANGESTRAAT,

sum,dat
op bunne landen .m~
gevonden
worden,
en doen ZIJ dat
niet. zuUen stappen
gen0t;nen .wor-I

Civ. Uom, Kantoor,

VEREE:\'KU~l:-:TIG
0
eeue
resolut ie aangenomen op eeue
Speciale \'('rgndt'lïIIg' van het Plaat·
selijk Runderpc-t
Comité,
wordt
hiermede
Kennis gl'gL'\'L'I1 dat van
en na dezen dat u m lTIlI:';l' VL'e- Z.l
eigenaar in de Ka'Ij.J:<chl· Afdedillg
zijn Vee mag enten teg('Il Ruuderpest.
(Get. ) Il. H. HaH~ E.
l

LLE
Bigenaren
en Bewoners
van
vaste
eigendommen
de afdeeling
van Aliwal
~oord worden hiermede aangeuogd
in termen van Sect.ie 233 Wet No.
40 van 1889, uit te roeien of op

TEN 9.30 V.M.,

Plaatselijk Rnnderpest Comite.
"I

A
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a

DOODBERICHT.

~:icr.:~t~d
~~e:~t~:mh8~i~~:
Wenscht aan
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~;~;~~~~~~~~~
Maandag, 31 Januari,
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erries en

DE EDELE HEER

JulW'y

Hw,

18~b,

D.e.

KENNISGEVING.

~T.
- t!<'n

Januari
maanden
ZIJ met de
Il LI'
dierbare
..-Ju\\e wijlen
Il J. u oudern 11 dagen.

genoe:
geweest
sijnde om de diensten van met
Lo li IS
Herold
te
verzekeren,
ZATERDAG,
22 JA!IlVARI,
1898.
[onlaugs van den beer D. W. Akermao, Hopefield) die ~UD8tlg bekend
DE ARME BLANKEN_
Toen de JO'" lYnolie der Ned. Geref.
staat, door het geheeie distrikt ala
1nl, IOmef
een bekwaam Dressmakster en!)fode- kerk te Kapetad yerpderd
OP DINSDAG, DEI 25STEI JANUARI,
de ed. heer J. x.. MulUJI.u een belaDamaakater, wensoh
Ik beleefdelijk
L'LLE\ opgemelde v arkens pub- mijne vele klanten bekend te maken, rijken brief laD den Dlod.raiar, waarin hIJ
d. aaodacM der lynolie bepulde
bU de
lick verkocht worden lilt de met felt.
belangrijkheid
der
l'oopDallDlde
arme
kt ,I il \ all mt'Jv lsaac van Aarde.
En Ik neem deze gelegenheid
te blanken
kwestie.
Dese brief werd in d.
P H. J .MARAIS.
baat om vriendelijk hunne gewaar- KerkbodtJ nil Ll, Donderdag gepabllceenl
deerde ondersteuning
te verzoek.en. en wordt door one In deze uitca ....e o....~_
I "
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Hugenoten Gedenkteeien,
0:'10

1 \ I>~ R" z.u llen door den oudergeteekeooe
t :lng~n 'ff rden
tot I ur-e voor middae
I> I..Jal( , r.1 ru sr t 1
YO>orhet maken
-eh -or l j ken toestand
brengen
en na vol
:r.: er Ya I \ o- r ht I ollderboud,m
ID deo lul
0.,1 ~ rI I"n t _tand
tot te.redenheld 'an
g I 'p<'< Ud 'an de bICr ondenermelde
~.. il \\ ...ell ..\,)OT t:n t ! iperk ,"an een ~ar

"\I"

cl
Efl. -p~c.el"

e
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~1J
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UlnOtHUlng \&Il

\ cx r een of meer
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\\ dt,t
T
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RKLYEAST
I 11\ I t

de

KAAPSTAD.
Aan

P

De heer
MSRRIlIAN elndl(t
&iJn bri.f
met de woorden.
"De verhouding
\"ID de
twee rueen
tot elkander.
het blaDke en
het getleu!'de,
ill de toelromat nn ZuidAfrika,
su terwijl wij weDIChen het eene
te verbeteren
en, naar wij vertrou wen ook
te beecbavell,
moeten wij toesten dat ons
e1~en volk Diet In het land ten onder
gaat."

LANNEN
voor
het
bovenWat de zaak van EOoveel beteekenla
staande worden b~ deze geVl'aagd door de CommIssie benoomd maakt 18, dat er "over ganllCh ZUIlI-Afrllm
door de Synode der Ned Geref. een groote en toenemende klu van hlanke
menachen
bestaat
die van de posItie VIln
Kerk.
ral achterutl
gegaan la, en
Voor het beste plan wordt een een heenchend
die geldelijk
In een 8lecb~r toestand Itl
PIlJS van £ -,0 UIt ,eloofd,
en voor
dan velen der gekleurde
kla_n."
het tweede £30
De h8t!r MII:RRUlAN' toont LUl dat
De plannen dw moeten IllSI111ten er oou 800rtgelijke
klasse
van blanken
"actIes, elevatieS,
bernmmgen
of Hl Uil ZUIdelijke staten van de VereelllgbeschrlJvenrie opbeldenn~
van bet de staten van AmenkIl ge"onden werd,
lIeheel, ~ worden lO_ezonden mot maar ook dat er een groot verschIl IS nl
later dan den IOdell Maal't 1898,
dat er een groo\e en altijd toe:lemende .:uro
aan het adres van don Onderlle- peescbe bevoll"ng In Amenka w.... dIe de m.d
delpnn\en 'f&D d.n blanken acbternl~nll'
om
teekfmde, V.lU wIen men alle IOhch- "-id. terwIlI in Zald Afrika d. &aak ]Ul4t om
tm met betrekklUJ
tot den aard gekeerd 1& HIer 1& h.t een 1rf'OO\ebeyolklDg
b..rl.aren
die wegens Dlea we aitbreidIngen
Voln !tet Gebou w bekomen kan, als- en
Dl60 .. e ontdekkingen
altijd toeneeml en dIe
de blanke beacb&1'lDg OlUnDgt en IDfluenceert
mede biJzonderheden
betreffende
t lo )UlSt om de"" noden, en omd ..t de tookom.t
verClscbten, en de terml n en voor- van Zu,d AfrIka Ja van Afnka van de band
"aarden waarop bovonstaande pnJ- hafmg 'Rn den voornng van bet EaropeelCh ..
l':llI afhangt
dat eeall teekea van silne ven wak
zen wllcn wonlen uItgereIkt

De PáuJIIidJI.~telÏliai.
I .....well
DO~
'iJreI:d 'élé1aar-

IUImche Purllcbe ~lDtr-"'hbadeD, die in vele opaichteD 'QD mertba'Nn
....oonitpng
ptulJde. De lteerea Retief,
de VUTe
Co. en A. 8. RrInk hebben
ander maul getoon.l dat de Paarl rijtolgen

en

kan makeo 1100 goed ala de betJteingevoerde artikelen.
De vertoorungen
In de
1dMIe: leyellde baYe, ... de lteeren C. P_
Brie ...... broeden Starke, J. P. BeUef, D.
8. Malan, Y- J. Haco en .. deren waren
in alle oplioM.n
~
prijllell waanUC
!!Ill ~
het diatrikt tot eer. Wij
weDICltell
het oom1~ pluk met het welIIlqen YIlD de tentooDSte1ling.
Wij weDIChell
beIoebn 'fan tentoonltelliDgeIl
te waanchllwen
tepll de DIrkelU'Ollen.
Wij hebben \"ID ....enchUlende
ge'fanen
vernomen
op de Plarllche tentoonatelliDIt
De beuneD VUl ftncheldene
da~
werden
Uit haar DIrkeo gestolen,
tloor boeYel1 die nn het gedrang gebnuk
J:DMkten om haDDe praktUkell
UIt te oef ..
Dell. Het publiek
behoort !.eien d.ze zak
kenrollen
op de hoede te sijn, wan'
men _I trachten
hetleJfde
te Stellenboech
en udere
plaatllen te doeIl.

De KalmeBbuJ'y-fJpOOrweg.
Wij bepalen
de ~daCht
bij den brief
van deD heer Jall_ A. Bueon, vroeger lid
VIWl de wetgevende
vergadermg
....oor Malme-bury,
waann
hij met feIten aantoont
wat
Groen kloof
kan produeeeren
De
briel nn
dell heer Bauon ill VIlD belang
omdat hij daann
dUIdelijk
laat blijken,
dat het bou wen van den spoorweg bij hem
geen politieke of bloot penoonllJke
kweetie III, en dat l-ij gereed IJl met oijfen! en
feiten zijn stanf,!puus ,,-,'Venledigeo.
Wij
hebben
reeds Irenoeg verdachtmakerij
en
pentoouhjke
aantijgtngell
In deze epoorweg-ltWestle
gehad,
en de bnef van den
heer BalllOn komt veel heht we"pen op
een belangrijke
zaak. Gaarne
zagen wij
lDeer argumenten
lan dIen aard Daard')()r MI de spoorweg het best bevordenl
worden
en men loopt dan mIDder gevaar
een verdeeldheid
IQ onze partij te brAngen
Intusechen
blijven
wij onpartIJdIg.
tloch zullen
den brIef van uen heer BMlIOn bewaren.

--.

OE¥ENGG:~J;I'ft
DE BCRG£lfF.faf&.....
II o..erIecIea

_r So.deu,

DB Il' ''Ii FUR BaoIlD
8~1·. t..- a-.iMeft ...........
.,,~

BJo.sfoatei:l,

T

allerlel-nen
te beko
Combrinck «Co Kaap8tlld..
ot! SOII)I.\AI COl I F.. F: )fUDF.LlCliflOl
al her
opend wonJell vl)l;f~ns kenJll"."ID"
op I Febr
A.uD.loPPF.LMOIUIE~,

-

bil de beer811

_taande!

lu.b.i.".

EMs lebr middel voor
m*rev_
door deo beer J W Krake, .. wordllll
II-.
Yerteerd
D& BlUE. 8.urT&L ILAU!. 'fIIIlIIopIfieId
heeft
hlllll.pYIIIC
III d_ ad .....
ua Ilea ctia
kIIIeCleren WilleD latea ......
P.uaDBIIZIII:T&
heeft bare t'VIICbjj..., til
Barbertoa, z..l. Republiek,........
Ea ....
IJII890erde "olbloed paardeD -on ua de aiekte
beiwekeD
DE Hua W 0 SNIJlI.ur. 'tUI &rid,
die bl)ll8 t_ lIUI&Ddea te bed beeft ......
UIl de uakeDkooria, 1& tbau op besoek UIl de
Caledoahed811.

d..

DI"'''' .....

Oae"

IoEl!TOLES-Een Colhe bond.
beboorend. aan deu beer J H B Truter. YaD
MalmeMlary
ZIe de ad".rlentie daaromtreat
elden yoorkomeDde
0. STEMGl:aItCHTIODElI"an Talbagb ..erwuI18n WU naar eene belanl'lJke keanlBpnDg 'tUI
den
plaaMelnken
afdeebqsrud,
In deM
Ultt!a ... 900rkomeude
DE Hua RHODEl! heeft bealo\en de werk
lieden \e ZoatrivIer en In de Kaapecbe afdeeling
't'TOeC In Maart. v06r de
900r bet
bOOgerillUA,toe t. spraken.
DE Árlfo ÁJlIIKICAN co kOndIgt ID due mtga ..e aan, dat "U een aan&al &eer prachtige paar
den, aaateel _rrl.
llIl eaela ontnngen
beeft,
welke &una \e koop aaDbledt
Dr. AVDEEIISGAIlAAD ....
Barkly OOflt
vraar
ID
de"" altga ve tanden ..oor bet repa
!'Wreo 10 .tandbouden
verlegjtlDg ena ..an
..el'llChlUende wegen ID dIe afdeeling
AFPF.II8DiI. -De
Zm"paH./xrg R.e"" uoolt
een ,.sregeld.
...ldtoebt
begonnen tell'en de
naturellen ambtenlU'en van l..oatpen.be'1l, tin
Ileocbuliigt hen ..an afpenmg en ml&handehng
Ol Dl': 'EaKOOPf!lW Tan levende have 1'&. den
heeT l( &bwut&
door,de beeren A B de
Villiers en Co, lullen mede verkocbt worden
t"l'e gelChIk\e karpaarden en een paar brtnl
gen
DE II EF. IU S llELI ET TIlt:n:. F.S 0. IISY. Tan
Joblmneaburg, maken ID deze nltpve bekend
dat 'U gewillig "Iln alle IIOOrtenprodukten en
le vond. bave te onhangen en te verkoopen op
VlllLOUlI

OJ

.erkiesir,

_

"Ilaa.p.., aaapaade
..as. ID Yert.aCJ Met de

_"

_

bel ,,_

rUaCIerPeI&

......

t'Ul

waarop

IIIIl.eldaen acbt te ......
'
GEIltIEUllr'E K1Ut."
Doad~
gen, "'reIII bij haag e .. '*-al te plakken op.
den Tafe"lfl
d.,ur een .....
lieten BU
w.ml DUI' een ba .. ID de nabyheid poomeD ea
~
maar Illt:.-f lil den ... oad
Eu I!<lO!lT ~nmg,
die PMId .ordt
"Ma jaldIaJ. 1111, of _ oIifaat lIi te hoadea".
• te _
bij de .....
Wlaite, Bpa .. Co., .....
~
lW, eo wonIt ill ....
te koop

w'"

EEX

a~cbw-..w.

Dl"'"

.........
IE -Kea

D&
•• DJIT1llfilTIB-CO
&flirt
dal II-. _
bei _
ordea Gp eIe
tOOI'IIUlmIte J,'Untea, eD tJWai _t bjj..derheelen ...
..
Rant werIt~eo
a1IeD
trUneIljjnlij\
0..... _
pur clapn afplau
lijn
VA~ WIlGE DE~ '-VDI!EI.lSGIIlAADvan Kaa,P'
atad venchUnt IQ deze map ..e _e ke~
het 't'OOnlemeo belrend mabDde om
belutina' 'f&D Id IQ bet £ op aUe vaatlfoud
daaraan onderlae,""
m de KaaplCbe afd""
ling. op te Jecpa
ALLIt YOlWERA
..\II~ en achuldell&lU'lllD den
boedel van ....Ulen den heer C Á NeethhDl,
IQ
leveD 1'IUl de plaat. Rondniel, dl&trikt Hal
meebary, v~rwu""n Wil naar eene advertentle III
de"" Ui.....
'f&D
den executeur datl"f, den
beer J H Marais

'.nDI,

WIJ WI:NSCHEN de aandacht \e v""tigen op
de ... rkooplDg Yan nate
eIgendo .. , Iaue
goederen.
hwaraad, lllgal'en Juwehe .. warell
enl.
welke op Dlaadaa den 2asteo dezer te
8tellenb<.eb
""I gebollden word"n door den
beer Paal 0 ClaYer

""'a

Ja. d." EtII~Hr
IIlIabeel' -:-;.pcriooL
--pen"" .Iuk «lie
\IJII llbódtlA· In
brief lu uwe 111~"e 1"all i:a.."J. ~ &.ec.ieuZ..uen.t.,;,.
waann bil • at...,( :hl du heer J lf J»'"r
weder de .. el ..JJ booft lief ~A,
eA&...!, "JU.,
CJIIIdei d4J Mr UWT 00IDl~ lid 'tUI bet ..._diMr Ja ge..--t
Iljjaheer, Ik m de 1I'f~
.... den'_" Durr _ goed ea kali .........
...
dat d. be.enng
" ÁJI*i aw." _
...... poad _&blool
d.' de .._ Dur
IlO( nat daat
bij allee -* bU d..tjide ba ..
ODdertJoad
met a beeft psard. De ...
kon beter doen OlD Reb lUe& _& die diDPa. ta
bemoeien
doch -* YOOr recht bebb8Il WIJ _
OOI ala dllCtaion of' \e werpen?
BarteDdia
... 1 bu licb door aiemutd lata
Ik
weet det b'l alecbtl op bet OODll~
..
omdat &IIPNJ\er _ boe&emvriend van
..
en onder wtalw\eode Toorwaarde clat bet
polltloke. doch louter een .. ..,ieodac_ppelii_~~
UaIt zou :lUn en dat de h.r J 8
L.W V. geYTUgd lOO worden den YOOmu.atoel m \e DeIIleD
HU IS daarom ook met ouea r-hteo lIlII'BUut, den beer PIon., en den uáIteD'- .....
BUut. dell beer Bmen, mede g.....
tea eiDtIe
de beer Maraul \e "neen deo YOOI'SIttentoel
In te nemen
Ik beb bt'm bOOnD ~
dat
ntettegenstaande
hU bet Yel'wacbtu dat de .....
Marai' wa .. e~n
wegeJII bet root ...,...iI
of' politiek gebied bU den beer!tlarail de_
die hem toekwam woo geven
Ik d.u alet dat "Anb Rhodee de saak der
Afrikaander partU bevorderde door ...
_
man ala de ueer Durr te ..elde te uekkea ..
bem te wtllen yerdaeht maken. omdat bU aM
10 alles &00 D&uwgeaet II ala Anti 11hodelI"
Waarono een aan ..a1 op deo he« DuIT' la
bIl dan d., f1en~e yan de Paarlaebe ni8IldeO
die op pollt.ek pbled gel'llCtult, ID&&I' WIr WiDe
VRn 'I'l'''lldecb.p met deo beer Jo'8IJI'e_
durft dineereo ' Ik weet nn ..encbeidene
..nderen dlo aan het dlDer IIOliden mMdoeu, 811
tocb bemelllbreed
op polluek gebied nrIIChlllen
Ik hen enl
A"n RuoDu No :2
Palll"l 17 Jan 189~

n.no

DE~ EIGF.N4I1ES van plr..
en andere be
wone .... van grond In de afdeellng Ahwal Noord,
wordt aal18eHgd dat Eli bet onkruid jletlaamd
xanthlum "plD08Um moeten uitroeien anders
.. I het gad.aa w.rdeo door den afdeelinrraad,
(lI' koste ....n de bot rokken peraone"
HET HIGESon:-<
I1IIltS"THIH"
- 0..
.eeretan. van de commlMIC aangeateld door de
") node In aake bet H u;l;enot"n gadenkteeken
Yraagt ID dele u.tgaye om plannen en .peelft""
tiet! yoor bet op te trekken gebou..
T "ee
P'1lZ6n van £!lO en £30 re'pektleyellJk worden
wlgeloofcl
STE:LI~SiI08<,,-In
('pn andere kolom geeft
de secreta"" van de Stellenhoa8Cbe landbou ..
tentoonstelling
de bUlIOnderheden betrekkeink
Het poli t1eke diner.
voonnelde tentoonltelhng
welke gehollden zal
woruen op 27 jezer ook "ordt daarIn yermeldt
4 aft d~fI &/.'eur
/
het vertrek en de aankom.t der opoclal~ tl.."
lau tit:
oom.allBle
M
Inheer
-Er
lr'an
geen h IIfel t-tUD dat
nen
Voorgenomen
be_kaMl
zullen
wel
doen
Be8chr1jvlngspunten
OF. 111:1k J IS-! S fan Loch ~~ar
VrUhurg de advertentle eenl na le lien
het dlDer rall'
P,eter een pohtleke alfail'll
WIJ publleeere'l
h6llen
de bf'8Chrl:l- ..ond een dezer ochtenden toen hij xlJn ste'ol.
wa.
mur
Ik
11'
f1&arIle gelooven dal dIt nlet
Ot I'L.l F.I'F.RF.S van een koeltemc.d woon
voor de aaustaantle
proVInw,lde aantrekken
dat een Jonge geelllang tic h
king en acbtelUltg&ng nn Uiterst groot belang vlUgt!punten
do be.Jochllg
n al <le ondeMlteonen en deel
wordt voor elkeen (!le wenlCbt dat dit land ID ciale
er In had ()p~erold
Do Ibng werd .poed.g van och tII In ';Idn~) .traa t allner gcrlUlkteu Von neme", "..
vergadenng
van
tien
Afrikaander
JIlf>rdan een gIng Da&l' het dUler
J ROOB,
derdagavond aall b'-dud Zu hep uit het hUil
kant genulakt
den w.ren .'n des .. oord, een land van den Bon<l. dlo op III FebruarI ek te WorcesDlel weten e dat 811' JlUIl"" 81vewnght
en .,r
met hlll"e kleederelI
III
hchw IWlIe vbut
f ecrl't.1.rt~ der ('ommls~le
lJlanken man zun ... 1
Pieter de pohtlek der regeenng IlOUdeo gaan
ter zal gehoutleu
\\ orden
!\Ien zal Zlell
B '."1 \ 0".1 I j Jan -In bet bell,n nn de I'.enllfl buren melden too eo "Ierpen kom baar
en met de hODlgk.... t lOnden pao
::\a iIltllgetoontl te hebLen. uat tle klasse
dat de 8eCretarlil dltm.lal eeu ander "telAeI maand verdronken mc' r Hmlt, geb Du l'leuas, zen over baar cu biwocbten het <uur op die <erdedigen
K"I k k mtoor
ameren om den moad 'an onun mag .. traat ea
Hoeger van Molteno
en hare docbter m de wuac Zn bekwam .... r ern8llge hmndwouden
8lechts
het !,'tltal <Ier tll!tnktlllJeI Hofmen
Ch Itnl,er~
der arme blanktlo verllterkt
\\ordt Olt tle volgt
andere c, vl<lIe ambtenaren
lSomnup gaatea
Kra.urlvl<lr
Sedert
I
Jannan
hebben
Wil meel'
Was hulp DIet spoedtg opgedaAg'! zou
.~ker
sturen
lhe be8chrIJvIDgSl.unten
hebben
KaapRtatl 20 J,m
lli'l'i
I-.llgeltK'he zoowel als de Hollandscbe
be
,,~.ten nlllt dat het comll~ een toaat-llJ1It liet
dan &e. dUim "'geil gebad -( 1/t'fI'!I,d«ld)
dood gehrand gowee.t ZlIn
Ingezonden,
wordt
opgegeven
l<:r zIJn
<lrukken waarop een b.. ldrou
op bet IDlIlI&
volklllg
en tlat tie Hollandache
ZIch onder
Up; • il liEt Jl P B \ AN RII\ N Ylenle gl8
dit Jaar 15 be8chrijvlllgt!punten.
vele'
L.loI)\
GIlE\ (A :'i)
DH"U( t ~ URl'" rE tone werd re<Jrukt
Meer d&!l een werd m..
teren 'Un 70&1tenyerJaal dag W U wenItChen .un 18 nu verandert
tle Ollll!t mthghooen
moeIlijker
kunnen Le- waarvan
In
regen'
regen
lI"t
••
ontlerverdeeltl
ZIJn
Men zal
le.<I eD.k Iwufel nlct MD de oprecb\e gezind
ed VIUIharte geluk 011 moge hll nOli lang de !le
dan
de
Engelscho,n.
gaat zien dat de '-:hrlJvlDgSpnnten
lUoer of wndbCld moed en kl'llcbten behoudeD om ztln nu daL het .. nmaal begonnen IS te rell'ell"n ~'""f uc.d van velen der gRAten Ik geloof de beer
HE::>SMAKER
lU een dorp on- helpen
bet
niet
..
eder
kau
ophonden
He.
'eld
.11
Durr ,erdlt'111 IDI.tJ d.. &cberpe woorden vag
het'r
\h:nRIMAs
uver
tot 1IIin al de pohheke
vmagstnkkeu
van tien land en volk cn kerk te d.enen
gc\ocr 80 mIjlen 'an de titad de
het 'ee kunnen met gro<l~n en de m,,,IIt.'11.lIe
..ntl Rhod""
en !IOmmlgell zullen ongeti" lJe~('reklng
van Je middelen
Jle Ier Ua\!, inlllul~n.
DE HI IIHIt III L NIE 11111" kondlgt &riD lIlur long en I... t gelUid "ln k" !I"en en ver
Voor bIJzondcrht..,'<ien doe mell ,',lUDe uwe
t\\
IJfllltJ
aanielllln~
g."
en
tot
lange
JI8
dat
htl
"Jlle
kIen
...
t.,
HtellenholCh
III
de
iroo\e
zUipen
duor
deo
aanhoudend
..n
regen
Maar
h"llil !;"U'Jlllen
kI,unen
wortIen
om tie
loek onder adres
"Dressmakll,"
CUi.~les
Meu v.,r~ete echter Ulet d.lt cr exhiblll8 '"Uil op Ma,ndag II Januar, zal toe
GULUit D
'00 gaat het nu mur ""nm.al III onl I.nd
Un.
1I11'e bl"nkea
op te helpt)n tin te b'"moet
Dok.ter Smut. tal prCllfdcerc. "U be klimaat •• w,... ehall1<: ,wore drooglen le 'eel
veel tIJtI met tie kwzmg
'1111
uleu \\ e Ipreken
kantoor v,m dit blad
ti kOUH'1l eu \erJeelt
.ltJne \\enkell outler
aUlIJtlldraa-el'!l zal \\ ut Jen opgeuomen
'" IJ langrnke too."rakAn zullen geleverd w..rdoll regen ot,tlld'ge koude h.gel en rill' Icn •••
Sir Pieter Faure
o • door de heeren J H Hofmeyr J X lIfel
.elen elkaal (II," " I_ Id ,
tine
boof 1"11 opvoedkulIdig
Inaat>IChap
zullen later tie vooroaam"lo
bellchruvlOgilEENIGE
NIEUWE
nman .J 1 M ,Itollo !ln de tw~e pl,...t",llIko
pu nteu
In't
k')rt be~l'l..,ktlll
Boveuaau
pt'I'Jk ell sturr .. ltJk
"I'
'I'
t
lt I S ...ederom
de
alln
lacht
ntOr
pariemellt.ledcll
1 " I" fd t",ur
lezers op eeue II,t '"n tlleUWe H 1I."do hc
~t
U lilt I b .. t I'e!'''te hoof ol he~(lreekt
h U de Htlat tlo branulllt'kte\\
1,
Jlt RDAS
(:Salui) h'\<l laat.te wrck een lt lt!ken In ef"D andert! kul Jin gllpuhhct.:enl
1>1 Inheer - (Jl' het Illtl~r Ier ccre van !Hr
ell
f
I I()rll' tldlJke
1"lIulllten
II~r poglUgln
treung duhbd ongeluk iii .... '"
r ...
ec paaruen door du bekende !irm. J ( Jutn ~ (., I.., I'lcl r ~'g.,.n
.,,,,,ft hn m•• r.1 I.c dUIdeliJk
De ed heer M L Neethling
.locgen
met
eon
trolhe
..
p
hol
ell
IfIngen
0'
er
g,l.nnd
ti lt dc ol",-k hem d'~>r \11'1 Rhod
•
llaral3,IH
Al
Koot'itlgell\
Ir
IIOut 11 \1 UH H \'\11 lil \10IltH!:;!>" D
Kaapstsd ontl '"6~n
Jhnr deze hrma .t",d.
Zal
op den
.11 ~tt;u Jdl~Ualt
flen
htr
..r
hem
de
'oeteIl
verbrIl'RI.,,<le
D,t
t,oe,.:'
I)!
nt:bt
raak
wa,.
Jht! hotlOed
he r,
'onrlo'lUt Hl.""
Je lIollaud.cho
tanl to
I ~~I)lllik II] fe.,.Iua~' Il ell'
I;'I'Oole publieke
vergd<l,mng
te
PIE" \ \H en autlllleu
lIangewtlntl
trok de aandacbt <a" een man tI,e werk.aam
,,"Ot-.(]
doen door u""hu
I'gell de 1~3!l'"t Uto,.:dllke 1\ t..:M (. "nder_ ltH' dlkrdlo!( ""rut.oo
',ewoue\Iulll'k
uf Ioulc ::sul
lenbo;och
tOtlllpreken
"am'op
bel'mj.(
ZUId \frtka
beeft
tlchler
geene groote
W<UI op ct'n dak ,"II
een dneduhbele <eru.epID~ prijzen
kOOI) 10 ZIJD ru",t, ert;toord door een 1'ul,gr.b.
te l"crkoopPIl
\ertrouwen
WIl dat hel
r.
~.i
rIJ
ke
IIpecehes
gelevel'd
zulleu
....ur
lell
gebouw
Hq ((leed nn bet dak nnr ht.neden lezeud pubhek han, 'olie on le ... tcuntng ml bew [00 UI! ttg anOnl"m "lukJe
Ah hoc .....,r.
fahrle k"n ~tl tl.lrow
JJJboort
meu ouk
DIckens Charl~s \\ t I kt Il vour de
o I tloor tl8 heeron
.1 H "Orllle\ r. en werd onmlddelJuk gedood
ga' Oil
Deze I'l_t I"" at " Ic ...elh<ken I~ .cI'rIJ de 1''11 '" I aak eli roert h~t geweten dit oeo
voorlltlllllg
te mlkeu
loor
,le groote
Jen,.:tI
X '\lerrIUiafl,
I 1 '\Loltl!llo (.
I
grool.c
b.lfl'J"t
'"
en
DIet
'00
gemakkelIJk
bel
"\ lG H~
InllKII
l\ Il
'3n vcrJrlOklOg 'e .... terw.,1 de vourra-.d ""tuurlik te gwot IS
'IlJUitllt'
'an
het Ililt I den lanJhou"
z" ligen kan .. orden opgelegd
.!S
D eken&, Charles
Uit" I I \\IS!
Krlg" en I' Je "aal
Do wa \rtllge uu lt had [)onderdagmorgell plaall! eo ".1 aan bet om all- boeken te adreltecrcn
Ik had DIet gemeend te ICbrll ren mur nu Iir
1.
HIJ \\ ti J lt Je ~,notle tier N e,1 heref
tlokter ~mutH zal tien ,oorzltterstoel
In
:\el"
Bhuwberg .tmlld
De heer F.ed Mell.h
"an
DI ""'f-ItF.X11I
orer
Intran81W rech en Pieter 'Uno ('o,.. tle be;lOt te yerdedlgeO wd Ik
2~
"IL~ II'" :\ Idl 1)\
Z&lIk Klerksdorp Transvaal l".._jer van d n heer J,; werd Donderdag ten einde geb. acht
keI k l,U het parlement
zal aandrlllgen
op nemen, en allen tile de Unkaander
Aan de
hem ..."zen op de proef op de som dien te
N t\elme
conferentie
namen deel de h""r ( J RllOd.,.
guusttg gezllltl zIJn zullen stel hg Vlln tleze Melh.h, den welbokenden f.. kker en mvoeruer
tI~ nooJ~~\keItJkheHI
van eeu meer tooh
van oprecbtgeteeld vee was het IL~cbtolfer HU Mil' Jam •• 81\0wIIgbt de beer Juhu. Weil de Vinden •• plnmp en plem In den nlulag van d.
Ewmg, J H Dil pleegzooll
vali
gelegenheid
g"brulk
maken
om
de
toedne
groote 1D0usl.crvcrgndenltgcn onianga aau
Ul:tChe oplei. ling
voor ,le boeren klntleK'"I baden en werd door een golf III dIep 1I'a""r
d,r",,""ur genel'lUll der nechuana
tit n \Iulenaar,
eeu vtlrha.al
spraken
te gaan
aanbooren.
!Ilaar wlj getrokken en verdronk daar bU Illet good beer n""",t
Ilc Paarl geboudeo "'tUlr .tln polluek gedrag op
ren
hen
commll!8le
aangesteltl
Joor
de
land
.('OOr...eg
maat.acI"pr
el'
do
heer
l
B
J
Uil h, t I lo.glrLnd
tkl
vernemen,
zal d. hE'or !\eethhng
bIOneo
onmlOkenI.are "11'" door bet l'aarbche pubhck
zwemmen kon
Eillott. dlrooteur generu
der KWl"""be gou
Kaap:tChe
unI verdltelt,
I~ than~ he~lg het kort ook aan de Paarl en 0l' and('1'11 pl.lllt, eroord~cld wenl
lo het dau DIet logllCb du
Hoogenblrk J ! Kin lereu hUllS
111 IS1>lIJIl IllS AAS 1>. K \AI -(,odun.nde
het ...ernemeut.6poorwegen
De UItslag d .... onder
een lltel bem tocgekcnd voor politieke die,",tf'1l
lager underwIJs op onze scholen te beban
80n In dell ,~e~t('IIJk ..n cirkel
de kIezers
tIJII~
fot>n hoek zonder u.
afgeloopen Jaar bel..ben h 11.1 pet'llOflen b"1IChul handelingen
offiCIeel III\ngekondlgd lUid. ala met aen.elfden onl<anpl begroet zal worden?
2~ Id tlelen
!lO u IS ue tijd gekomen om te dlgd yan ml8daden g~pleegd te hebben hanne yol~
m. II ell Ja Irlf"t dl, Il
0.. heer:\1 ERRDI \:0; I,; htl tlezer ontmoeten
0.. Becbuanllland .poor ...eg maat.cbapIk ben, enz,
I,d COWmlil81e en wu verwachten.
l~
en geen ware
Urlkaander
zal verschIJuIng Yoor de KaapstadllCbe magistraten
Pil beeft toegeatemd
bet ve"_k
van Ilf
Knyperi Dr 1. \eIJl<'lIJI';
\Ihulll
dat hij werken,
!i"maaltt
Daaryan
w..ren
2
it7
blanke
mannen
Jam""
Sue'Hlght
voor een laag Intrulto tanef
Ma.!'lIbe I, E Aan het hof ,til
het bIJ woorden
laten terwij I de tegenIllar
ook zlju Illvloed
zal laten gelden
en 191 Llanke .rouwen J 413 gekleurde man
over hare IIJI) tot uaar llochadi ton clnde de
partQ werkt
KnnlUglO ~Iana I I v III Fil
nen en 71~ g..kleurde vronwen
Het getal trafiek 'l'A1I westelijk Trar.naal te bebouden Zu
ld Het g<ut uu lllaar al te olIkwUis 7.00 dat
1Sir Pieter's Diner
~ellUti
""k"n door de magl.tr&ten afgehandeld":IJI
beeft
ook 1.oeg""temd van hare un.praak
Lionel Phillips
hl lie buel'en klUtIeren van tie dorps.:ICholen
b
Viln Eeden. Ft Studie,
en ;) R I~ h",,~huld'gden werd"n veroor
op een hooger t"nef voor pltUlu..,l.,k trafiek nnar Aa" ,J,.n EdJt,.,.tr
De
verhanlllug
van
den
heel
LlOl1el
k')men,
ou~e:tChlkt
eu onbekwaam
voor
Walton 0 F Alldn \ of killlie
"bfekIng dan het gewolle J.oloOl.le tatlcf voor
PhIllips.
reformer.
hooftl-Illgt'meur
van
MIJnbeer -ZoOall Iedereen d,e Oyer de aak
lil Id het \\ erk, dat h"Il op eeu II )erenpla lts
reil de:! lichts
A 1. v~rgoe<lmg
]l!1"'1':-<'.
op 1\' IIOIHI
'IEF.~.II
-WU lange aut.anden af te sien
tie
(reconllOhJl't'rde
gondmlJnt>n maat",ulacbt de 0' ertutglOg opvatte dat bet dlDl!l'
Funche, Otto. Dl d,en,t Ut'S Hee
Yornemen da t de .lage ... yan Ka.'\pstad van plan hler~oor stemt de Kaap toe In de ollde Intran
wacht
m!'t hel ,"er betleurellswaaruig
een
polltl"ke demon.lntle
&00
afgpveD 1.& na
seh Ipplj, Olt tie 1 rans vaal tloor ,le regpetJ~ Od
nil
zlln de pru" ' ..n vleesch weder te ,erhoogen en .Ito prll.en n laJ' \ rllburll <oor Rhodl'81l&trafiek he, eJ<I'gd geworden
gevol~
t1.lt tie hotels
te veel uoor hen
rIng
wordt
uog til uk hesprokt'1l
Ve d[lt de regeenng de opheffing der Inroerbelaa
die
op
I
Februari
mn
kracht
zull~n
"In
(le
ontlel
g
IIlg
Falb en. Blnnt
Wat moet men nu nil den c,vlelen oommae
,~ bJ bezocht \Vonlen en ultelildeltJk zlOkell eerste uitleg vlln tien heer I'IIIIIlp~, dIe tlDi In ernstl!le overwelmg beeft genomen
DI BosD IS I'. ~ \\ I:!lrEIl'U S InKf L. -Het
tier \\ "reltl
""na 'IJO _"teot
l W Broe ... en Durr d......
ZICh
thans
le
IontIen
bev
IUJt,
was
.Iat
deze
half-ont
wIkkeltle
menIIChen
tQt
tie
En
dit
nadat
het
overal
geregend
beefl
en
het
/.Iogll",/
\an
Donderd'llf
noomt
onze
besprekIng
!Jd
IS
ken die ala ""De depJlt.tlC bare op .... ebhng bij
HlJgermans Jr, li lntc rttJlI I
vee blDnenkort spek <et zal '1I0
Ud beer 'an den elllCh 'an hc' Paarls, he d,.trlkt.I"'.tuor
hiJ beloofli
had. zIch m",t Ulet de poll
klasse
der
lIoogenaamde
arme
blanken
d~n heer ~lal'lll.IL W V maakt.,n om bem te
Sheerbart, P Tarub Bag,l,uls hebil de oommi"!Ile ~an ",,~TI,I t lOgewilden om \"Mlg( 1 1Nl l"oorEltt,QI8t~1
lIeke aangelegenheden
der Tmllsvaal III Theron "erklaart dal de runderpes I In t dl8
In
te niPmen ODdet'
}3 od
Het
t weetle punt
18 maatllChappeltJ k.
rnclIIJe Kookster
.lecb," zoowat lO peroent deo heer J A Faure aangekollJ .:d te It.rf)!!Clla.I. vonr ,,"en 18.1dat bet diner Dlel. te maken zou
te laten,
lUaar tJlet dat hIJ ze ulet zou trtkt BntJtown
Viln Leeuwen Dr J Germa lUs<;he
DIt 18 een ontlerwerp
tlat IIltllr~t delt\'&"
de
beeAteu
heeft
gt,dood
0., droogte wa. de wetttge Bondalqandldaat een dlortatonal, lJe
bebben met de politiek'
btlspreken
~ Il III het WOOer dat ZIJn
·b :.ltl ka:1t beh"ndeld
(.oJenl .... r
veel ICbadclllker
.l1l111lOgof nlt.prool< Wil ulll' en bt'm dallkhaar
moet worden'
H"t ItI"e
Wol van Charl"" lJopkm. die bet pubbek,
Irtlkel
III de "w/pril/ii
G'II/III!J
sleehts
voor
dit
eerbewIJ8
Wil
gaven
.lecbt.
onlO
le'lng
Va.n Koetsveld, C E. \\ aal hliJ eu
F.t s F.K~'T!(.
O~ [I t II: I t)OBflo\lt
S -wht
ten elDde IOl.eekenaal'8 \e kriJgen rechts en hakl
vroeger
III zwang,
dat eemge 800rt van hlstonsch
was
De ()al'r TUIIfS schIjnt
van
de
....
k
en
IlU
bli,kt
het
dat
het
/.A'fI/'/"
I
2~ od
verUlchtlllg
leden Maandag had ecn pass&gle... trelll ....n
de verlckel'Ulg gaf d.t poh\lek bUIten gelaten
dat tie heer Phllhps roetIs rIJk
armoede
en ontbering
verkieslijker
was te denken
OIU II'd' oelen al. een d,l<tatorla~e u,t 'praak be
zou worden)
'Kom maar weer 'I
nauwe ontkomln;l naL" CllrtonlidlDg (.roote
ZUldema.. Dr W Ue zetleleer uer
genoeg
18 en llIet y&'1 001 ue veruannlllg
schou .. t Het bdpt Dlet5 de I3IIk langer IUIn
dan
voor
een
ander
te
werken,
sterft.
roteblokken
waren
van
den
berg
op
h(
t
lpoor
Ol meent dat meneertJe dat eeo beildronk ep
I-!ri
JetUlten
bangII
te
wtllen
boude
U
Wat
de
Groot
Dnken
zal geven
gerold
Twee kleurlingen
bemerkten dIt ~n
het mm~tene ontbloot VUl alle pohtlek II ?
volgens
den
heer Mli:aRLIIA!'I" nu u.t
liepen met allen lpoed naar bet .tatlOn om bet .temocbe kW"'lIe betreft hebben "'Il vernomen
'EI,KHIJGB\\R
BIJ
SilT
li'
\'\,ll liET JUUA'SF_'bl:1lG
voordl
In
de
meer
geve~tlgtllJ
dlri
dat
geen
ultnoodlglOll
aan
den
voor&.ltter
en
bertcht te brengen
ZIJ kwamen lUlllt ID tIJd om
KENNISGEVING
HP;R' OklllER8UHIIT£
trt kteu
Het
IM on~etwlJ fe IJ
zeer
oien pL...agte",trem
te .toppen
Had<l"n IU seeretr&rUI van dcn DIeuwen lAk omd.dlllnkts
\ \~
bestuurs.ergadenng
bIJ te wonen
rd I1"tOn
nlCt den treUl gestopt zou er .eker een ern.lIg
te
betreuren
tlat
IIOmmlge
uehoef
De COmm18S1e van
ongeluk. 'erll'eseld 1'&11 leven.<erhel
he boon den Ook .. erd die, ergadormg ee t op 8 Jan
tIge outlers
ilunne
kintIeren
liever
,laat. gehad waut waar de rot.llen op het lpoor gehouden dao na de CIrkel ooml~1 "ergaderden
laten bedeieu
om In tie Lehoeften
,ap het
1agen was de apooruuk ongeveer m 'oet boog 1oen werd eeu L'Omm"",le met een .peclale op
AA:'i ALLE DU:-"O"IIASSt::'i
~A.A.PBT.A.D.
dncht IWlgesteld Etndelllk III men dan I<>eb op
hUlsgezm
te voorzleu
tlan om zelf te
O\lTR!S I lfl r 1I[f~ 'an "!If en tWlOhg ver
13 Jan
zoo ver gekomen een oDd&l'_k lo to
DE MUNIOIPALITEIT
:'i IH WE BF.:'iUEMJ~(, 'uuR
UES
MID
Onze Catalogus wordt op a~n ",erken
"II \ W
dlepmgen
dat
men
thanl
te
New'
or1<.
I
n
Park
\an
sommige
ouders
valt el
s\ellen IntulllChen .. de K, hier tak erkeod en
DELLANDSCHEX
C1RK ~ L
vraag gratis gezonden.
\fd lt lad
Kow hoowt deelen AmenwnlChe
bladen deelt hIJ In alle Bondovoorrecbten
lij Januari 1838
Dit noemt
met meer
vf'el te tloen, tloch alle ('ogm
eenige bll&Onderheden mede
H.t be.laat een men billUk'
Áan a.. l.diteur
Bil deze ge""hled I kenOlagenng aan alle laden o )perTlak\e nn I 400 vIerkante yard.
gen behooren
aangewend
te worJen om
De top
Munh ... r -Ik ben blIJde dat het landboaw
Bord eli Boerenvcrcenl
nn de kroonlll.t .. 1 10'1 yards. en die vali de
tie kllluet en te reJden Uit len stroOUl <he vali den Afnkaander
:;enoot.ebap mun wenk heeft opgeYo~
OlD
ging dat folgen. ontvangen kenn ••ge'lDg de torent)et! aan weer.kanlen II~ yanH bovelI den
tendent
te vragen voor bet diaer
ZOOaIa ik
POUT
ELIZABETH
hen
naar
Jen
IJllgelllkklgsten
staUtl
In
tie
SCHUTVERKOOPING.
hieronder genoem,le boeren wettIg zIJn geno
begilDen grontl • I" Het geraam\e 1'&11 b..t
verneem beeft de heer H ago d ... het Ma.on ..
ti J"
-( per telegraaf )-Er .. tu hed ..n een maat8ChaPI"J
mlDeerd door de re.peclle\C bIJ hunne namen gebou... III geheel an .taal ( t 000 ton .taal 10
voert
De I PI dedl!ll/I!I<(I (I II 0)1"" ,."r"".1'''OOo,' )
hotel beeft ,<e'1lenomen de tend ..r g"kreg.n.
g'
en IJelanfTLke .. olyerkoopmg
.ol balen ma, hl der
d""rvoor noo,hg) daar~n w"rden de .tecnell
Kaapkulome
'IVortIt door tien genoemde <":Irk.l ye'l(aderlllgen ._j. Bona.k.n
If I
"amelllk dnc .billlnga "oor bet dlDer per kop,
werden aangeboden en 'l.'J7 ,erkocbt tegen on
dida\en yoor den Wet.gevendell Raad !lO da t gemetseld
Het
reuMehtile
110bouw - een
en drie peuce een kop koffie of thee
Jk boop
heer 'If RRIM \'I; al~ eene antIere openmg
Il Januar, 1"38
veranderde
pr Izen
~egell balen zeer .uper
Artikel X 1\ der l'ronnc.ale
<":on.t,tutle 1.,.
geWIcht <In '~Iljtl(j Il()tJ kIlogram - ru.t op
het
puuhek aal er nu goud gelJrulk van makeD
gr""veld vetwol bebaalden hId per Ib lá balen voor tie arme blanke Jongens aangetoond,
trekkeluk hen dIent In het oog te w"rtle" ge 4 000 palen "elkd lj yard. dIep 10 den grOlId
1ende", worden gevraagd door de ABt..: bank
Het scbtlnt of het coml~ geen moeite ontziet
ko. te gemengd veld vet .. ol werden teruIIge
om het oude gebouw all bet ware lA! herbouwen
geoJ.agen en met een .ltkke laag 1",,0" overdekt
en \\ J ZJil ervan overtuIgd.
ddt III dIe bouden om do .ho... een
te makeu
trokken tegen 4d per lb Voor 16 balen zware
J " I,,' r / Jl, tel ,If ,C L / de heeren .. orden waann de fQndamenten "orden gelegd
Deze II al lo eer eene ,erbetermg
die dali ook
\ "Igen. wat Ik '"t Uil' blad verneem moet
\!ionlen,
P B v.n Rb.)'n .1 A ~an Aarde Lod,our en Dit hoopte IWls van Nc ... '\ ork .. ordt voorZien een "eraad VON OM dorp zal "In filOnenkort
K "roo ,ct wol werd lid geweigerd
V uHlen rIChtlUg 'eel getl<\an zal kunnen
de mUDlClpahtel1 b'er maar een rare boel we
ualcn mllidcl \ ClJ.taat""he werdelJ verkocht
IndIen
meu tie zaak op de rechte \\ !JlAl o de V011 Rabie
lullen de gebouwen op het k..rkpletn eun na
van I, bydrsuh!IChe I II. of oph,,"lbakken
""n Up de oene vergadennIl neemt ~II een
tegen ~ d een ander lot van dlezdfde BOOn Wil aall('ilkkeu
'"
/, I If do/rl/w/.
/"" (,,1 / de heeren
bet ander van onde tot meer moderne gebon
vau welke de v,,"r het pu bhek be.t.,m,le ...er
bealult om bil bet kontrakt te blIJven "JDe
\ J Herboldt en [) 'L1J.,.,n
IJehaalde 4jd per It_,
Het gaat langzaam
kl II met de groote onclheld T&IJ7 yanll per wen veranderd worden
lilk.
dat de koo .....kteur de .lraten
yolge.n
rut
hiertot'
h
..
blJen
\\
U
hel
oog
lu.,..r
Uti 8trul~ ..e-t"rl.ln mM.rkt wa.~ gfloCd \oor~len
en
I
d,,, 'v ,I U .'rl,A, C k I de heeren _unde
maar ."ker
konLrakt dnc malen per week zal nat malten,
de competitit:
was algemeen
"terk
on er waK speciaal I ph. t opkolUentl
o P van den H..e .... M J Pr~tonu. en ~ F
gesi" ht gehatl,
Onze ca'xlrtlVeMl komen nu ook onder de ~er
tE' "oSI'''kIJK
Ol '['"rtll
-De
lAatste pllchung om hun rlJtu'gen \e nummere..
eene
neiglUg' tut r Jzen v )Oral bij zwarte ell doch
Ieder I'll de andere veJlradenng .. oor .enndert "II
\la.lr
de heer Mlmnuu:o;
In tie WIenand
het maar twee malen te doen (n ... t
Tale
die In 80mmlge ge\allen
'percent
hooger
I,
dr
OX, " , I .,,/'.J '. ( 1,/ de heer "yerblufaelen nn het 1I ... all kOlllllkrllk zullen cab ... 1 '1ln Ilummer moeton hebben en Kcrtogl' CDbealulteo
volgolll bet kou Irak t)
uertle pi \at~ \VU.t Ol' ,le st",tleltJke ulldole
blDnenlt:ort per publicke 'eilIng te Honololu
J (.OUW"
,..,1
teerd 'un
De rlltn'gen moeten d JOrden In
van
de
hand
geset
woruen
Do
lIJKt
.lu,t
la
\\
at
moet
toen \&n tulk een boel deuken
len en II~ voorheeli
geert ar"ll1d~ kolo
I r Irt (Jo,l" '.J I, (, /;,/~"hoer
)Ii
J de
'pecteu r worden goedgekeurd
twee kroonen
'an flJn goud de kroonjuwee
I'ubh~k ..an IStellenbolCb ...eet wat gII doe' bn
On..,
.tadllYade....
znn
"In
mr.enlng
all""
wo
nil II ,I,.lr dl nkt hIJ meer 8pe~laal aan " c
de v,,!gende el ..klle m Maart
KI"" IDaIlUen
hm IIle.", e CIrkel <ergadenng ter l,.,noommg len ... n de Hawan '01'81<,'0 'an af KJomehameba <eel mogelIJk III goede orde te lJrong~n ('p
tie vol w ..!!8elv'n en oUIlers
den Groole wt de afgezette komnlt'lD LlIluoka
en nIet ....n
laatste mflwClpale vergadellng "erd een com <he u "e hclangen behartigen
nn eOlnderden kand.daal <oor ,1,," "" 'r/I , "I
wk"r peJ'llOoC WIllen be.oord ....len dIe weten
!'.en
correslMlUdeut
Utl h..! Jl~trlkt
~ , , I ,Ir/ .al worden l,Cebouden np DlDoda<; I laDi het heroemde groene N!' r"" dmer oerVI.,. ml."e aang""l.cld om blJ...etten op te .t"lIe"
fall .. 000 .tukken dat <l'lOr "\lIpolenn "I pre
f"br ten IJ ure. 'oorml<lda",," te I I r 11,.,
ID verband
met de Ycr'" IIdermg 'au nacb t yu II waar het ."aar' erdlende geld "an weduwe en
\11".1
:!\oorU SChllJrt tlat de hE'er I Jo K
oeot lfeIi.an werd aan kOnln~ Kaiak"" .. b'l ge al. <K,k een h" ...et met L.ctrekklllj? tot rll' .. el" .. "'00II 'and&tlo kom I mannen d,~ lJuparijjdi:;J; ea
d"nr eenu meeruerheld der <":omm••"e vmdt
"Tt
1:0;
hezlg I" een gruot "e~prneIIIlJ~dat de heer I I I, I I n.ol .1" Jr e<Jn.. ettlg~ lel{~llheid van d.en. h"I<,,,k aan l'arll. enz (lp die ye.-glldor ng weru ook heslnten om den geeu la lJroen Z')II
RU.EIIT
scheml
11 t
te "lL I en ,10"1 d" Krill
v"l.lrokte
Dleer,lcrucI I w~rd gek •• en Ier Het k"nlDklllk. LUI.ra.d en effekten w.rden
tender van den heer ( Hall aan te nemen urn
tilden. de long.te om ...enl~I,nS1 lt, I_lag geno de waterl'OQr In de 1ulhaghKtr .. t le I~rltgllen
J''"l''le clrkul <er((adenn!:
D~n b~er /I I /I
II \ lcr 0l' lie pl.lats 'an tl"l1 h, r \1 Ptn
11180duur tie .repulthk~IIU4("hf' re~eenng
en .fOr
De Tentooll8telling
......
I 1 I' ..t r
ti, ,,,' .. wurlt <erzocht de "o.xllge plaal.elilke
voor do .om 'an £.!GIj 1.)e beer V Harm
I I t:TI II uil
ttt leltl"l1
\ I~ JtlZC ollller.cblklangen
te maken voor bet bouden der den tIe:lert .,,"!(ruldlg L.c..-ur<l hoewel veraaroe
ltemde echter er !.egen
laan van rantelten h JO_e aanhieollgen daar'uOr
uemlllg' een ~t1c<es WorJl. ~.al ze aeon "0<11
Dleu...e vurgaderlng
Dc goedlteunng Tltn een geochenk ran ....Il
I~ Januan 1~J3
Van de kroonprtn •.,. Kau.Janl dIe ..er .tuk grond ala lpeelterrelll door bet parl ..ment
De CommlPle yan 1""'Iuht acht het no,)(II" deden
beelu
ZIJn voor andereu
dIe kapltJlal
.0" d." En,teur
leden
maand
nur
het
e,l..nd
lerugkeerde
wordt
te
melden
dat
de
k,ulIlg
op
de
nIeuwe
CIrkel
gedurende
de
laatete
&tth.g
lA "lIldeltl" ont
M~J,h.oer -Ik
lie
o<eral worden ~~
Yer
hebbeu en lets \I tllen tlDen tel ontwlkke...,."denng
llIet nl hggen tWl8Chende twee nrteld dal ZIJ "ch IJl bet huwelilk gaat bege ....n nngen
WIJ uo~n dat bet oomll.c nu met &al gad""IIgt'nJebouden
door de kandidaten voor
een welvarende
Img van OilS laud en ter bevordt'rlng
Tan "amhd.ten
die de mees\e .temmen badden op met zelecren 0801'18 Danel
"er.ul.nen
met de owhelntn!! van hel ten'eln de &;mltaa e parltmenllyerklt&lng
Wat
IIOU
lo yong" ... rgaderlDg maar leheel nIl zal lIJn KUlkorpl.IItBr rn dat IU &lehdan in hel prt"a\e en er e JD prachtigen .peelgrond "An \e maken
de belan!,oen van h .. t blanke rn9
\1 tt
t<>cb de reden "In dat Wil bIer nOlllIeta 'an
len," ,,&I ternlj'trekken -I: 'I''''''
,
"r
alle
kandidaten
<IlO
In
het
veld
.'In
!l'e
Ul8leren haddell WIJ""n dubbele beg'tafenlll de heerea • allre en "\ eethhng booren'
\\ at
het'!!
imdere
voorbeelden
zoo d~ li
DI II 'K rtlo'
l' 11111 0' L ,\,
had nllmelnk te' nnr .he yll" den h~r.1
Im,cht ,olllen. de voor de vonge rergad ..nn~
(Koot)e)
d..n ed heer " ....thhn!! aanbetleft, ......ten .JJ
1enu"un
~ettlemeut
te ~lockenstroolU
...
:1 1 ,ft ontkoOJlnl:'
0l zIJn reiS naar de Kaap
he'lemde ge!t)Of.bne<en
en d,,1 die geloof,
no..man die al eemge maanden 111.lende....,.. ~eno"j( w"nt Wil hebLen "Un aall!lpruk
te
lJne' ell ook op de DIeU"e Yet'gnderlng lU lien .tdd r cn gevolge un d. zw..", regenl Will! et-n H I lt.erf II Zondag ID zlJn ,i.te par
De \\ (111Ogtou geleaen maar Yan dell h<,..,rf .nre
De lmer van den heer \lf.RnllIA:'>
be
gelden
ne aanda< bt der fergadenng ...ordt ."rOlt ongeleer een uur rRn De AAr .U.llon aDder wae die """ de .. h...,r Htephanu. G.lden
.. eten ...u lIog nieu alleen .. at /hl /)frg/And
hoort
nau wkeurlg
gelezen ell overdacht
yooral bepuld bil artikel X (g) (I.) en (,)
.00 vol. dal de """tkar
waarmede <le heer hula, algemeep bekend "I. eell van on.., V"E'nden vnn beID ""lIt
Wu tOuden hem gaarne baer
te \\ orden
Op onder\!i ijll gelnetl ziju er
l'heron reillde om ,1"0 onc'lreln nur Kaa""tad
DIUU' bet m<>:f"lnk I. dat IIOmmtgeaf!leraar
d... 011&. markt yan blIkaM .1 het nmlge "oor
op bet platform Willen hebben nm zun polit.ielt
te Do br t~ <angwn tIIet dnor de rt ner kon &'g V"len zullen hem dan ook ml_n daar bIJ le booren en ook om bem eeDlge vngen te
d'iden Diet ter DIeuwe ver~I nnlf lullen kun
aan alle kauten voorUItgang
en jZ'rootere
KAAPSTAr
kom ..n Bn het ....."en ,"n een pogtng om door .l!ooe ~pplg
1I'U en meer d.n ....n deed lachen doen.
belangstelllrg
te be.<peuren. en Wl' ....1I1.. n nen komen ....e,en. den grooten ,,(.hUld benn
hopen dat tie arme blanken k ....estle lUeer den de COmllllMIIleun a-Ilkel X (H) An lI'""ft >1 '0 ""'" werJen de kAr paarden en pa3""lf,ers lIet sl'lJt mil te &eggen dot zIJn dood "!'Jl' ech,e
De tenID'>r..t"lhng ....1 'l'olge'lde •• ek bIer
.U.!lOItlt0JlU
Het ACIi'sle
IJd.la I", r den otroom afge .. ",rd
Men ...ao !le Ilk ...&II nil wa. nog fnecu e~ I1"lOnd op de
rer<l. r In dIt specl:l&l en e"""ptloneelge ....' I.
lrehOladen worden
Zooals Ik Vernef'Ql .. bet
en meer de aandacht
zal trekken.
Jan o-r€mhrok.e C."tle ,au ku thaT ns
kleederen II&n markt op II Zaterdag
,I ru. lie aan de cIrkelvergad ..nng om bU hel tHet nood. Ulkt den nacht m~t natte
Zondag klAagde hIJ moelluk "m led.n te k-ugen die "'11l~n belpea
20- 'It. "Ja "aD I p'tJe
v~"",hunen un afll'euardt.cdefl op de DIeuwe den oe""r der fI Vier door te "rellgen ..~ eent
reeds over pIJn 0;> de bm.t n OlD II nur In 7..oowat 'Uf of le. leden mot:ten alles docn
Jk
ALL.&RLEI.
2O-Z.eecische
OOI I ~"'3" I I Pr Ja
v"f'lfadenng de .temmen der afweltgen a_n te laat den volgenden morgen kon ",en <loor de den avond ,au den.etf,l.n dag was "II een lUk
Jenk dit lO locb "'et r""Lt
MeD boboort
VlnnIWItKK"
DI! h....r HIJ .. u .l""hl.
teekenen In lilt genllen (100 lang a" doenlllk) nner komen en de rel. <oort.etten
,1,
JIlren
oud
"
"
betuigen
Ramen t~ "'flr'u~n
Bonds-kandldaten
J 9_~ lr ("helta \ '1U11(' nAAr '''I ,.In
<oor de pel'llOnen d IC III de geloofobrleven In Theron ••et er leer nrmagerd u,t "'''I1eno al .If' onze deelnemlD~ In I,.t ""h",. der familil'Ik verut>f'ru rucn lO bIer al bard Uil h, t
De 8t>~re:aIlS \ an de commt8l!Ie van to{
20 - Pt nnllv rutl#" DPHH ku ...thav D!
bekollimernl& en droet'tl\"d van de afgeloo:r.:n betrekklOllen
banden der ... rgad~rlnq of ter vorlJ,'" vergade
Do heer (.,ld~llhu," wal .Iecbta werkeu «I)( rnamei ,k het oade 'p"Il) met bun
() -( Il."ek O&.Vk l~'hl"'en.
ZIcht op t>lektlef! kondlgt de WellIg he
maanden
]n April Il ..erloor h'J .. ,n 00 .ta IIOOwat lO maan,len lZe'rou .. d Da MaID)'
nng Ingele"erd genoemd worden
drie haodlall8el'8 vvor de &anItaAnde verbe
[O"'DJ,;~
noemtle
Bondll-kandldaten
!I.n
I n lien
]n Xovember 11 moest bn een lOOntje bleld iDdrukwekkonde IlJkcl.en.t.n
Aall "\"oonntten en 8eo1'etan_n
van Cu kei docbter
ung 'an leden voor de manlcipali"'lt III Maart
o Jan -( I cr t_lellr~u )-1., I,-.:lan c. tie"
en gedurende de ..
comltk die nog giet de DaDlen 'f&D benoemde no ... maaDden afgenn
~rltltl .. IIandscben
cIrkel zal op I Februari
Do bltte .n de oooruweate1J ",,"d I.ten &leb Zooal. ,k verneem "lln de ..~de
pel'lOnen
\\ t,;o-w:u..gnad t In Lon lcn aangekomen
IDUnd anne docbler
<le algemeen beminde nog al ..oelen
kandl<laten hebbeo medeaedeeld aan de Com
eeu nieowe
benoeming
voor een derden
'Vertrou\\ fin
kaod ..hten
oode J.den
P Bo&man
J du
=1 Jsn -(Per tde~........1 )-De nll"ottar wIle I. bndl,iaat
o
Heallie
De
reren
ID bet diatrilrt 1'IUl Britam",,"e
fan
ToeZicht
wnrdt
"""lOCht
lnlln
ten
Toen
tw
..
docbtert1811
....n
den
beer
J
F
moeten plaat! hel>ben. uuar de
t.n Je ge'-tll
....LJ. n h
I'" aanheT'
le 1
TOit J Fick J Knr W ..an BIoIIIID .. teID,
h denmorsren om 6 UilT te Plvtnl"luth &an~k.,men.
town w.. lang<Jnng en acbt
en de Jl"Ond 1& Olijf lubotleden
eerste
\e
doen
oYereenlw_tJa
artIkel
X
VU
Il
ZondapvOul.l
"ur
bet
poet.meenlerhetd
<I.r eommillllie meent Uat de der Pron_l.
T. f.rl<n)~,
•• tI alle \1" th.k.r'
l'akbuI&- De T'nta,..l C.. tlr ol' ",II tllerb..en II g"'enuUllId
Dlenwe kandidaten
Jacob da TOIt A. ~
doornat g" ...ord~n
VIer wIllren ..an Brit,towD
Conllttutle
mtoor
VtJlll!n om twinen op de pud te doen
bouden ett HA"~.I.a" tt PUent. \1..<.11<
Joon of u., om 6 uur tc J.... P.lwu ""lI8"komen [le Oarth heer J. J.<'. du Tolt niet door een wethge
Haoptftelteb
Paal Clut-er Ed. W.ber prof
!lebben letamcn 80 (0) oeh.pell "rioren
bé
liaaaeot
de
C
'mm
....
vali
werden
.u
door
eeu
bond
van
me",
Von
Lnd
dll'tlkt Tan den r ~.n""r
( ... 1. op .....1. naar d, Kaap. o. gI.lernaml.l..t.... om yolstrekte
MorriwD JDD He) nike ell J &mea SIo&dle1'
met>rderheld
werd
gekoleo.
Toellcbt.
bal... Je paarden beaten
elia Hoewel bet w'l a&nJ.e"allen eo lebeten
Gelukin, ~
(FnJI
• PO!! \ nJ)
, uur no [AI Pal",,,,, n:nrokkeo
Do: CIAIl CtmlpRo!lll KUilER.
Men leJe de wenken yall de CQlUmleeie
.... _r -ICJ' la beef\ ~e fOI'GlI rluq
iCCII er lpoed'l bulp op. 0. bODd werd Iht ..
~.I IJt W.w.
bell I> hedenlllQl~n faB Li.crPQOlfVlIOUcII aaar
I II

~L

tender
""liD

genomen.

Hopefield_

KENNISGEVING_

1

Dm"IIZ,

SAMUEL R ABEL,

Afdeelingsraad,Bar kly Oost

ertementen
,dien
her-

lIlT

ONS LAND.

G

f;LUKKlf1

'Il ~

I

Im'

,,,,il ren

tender

lt,

D

BENOODIGD

Ho//andsche Boeken,

",

u.

Ir

I

\

-------

J. C. JUTA & CO~

Toezlcht
over e19kttes

BOEKHANDELAARS,

STELLENBOSCIl.

MARKTPRIJZEN.

WORCESTFR.

~,C

.u""".

\

r

I

IIr I

Een Zeker Middel voor Aambeien.

Wonder der Wereld"

D

J, I, lWE, iOIDUl~,ul

IOl'Ultu.

li~

~

totlioat ~qwk.lU'ii'

~

... 1itHI

UIIfC""

........ "" ...........,......

[iii

WIIvviUiiIi; -

Lady Grey Brug,
18 Januari, 1898:

TIES voor boven ge1D00ml<1e betrekking
vergezeld
bij de wet vereischte getuigIItlh'PiH.~D van bekwaa.mheid,
goed
van de laatste· schoclcom~DllllISlOI een predikant
waar applicant
was, en lidmaatschap
Proteetantscëe
.Kerk, zullen
ondergeteekende
ingeworden tot op lG Maart,

CORSETTEN!

bieden thans de grootste veI'8eheiden},teid en de beste waarde au in :
Plein Straat.
!
i
:

reiskosten, gestaafd door
_-k'1ntl~t1ee zullen vergoed worden.
N.B.-De geslaagde applicant
sioh voorzien voor een onder_..., ...._ 2de klaa spoorwe6 certifitegen half prijs te reizen.

J. L. PRETORIUS,
Voorz. Sch. Com.
KlippU, pk. Quaggu8ho~k,

'.

·Wk. Kiddenvehl \'"ia Bultfoniein, 11 Junu s-i, 1808.

5. , 000 PAR,deEN

om te kiezen, wachten ~P koopek;
r. n., bods, ThomsoJl 8, Cur~
Prima Donna, Y en Nt Wielrijden,
Rlil~ll, lallKlijvige Band Conetten,
hebben een wereld wijde beroemdheid.
;

VOOR

Zullen dames oaze prijzen lager vinden dan eenig ander
winkel in de stad.
. . ,

MOIBlS.N It «';0.,.

i

zooals de
b kwaarn¥UlUa"",,,,.ua·p,
goed gedrag en
"''''''0'';'' zullen
den ondergeworden ont vangen voor
"boeengenoemde
betrekking
tot op
den Uden Februari 18\)8.
Ha14ris £140, en de schoolgelden
.; .(daar t zijn 1:11 150 kinderen ('P
aeboo~ en £50 voor huishuur I'er
jaar~ : ~rondige
Kenlli" v.vn HolJands~b en EII~elsc,J is nuodzakl'lijk.
Alleen ~ehuwde pCn'yUlll die k(:"t·
. en kunnen aannemen koun-u
-r- in
in '.
Wer'~<;.zaalllhl'\kn
te be
ncn op S ;'Iaqrt e.k.
BiIl~ke reiskosten, ,(·"ta:lfJ dOOI'
kwitall.ties, worden ver, ocel.
De ~eslaa Je applicant
,moet ,ich van een onderwijzers
2Je
toorwe.(
ccrtifieaat voorzien
te! en halfprijs te reizen.

•

ra

.....2

l.

~.-:;;~,~,,,,,,

.....

'..................

__

................

..-.;:;;.;.;;

...

__

Bemoedigd door de enorme
v,rkoopingen. maken d~ Fal:>Pikantenzich gereed om
~SO,OOO BUKS

HETZAL U nOEQ 8£1 .
OM U\VOUDE

Plltetur op Dleo btle~d ti 'krij..
genDO ~. ~- Bleulg_t,.
Door. H. :Ft V:E:tfNÉTT

••

B. O.LDB'OJIa
HBY1Q8. ~_Oo.

U~"'.

R
S~BAJr~
en bij aD4ere

...........

,.,

Goud,"Zilver, Nickel CI1KO~8',
ook Bron'1 Bil roter Poteere«.

dek

OABI'WJUGJlT

J, D.

en Goudvernlsscn, teren seer
bil/ilke ~riI3en. '

ea' 00.

(10;

.. Oo.

I-

Benoodigd

K~STAD

Omheiningslateriaal
teg6llK1StprijS.
_,__
: '
)~·:.ENBUITE:NGEWONE
- - ------------

'1~

Damplaats. wijk Onder Valsch

Gemaeht.lglle Kapitaal
Juesehreven Kapitaal .
OulD~reven

..

AFRIKA4tfSCHE OYCLE

CORPURATIE.

KANS.

.'Ho,Id

~.' " Dspof:
, '
Kan./oor

Maatschappij in llkWadatie.
HO.K VAN. ,
-Rivier, ongeveer 2 t uren van De Kn;lp:.:,che Kolonisatie
--___
St
GBOIB,IIIATIIIHT
, .Bothassille,
PPLICATIES

A

voor

);0Vl' Il

. '., LN E gl":JJte voorraad .is in onze handen gesteld, eo Wijl hebben besloten <lt;zdve te.gen kost prijs te verkoopen, D.~.: .
Zwar.,
Dr1ebo~~ge IJ~ren Palen gflSChikt voor gladde en

noemde hetl'f:kking nTgezelJ
van de bij de wet ,tn·ischte getuigdoorndraad, lv, 0 per dozlJn.
I
,"
schriften van bekwaamheid, goed Bouten. en Krammen benoodigd alechts voor doorndraad, 6/· gedrag vnn de laatste Schoolcomgro,,;
missieten prr-dikam
waar applicant
Wmpalen (in hd midden: 21/- stuk.
wt'rkzaam
was, en lidmaatschap
Hoekpalen, met 2 dubbele stuanders, 30/- per stuk.
eencr 'Protestantsclw
l\:el'k zullen Dubbele Hekken, 4 voet en 12 voet met pilaren, hangboomen,
door den ondergeteekende
inge-] staanders kompleet, £5 l~s. 6d.
· wacht wordeu tot op 2! Jnnuari, Gladde Zwarte Staal Draad, £8 per ton.
1898. ,
. ---- --

·SchoolgelJcll.
. Billijke reiskosten, gt'~taaft door
tauties zullen vergoed worden.

Ouderdomworden
nm
"'... ""n<....
v .. n

aj)llj~·:tIlt mod

J,'.\~i,:, tI'

\ï 1"-

,

rt'r.~0nen

-_-_'

N.l{ -_ Ve g....
sba~dt'
il Jlpli..:a nt
zich voorzien nm e('IJ onder. 2de klas Spoor wez cert.ili·cut om tegen half prijs t'J reize-n,'

AllR. PHELLEH,

RO' "YA' 'L
'TA··Le·, O'T..
. OVCl.'
ES
1; -"', •
-

YIIl

ar'-

..

'

.......,.,..;óf"-,

Kaapstad.
I

. "

1.\.'-':':'1,'-, Lo'.

'.... : ·~,·1t·t'·.,"-·umorders te ootTaDgcD yoot d.
,.'
\ .. '1 ,L' lJr~t~ .. Ma""_';fto ti
immet in d_
••
..l,lr';I~1l
in (le Fabrieken .~_Tim
.

.

..

;'

.r. I :, ":"

1:::£ ..ó.

0 DR

n':.l:.Jl.. l.'1Z

a.G

CO..

I-J:OLLA.ND
• Hot Koemerk.'

Lor:o", •

V+Z_~,

'0 Drie Kr.:>onmer_k."

.. BaldJeU Llevellnp

merk."

'

etie..

Alsllle.le or(l~r" voor g-F'l'~,',...er1"Cerde "~,!Dt.'·i1'1J;.!..en
life.,
ppreW'
.8('1 d
in " .. 0 C,':::!ederatiu rubrieken LlmL"
.J1OIUCld ",,!"de: 6rde:'II .tm(! ... 151:eealiell"
pntChti~~ IWNtCil Villi Talel- bed.: ell h~
1laDeiIw. haiadloeken 2aitGoe.·
damast, f:anel~en, gcstr&&p~ien.z.,f~
uit ete fUriR: 'JU. H. Tmdea Briel, B.......
·s.a.... rium
}a(onaktn ter Oe-,ichwgiug laD de l'eIId.lIU.toreG WD

E:a'.lJ:LS B. VA_

Balnk ,

'.'

,

, .q

,.' '

,

Sea. School Cern.
- Dotl&asviUc,
Jan., 1898.:

en

lllPS'f.AD.

KA.U'8'fAD.
.

per

' . '.

',. I ~~-3
G 'EVIJ:$TG.

T,; -

ko-

iIJ aanmerking.

S.o...

.
~~pJ"",~~,.

_ - _.-

i"'~~;
I
I
'.~

te~"n
£:2 1(1 ',!pr rnaand.
•
:1> van n.uzicl, cvne aunbe-

ongehuwde

Tak DIDot:

g-,._I -'"'

21~±P1~i~"~::
';:,:'":::: KOCH en DIXIE,

Voor .. oormelde

KNIl .. &II LOOP

w.

ell

..

s.rm.

KASTEEL

ID

L. l~n\V:'llDS,
YOED3EL VOOR VEE,
V ARKENS, enz.

Per Spoortrein verzonden.
per zak te,
" .StaUOu. ..

JIIIOOBDlEIN.
IJ ::&:JENlG A:c;J-:El~.

ete 1C.i&P-XQLoJrD,

S'l'llAAT.

Levert Brouwers tImf,
BESTE

.

1un'uJ),,'

.

•

28 KA8TEELSTRAAT,

Tim ber Straat. pret~r~aritzbunr_

aONDGAA.NDE

15. en

eene SpooiaJit.ait
H. Evennett & Co,

taJdl ......

CHAS. W. HOL,MES;,

Ladybrnnd, on;.,
Jl> Januari, 189$:

.

Rijtuig on Kar Versierselen

lL.OOaI

l3l'hv·)1 Com.
Ladybrand.

,en Co~. 28

Kaateelstraat, Kaapstad dio
nemen elk soort ~l~ctropleetwcrk
te doen-iu

TE VERSCHEPEN.

Zuid Afrikaansche Vertegenwoor"!lf!l'

J. DE VILLJ ER::;,

Ond~rwjjzer

Kaapstad~

V:lU

N.Il. -

Voorz.

Straat,

SPECIA,ql GEPREPAREERD VOOR ZUID -·AFRIKA.,

-EjTUIG.::iCHRIFTEN

I

zebd

Corsetten per pnkjespost versondeu 00. per paal' extra.
alle orders direct Mn
, ,

GEVRAAGD,
iDistriets HOufd enderwijzer Plein
: wet vereischt,

:::JEZE'ZAKEN:

.

~~;;~[;l~;ll,~
~
·~rJrea

BUR

Kapitaal
.'

,

j.

20

(,,'SD&lfl

cUlLferentie ia
men. De pRaaien
•• wuw ODt.buJcI
u ,~,
>..1ugunde de ~
...

zon :"r'if\~

':

...... .,..
...!'Il.J~~
4IBel

"""'.

U.K'd.ll.'ilJ)

!.l'JIJ·r

t'~DI:'''''',

;' a ("liIl.Q.~d~J .001
L.' le ..""r~rij~.
ru mllJ.
NO..J

.

1H

BUlken

LU

e

..

1.:-1
G. Londen.

'l G."

Chamberl&1n

der
V'iking" de
-iligheid kan

(~).

T. BriatOI

-

machLeu.
Te LIverpool
IprekeDde beh_Id. de heer
Chamberlain
d. nrdMidMid
der ~H
"Ill t re 0 I Cr.'-, en
lei da, tMt* d. -piiDIll vali
fD~elaDd
worden aU_ ap te u.ilan.

mac

dl' hurigste
s.sche Hoogdell in de ge,1'''(' rijker in

De zaken in het

008ten.

~1 JAS. (R...ur.) - Baaland
bet 'flUl Cbina eeae krjjph....
Lal <,:;'beD iDge .. 1 van de opening
YaD Take.L"qlES.

h•.dre,"t

dat

Z . .A..-REPUBLmX.

wan.

meer

IS

JAN. -

lei air Miobael BieD-..- dat ..
..,emacht nn Enpi&Dd _
dan PIjjkea tnCI
sou h"adeD me' de •• rgrootia.
VUl UMMn -

,I ,iiheid

vn ,

20

U,n>E;<I,
.prek.nda,

MELK.

en Blob-Beaoh.

:<i<~eD Jal'"-~.
oorloguehepell
• .nnlr·
ken l.mnensort
Daar Cbina.
.
L, .rd W oiBeley heeft ..,Rgd, dat ladien oeri" i morgen
verIdaard wordt, twee .olle 1..'1(ef'lorp.ell
goreed
aull.1I w.. ea ..oord U de duo'
..:b"peu k&D ... ~eII.

'''Illakkelijker
• t heeletaaal
,1('::;<10 suiker,
dag'dijksche
1'\\'0l1C
melk

Inkomsten
PUTOU..l,

"-ta

erde Lekworden bij
!L t groot
van

Ontwikkeling

,'l

\":1 'al

dm".;

AIBERL1Ilf

__

van VrtJbu.rg.

- AD.

Gribble,

P

"r

21).

ELIZABETn,

J .1.'1.

-

IDI'vu £866,"',
v_ a. ~
be, vorit jaar. De ...........

IteM
.

Goll4 ell ,diamaIltell.

U(', '!:] JA ... -{Rnd.r.)-Eeae
........
van bel .. tingbetale,a,
Pten~ ... :
heelt
den
a&ad.n.a
~

N oord·AmerikaanBOhe

De Ht-

U96...a.
a.. .......

qp taM,8O'l, tegea .t676,6fi.

h""d, P,
.t i" '''1) VUl de regeerillg
te "'0811, .... Ml
I,'~g"n TaD Jlijpen. waardoor _
poote -ru I water Toor t..oIproeiiog in de .bd Iraa P
br avh t worden.
•
.

.AT,

Ju. - (1L!Uer.) -

voor de Iutat. -.cl warea
ftTPIeken
_,
.£608,811voor n-her 1*
De aitca- __ t&1I6,.l89 OL l.•

Irea

KAAPKOLONIE.

30

tm u1t,savea.

PBBTOBU8

8TAD8B.IS8TUUJL

--'-

eze18.
(R.w",'.) -

De beer-en Araulrong
tt Co. bieldbn giatereu
e ue '-~rkooping
Tan 20l )loord-AmerikuMChe
• ·,,1_. toeu de dierea verkocht .. erd.D "'-

ARL,
li lj zijne
L"l'l'L'l,J Zuid
r.u nu: onder ..
n , Ildl wede
ij I

,C,"

tot H9 per atvk.

.- '

OVERLEDEN.
1'",<, ECnAIIErn.:lOJu. -

;,,'l'llggekeerd

(RfflIu.)-De

'''';''':J
han".n half-mmst als een teekea ";Dl
"", ""~ voor den beer Bd~berfoo1l1, eea vaa de
ou.lst c afgetredene
kooplieden
nn due alld,
die he.len orerleden
iA.

.nceland met
,I, r» hij III de
alle klanten

Een wreedaard.
(RaIl ....) -Giaier·
XbolJa, ajj1l.
"
-i-tw
rod een mes op 4 plaau.a, .. a deak iD
.I,. t: r.le wu il duimea diep. Zij werd DUI' he.
h"';"I.\:,1 genolDen in een -tilea
toestaad.
X'" ,il. kwam onlaop nj" be' CQlllpound en al
hede n voor deo DJa(ia~'
,ebnch' worden •
•J.do"<JQ wordt gezegd li. oonaak '!'lUl de CIaad
21

KI'JnrRLEY.

a )·,'r" i ar.k

ISCrn'

~~"

ILDI.ENST

d't":'-50

een

JA'!'. -

kalf ... , pnaamd

te xun.

De twee tw1steJlde havens.
1aat8chapplj
Ijn vertnk.ken
!.onden om dell
oar n.m., llMI'
"i,· t Helena eo
bepaalde la
rll,,\ \ ElL.....
r\.lpt. HAY.
RrGBY.

r\i\l,r.

Lu Palau

fil

" eI'V'.,.,!<e met
,I" C.\8TLE
'PIJ,
(Hpkt),

,

m.'

Een

bezQeker.

1'lu:rRHU, 21 J.I". _ (Sp«iu<ll) In
h,,,r James Lawrellce L.W.V. (Kimberley) ea
~e,d.chap brachten
OD\
giateren een baoelr.
l!JlI "uden woonden bi,lf3~ jareD pledea. Bii
w".
,erbaaod over de oitl(obnlide beboawd.
land"rllen OD zei dat bet ~roep YaD de IDe__
0'" een 'poorweg •• rdient 'f.,boord .. worden.
Hq bracht ook een bezoek un de publieke,.bouwan ('II de voornaamate plekken in hel dorp.
" " keer le bedellmorgen
terui naar de Kaap-

IJM

Eell straat geeloten.
LANDBOUWTENTOONSTBLLING.

atu.l

ILDI"EXST

De jingobond

,TSCEUrTl
r-.
-, :."'pplj
ver·
Engeland
WoetU1d~'_
Cl cl I

(,,,,,
1..n~Il~:<I, 21 JAS. - (R,,"'r.) - BIdeD
'"
d~ I'lut""liike i""Ht/.,nJ een herug arlibJ,
~ a.um-- d. E, P. lIemld
ge ..aIlea ...ordt OlD
l"'l
1,,1<:" insinuatie. dat 0 1 Loedeu
.ich nur
dc n premier ... weod had,
het doel PorlEIi·
1."11<1",,te Itenad""len ill uke de vrmcb'kweatie.
Ilt' »r. ,,,,k,,,J yeroont"eU
den un.,.l
van de
/I.·,_. ',l "I' Jen heer Priee die, zeg' bij, niel tAN;,!"·[oI.!.t·n '''' te an'.oonlen,
en eiDdift roe' W. Yerkl" cn d,,~ al .at Oos\ lAIoden 'frur'
ia geliJke
b- I,,,,dellug
in de vr~eblk......tie, de recbhurd,,',",.! WIL" .. n de boo(l:len na den ""hepeartll,
zelven
erl<end he",",". De .')1..... 1••"' eetkp"t de be .. ~ring dat Oo~ Londeu ooi' de oa'w,kkeltng
TaD
de ba"""
van Port EIi .. belh
h-ef t t".engHtIUD,
en ~Ilagl de Ilerahl ni,
r. I'"
beweringeu
in ee~ enkel gey.1 te be·
IS

tG Uitenhage.

;'",
\11 ";":
~l .1 \~. - ([t",J,.y.) - Op eene
vr-r :.,d;.!rm~ ll1!\tera.vot'l.-J gehoQt.len werd f'en tak
\'Hl'l"e
l ...
\ League iljll.ier ectt.tioht.
ed. heer
I,.."w: 1..\\ .!t .. wer-I !Oci<.,.en .1. Toonittar en
ol,
I",,""n
(; llcPIre ...ou, T. ,Yo GuLh, en
I ,l,,'
a;" n<'·,,-'·ool7.;Uer"ll.
ftt!h'~r\V.Olnrk.o
,,:, t,,}ool'1llr~
secretario eli de heer J. J. Hac·
k_" .,., aL. theMari"r. Ongo ..... r JO ledeD .... k_nd"n
,I..delijk in en ét<n heer ond."'*'D
nog
I," l.,.l~1l 1n"'0 week tlJ<ls te uiiPn. De b_
J Ayht! werd geknaen &bo afgenardiade naar
IH·t c~n~r,,", 108'
den
beer W. T. Clarke ..

oe

n.

I ........

-

StCUndUlI.
J

~L\~

I,.

j. ~~.' i.

"mtrent

De pe1UdOeIlwet.
'.'

'Imtrent.

Stoom
,t·' 'aten voor
r:')016

'. 'n.st

TaD

-','GELAND
"

,nh.'U
":

j i)

Ultp

perce!l'

I!.\YKYS
t \""t~"lr d.
:"'1 J~ t.: ulon
\·I

....

, rI,

buo ten.

'-"-,, ....uzoet
l! ::;t.oolDOOot

z::s
[~I\;':~
,r- ,t

Ys'''-.

1Ir~.: ~.....

S.

hETOIIIA, IlO Ju.-{&.tu.}:-De .......
we' welke volpade átUni 'fOOI' d_ .... !raaf,
.. I d.. elfde aija ala bet OIItwerp dat .....
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.. liefde, I H A eie
Beate do.
~~
I JD" YUl_~.
Bene do.
.
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__ -.
11da. 8 .J da T_
Beate do. -'*ea, 1 .... phiae UjjI,'"

Dettie

UjjL

Be.te ICbotel pr1IÏlIIea, ~a _~
1 Gflne.
de ... BohJman,.2 JH H_
Beae collectie do., J ek 8, J d.. Toi&.
,Beate UW piuap, 1 CII. 8 .J da TOU, Il il
D de Villien, .pecieaJ A- A- "Drier.
Ileale 2 watuateJoeaea,
I MG"'_'
2 R
J van der Spay, 0.10.
&ete 2 meloeaea, I da. 8 J du Toi" 2 Jl J
Tomllia.
De beoordeeJaan de Jutlleid ftII bet ___
in .. n-ritina MmeDde, dakeD CIa$ de ...tooning ..aa nvehtea
dit. jaar .eel heter ia daD
di" 1'&n de laatate jarea.
zij be ... 1ea -.
tla*
de ..eraeheidene aoortea in -lIIeliaaea ta1oonge8te1d, geDOemd wonlea.
nE pl·F.'JSr..
J.". PBNn,
De tentoonatelling
wl!Ifd geopend door .ir
F. VAl{ DB. BYl.. F.z.'.
Pia. Paare, die ~Lin "pijl r.e keGnen gaf dat
P. J. CtU.IS, C..n.
.. ,oll~ar
verbind~
was over te komen,
B. OKt"AIIRJC£EIWE
LAlII)II()UWPIWDVJtTBJI.
"~.~
de werDaalllheden in verband met
Voor de beate 1'VSIUDeIinfin=(caaJMd)
BuatoJapd.
Hti Iwaai'" den booJJen com1l:'.Ul· 'nnehten,
ia Qlm.teDa 12
I ••
1'etl lof toe .,oor de befrffll::onde wllae Maqgie do Villiera, 2 .m.. Wu. BeUel, B IBIS •
. _,
~e zaken "IJal\f tot hiertov !;er"lI"ld PJ Retief.
..-,
i&oodat men geee 110 hlanke t...,.,~a aooVoor de '-te
25 Ibs. pdroogde
YrDehl_;
elia hId,; en hij boortOl dat de moeillikheden <!eni,
IOOrt, do., do., 1 WC.
d )(enre, 2 do.,
.,.,...
__ heel en !Li lIit, den WO~ zouden ge'
~ P J P Cillie.
rm.d wprden. Wat de vertoouill!!"n betrof,
, Voor de hate 25 lbe. mo'_'
1 WC.
d
.. loofde, bij roat de P..ul Pi> dien d"lf gehuil
Merwe, 2 P J P Cillie.
_
o1'ertrelfen, vooraJ .at betrof paarden, rij.
Voor de bate 10 lriatjea ,edroocde ahrik_
~
ell
schapen.
De vertooningelI in bet van til lbe. elk, I W C na der Merwe.
Iiocira1'CMtdepartemenl wa:ren missebieu niet 100
Boste ... rzameling
kODfijt. I mia Sopbie
taJriJr .. achitterend al. op de vOrige tentoonyera, l! miss P J Rebef, 3 am. Letti.
waarvoor de ,.rcca voer de rundererief.
.eraatwoordeliilc moost worden gehouden.
Beate 6 bottem n'O<otkonfijt, I mn P A. DIimIa :rerkJaarde bij de tentoonstelling
voor
lIyburgh.
~,'
eR speelde het 1..:'11:(_ I.i"~rpool
lleate I) oo~LeI. bo...,bjos,troop, I mrs. J A, _dekkór""
de eerste re:' Is vnu het IIrltache
Brie rs.
'IVIbIiod, Dit muzlukk,,,p'
k wed sicb Rink
Beete ft bottels hOWl, 1 mra. P A Myburgb,
.... ajjn laak en drot"'{ "i,H WUIU;!!cr toe I.U om :I J A Briers,
~
.. MDtoqn.tellin;: een .UOCCII te maken.
" Beate 6 Ibs, honiijkoeken, I J 1'&0 der Spa,.,
PI::. \"Eu:r~"lXI"\".:S
:! m.... P A Myburgh,
Bute 5 Iba. gocri.taliaeerde vrucbten, 1 ..u.
tooaden 'over 't _Igemelln gpnomen oen merk80phie
Beyers,
.......
oornit.gang op die '·.. n V", t~p pre".
.
Hcsle
ve.... meling aljar, I mu.. oopbie
8PeeiaJe yenneldiog
V'frrli·m ..n de ;.:t>; Ir()o~"f(e
..... oz:eri en mel-os. l~~, \,"orult..:aug ill di~ Bcycra, :! ml'll, P II J Marais .
Beste ham, mra P J Reuef.
opaieht Wh zeer J.",vrcd.gcnd, CD het trof on.
Beate boerenbrood,
I mn. Jobn Briera, 2
CIat de N"ij.winneO! lucn,te mededingera W"~D,
tooaende, dat bet \'(x,rJ.""IJ van vroegere I'ru.- Ill;" Juditb de Villiers, :l H L Minn .. r.
De beoordeelaara npporteeren ala .olgl:
WiJUMn
vind]
en dat dezen lelto
Uuoute
boter: Er waren 5 ioschrij ..ingen
worden. De paardeo en rj jtnigen
In twee genUen '1I'U de ""Ier
!ecbter met recht de meeste aandacht. iD deze klu.
goed, "ijade goed JopreHJ'1'eerd.
Daaakte de opmerking dat goou ander uitermate
~akers
van boter in dese afdeeling &ollen wol
41er KAapkolvwC! zulk eeue versameling
te
hn"n
leveren. D, koetspaarden vun de dOen de knnst om boter te
bestudeeren,
.. anneer deselve ..oor een laageD
Jrac. Betief bn PIUI~Roux, die de eerste
- _ t....oo. prijzen trokkel' .Un de mooite waard lijd moot gehouden wordeD.
Vel'!lChe boter: De beoordeelaan waren ..or:._te be&ie~. Zij kekken .100 knap IIn geldk ala
In d.
:._
-.~ bn "e~Jang"n. Do rijpaarden waren blijd over de oompetitie in dele klu.
" OOk _.e
kla., doch ni t zoo uitstekond goed meeste • jlevallen W:lII de boter van .eer hooge
'U de koe18oaarden. 1'1 verband met dit decl kwalir.eIL, en 8t1"6k, d" msken tot gr.,.,te eer.
teDt.eorno'tel1ing wen.,hen wli aan de band .Er is ecbter nog kan. voor ..arbetenng wat de
'. .. p1'en, dat het goed *,u zijn lndien men de bekotct'nvormen aangaat, en de heoordeelun
ge ..en un de hand dat voor bandeladoeleindea
BoOfUu.at
ook vo...r dat doel kon gehruiken.
De ~n
behben le weini)! ruimte en de de om ....ng al. volgt moot .. ezen: 71 daim lang,
,
betmen 'lrnnnen oumogel!ik bunne kO!lthare ~l duim breed, li duim deep.
"'U_n"oo" nuchten , De vertoonil'gen waren
JIIVIlbtulken
I"Ql'M d".,n wedervaren.
De
konden nicL blDnen bet toege· over heL gebeel hevredigend: m""" met bet
nog
op de groote har.,ld.wa",.,le VIln dIt arl i·
..... te terrein vertooud wor,I,'n.
kd, lIl{'enen tie 'wo ,.tI""laar. dat er meer com·
I'L 1:IJrt Ild:'i,
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De driB \~oorO:Lal1l:"l.te Olf)tle·llI1!.tcn. waren de
lIéeren Retief. Oe Ville"" Co" ,\. i-i. !-Innk en
C. WahI, ~n de Paarl ......n ruet recht trotsch wezen
op W werk door deze "n anderen nn hetz,·lfde
ftk
ed. AI. moa d., I..:ololtIDler!Jtuigen
..-pIijktimet
de wgevoorde, dan w"rdt bet zeer
daichlijk, dat de reden waaroMt w:>mmigen inge·
,_..te aftikelcn ve:k'uun
niet .. le vinden 111
.. kwali4eit. Noon. waatl!lk Dlot, de r!jturgen
_
de Paarl gemllllkt .leo cr even .lCrlijk uit
....
iD&evoerde, en bebhen yele andere punten
'iD hun TOOrd",,1 boven de ingevoerde. :Met een
.,"".Il.";,"" ....
wo!nnl maken ",jj meldinl{ van den re;'·
........
de heeren Relief, de Ville & Co. Het
" it een IiéM, docb .terk gebouwde tentw:\gen,
lf8CiUI 1'oor 't ver rei...,n mgericht. Wd men
'1IIapeD diaD behooft me... Iechts do bankjes
...
,te 1'onwen en hel bed op te maken. Il<>
.......
wordt in twecêD nrdeekl door een gor·
tIjD - acbter heeft men de zitpl.L:' <en en bed
...
eo '(OOr de WlL'lCbk'lm en andere gerreven.
Aq heid4 Jijdea heeft mep een tank voor water
J
_
een kraantje. Dele, wagen te zien i. om
Jat te krtipn te gun relf'lIL
DE ASPERE \'I.JI1I'OOSISGE"
'InftII
nieL minder ... trekkellik. De Iwee
pvote ......ILen. ,I-c d.. .,.,rlte en tweede pr!iWokken waren ",.,.taters, vooral dic van den heer
P. Joubert. De ,';bapcn eli bokken waren prach·
tic- de beete" C. Brierugcbroedera Stuke en
D. 8. Malan TerdieDen allen lof voor bunne ver·
t.OODiDgeQ. De vertoomnJen in vrnebt~n .. aren
aitt heel: talriJk, hetgooll ..., wUten is LUI het
dat de tentooruotelling
padr weken te
'\'I'lMlI gehouden werd, d....r al de vruchten nOi(
Biet rijp llin. De dru,vea yan den beer W, D. dn
Toi' wareD een In8t voor de oog''"' l'e aard·
appelen,v.., deD he"r t·. Joubert. de patal",. vali
.tim heer B, d.. Waal en .Ie pisang. '·"n ds. f', ,J.
du Toi' faren nitstekend. De hloementeotooo·
IMlIiDg getuigde "lID dcn goodelI .maAk der
Afrikaamjcbe
dames en die der wljnCll nn
de toewijding en wrg: der A frikaan.cbc Wijn·
Meren. Wij well8Chen den heer P. A. Mybnl"l{
t:eI1Ik m'" aijn drie eerste pl1jzen. De heer R. C.
:lll.op ~
ala naar gewoonte de priJzen voor
taiaen wfli' Waarom is d. competihe in dele
afd_ling ICO .-wak'!
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Voor den inwendigen mellllCh werd ook ge.
-wd bij '-iile ,.an verfriBllChentie dranken en
_ Inncheon. Aan de tafel der beoordeelaarl
taf air Pieter een kort aanspraak w.. rop de
Mer Pie~ en de wakkere """r. ta ria. de heer C,
C. A-. de Villiertl, antwo<>,dd.lI,
De heer Pillan .... i,l" oon P"'H w"oruell len
1Iehoe .. e der beoordeela,,,,! en drukte erop dal
_
niut nit het oog Ól·'f:'.t "crllCzen. dal de
artikelen, dIe de prijten ,"erwt_rven a'. stan·
daard~ ~l!Chouwd werd"'..
Het 'oa. d".arom
lleter geen pr!l" t"" te kc,,,,·,, al, dj IItlélldlO'
~

Diet

een pr!l!'\ wa3("111'~\\Jn'lI,

Hier volgt de
L--8PElI~Lr,

~
PItI·J~LlJJ~T
"01.:'1
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: - De heOOldeeIan
rapporteereD dal CIMr er ..
ta , .... ~.
pa i..d.- kIM .1Ie, eli CIMr Iieitlea' ba......
minr waard ., 018 _.....
eli hreeIh pijl
toe te kenoa.
De __
... die __ PrtII
~_

wjj _

2 betreft, ja uiet
Iiln

-ededincer.

YO~,..,.t

-..-s
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ia aj}ae

110.

hOadiIIC U
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Inpvoerde .. erriee : _,aut_ NIIraaI.
Koloniaal geteelcle
tameljjk goed ea eeni,. moeiliikheid wml oll!ler_
deo om o.er de eerste ea .brMde PrUl Ml WaI_n.
Bet 1 jaar oud .. aleu die d. eente pril
kreeg .... ta_iik
pedo
De twee jaar-oucl veuJe. w~
0..... het aIgemeea goed. Hel bte
ja
goed gebonwd, IIIalIr _.
_iljjlrbeicl
werd
oader ..ouden om te '-lan
tu,eh .. eie ....
en bruine. Ve" muiJea in bet dMerikt ........
.... eeoe redelijke 1'ortooaill(;,se
.... alecht ; Ijjade er alechta " blieluiJY1QI8IL
De donkey 'NriooDCI ia eea edaI div.
Het apaD muilen 1'eriooad .... ~jjIr,
_
peDe competitie, dilt de betreuRn IL

kiezen.

De knol WOL' g"",1 voor bct ..,izocn.
De vertooniog pomp"enen Wa.!! .Iecht weg8n.
l.ilIlhci,l ,'an het j:llIrge~,j.
Merg van -:r"'-'ntell. Do prij.·lot Will! vangttede
PH n~rt{)Ull.

Bcel -~Ion,ter.

un

rui<ttldmati.:e

kwali

tE"lt

~lan;~I'N\Jlt61'-E,.
Wft,~ fll4X"ht .. eene vertoo,
• weken v,,6r d, I~ot.()<m><ielhn:;IJl haudeo g~' "'"II ...n K'~rhte kw'olit~it. De ge"l. globe mM·
.teld te Z"IIO l'an den :"I~,~.r4:11r1!i der 'n-rOt'OI[(lOg
g.I",,,rt'J
,• .te ,"ort to worden aangemoedigd
N.B.-D,,,, pnl •• n zull"" IO"i?ckend worden 4 tl»ar d.zulve OI..,r "etmakendo eigenscbappen
w,ken na d" t""toon'telhb:.;. I ~e h~cr l' 13".,<. beult.n nan de lange.
2.n C Bnt'r •.. 1 de heer F J lIu2n. Pw.
, p, C. I.E Ron.
Voor bet. ~llt4:" U1on~ter H!nche
boter l'~n ;,
II. G.·LATF.GA:" .
. lW,. opgemaakt lO blokken '''n I !t, clk- lit tiCIl
A. PILL.\S~.
~wrm "In hak~tccftcn t:tI zn"dcr '·er:-.ierlng of
-...n.:co "an e("ni~lin aAJd -gcwon.lcn
JU IIiJDen
II.-(;U.\SEI<.
_illpepielj I m... Jan Uier•. :! (; J Hetief, (;,<o.~
Voor tic l,c~1c ... k haardkot"Co (tie e4,ocDa8t 10
3';1DhC ly..
•
. 'Vqor beL beste lIIon,ter k.", •. ,'Ill .llI 'h., io mud iu het be.it le h"hlJen ) 1 J 0 Cillie"" :! C
.1 nr;., ....
... Kolollie gemaakt, gor Il pr ,i',
Be.tc lak [lu Toit ..·koorn. do. do. I C Bril'rs,
1I.-LACliUBO'·W.
:! dilo.
A..-\E.~II£
,VRI
IITl\
lJ""tc .....l.: koren, eenige andere 1IOOri. 1 J P
V-tx>r ~ bellle" kistjes ~er,,'t.e Hud,ten. "cr· Uilliet~ ~ .T P EkKteen. 3 J P Ciltie .....
~
uitv..,..r (mm"t"". I ;.)orten l. ~ n J
Beste zak gaNt, do. d... IJ C MaUer.
Beate rog. do. do. I H A B1ignant.
DaMe karvracbt vruchren gel.1l1·n voor de
Rt,.tc mi~lit'•. I F J Bugo P,n, 2 F J Hago,
.....
1 iW D 8teiln, :! F J f'~e!jn.
P.oon.
DaMe yenameliDg noohlen in bielcnlUau<IJ~s
Beste 1')0) "havlOrgt'rven.
I J P Cil~
vOt>tverlwof'l geen pro, •.
lie"..
~
on be!tc \·6J"Z4.mclin~ vTucht.·n
(CJBeAte 1=1 gepel'llt boni (open 1'oor allen
I'IB prOiiukt), li w.. S J ~u Toil.
woonachtig in het distnkt.) 1 L Feehter, il L
Do. (biJeen1'enAlDeld) 11 mn< A n de Y,II:e".. Fechter.
Blete ~_lDehn:.!
drulvcl1. I W D tlu Toit, :!
lk.tc
"en. .I".,~~ bo()nen (elk niot miadcr
....
du.~T<li" 3 E J RlJtJef.
dan 1;' ILb. \ol •• jn.) III A Slign.ut.
a.n. u.-u "ille li'fleIM",t, I .J I' U~lld,
Betitc zak erwteu, I F J H~io, PZD, 1 G J
Beet.
wille ma"'l" ....I, I Jac J le Rou., :! Rebef.
laaIr
!
0. baoonJeelaars bebben te l'aI'porteenlU cid.
d?, 1
J le Roux. 2 Kath·
burdkoren
hjjzonder goed ia,
nitatekend SOM. Df! granen bi.i&O'"""tr' .'01101.
h.rm.itage; 11lAk da Toil,:l W D Zjj moe!.en echter blln epijt te
O"d' de weWge m-dingoll1'1lll l'Ol( 811
_
_..
da Toit, 2 er waa Ileahtl ééa in
De aieliee die
prUt
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.
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Geen 1'erlootaiat.
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Voor d,," heste Kolonialeo bu~ " BollpcUch,"
I N du Pleom •. li D .T SChneider.;-....
Voor den ooste Kolonialen bul, Kerry," IJ
P Uillie"" l! W D du ToiL.
Voor don beate Kolonialen hal," Alderneyof
J~rtJey," I J P Relief, li H Zuid_r.
Vuor dctl be-stn K"loniale bnl, "Kerry," I DJ
8clmeider.
,
petitit:! JlIf)t:;L wel' II.
Voor de be..te koe aie' iu molk," Uol·
I ;etlcoo::do nuchten: Hier ",;&JI de competitie
landl!Ch," I C J Bosman.
£eer ""hmal, en met het oog op de groote aaft·
Voor de beate koe nie' iD melk, " Korthoorn,"
vraag ID 'de.o klas nn vruchten, waaraan vol- I WP Dreyer,
d"an moet woni" I door invoer, i. het te be·
Voor de beate koe niet iD melk," Ayrabire,"
treuren d"t de vr ucbtenkweekel"!! niet gebruik
1 lJ J 8chtêider.
maken van hu IIl1ekaIDl8n.
Voor de beate koe niet in melk, "Kerry," 1
De mOD8ters
waarvoor prUz~n gf'J~tH"cn wer·
C J Bo.tI1~n, :! J P Ekateen.
dell, lalcn Iliel" Ic wenscben onr ID k .. aliteit,
Voor do heale ;! vunen.
•. 1I011andlc:b," I W
,·o.rk"mell en verpakking, duideliik bewij&eDCIe P Dreyer, li J P Cilliers.
Jat de Kolonio deze droogs vrnehten op de
Voor de beate :! nar.n,
" Korthoorn, ., I J D
bfJ,o,tew,jze kan r.roduceeren.
Cilliers.
De beoordee aars wenochen teD aloUe de
Voor de beate li vaarzen •• , Alclerne,. ol Jerhe.wurdera
der .ereeniging een pluimgjo te oey," I J Cilliers, 2 W P Dreyer.
ge~er. wegens de volmaakte 8chiklringen ..m de
Voor de beate :.! Ya.nep, ., Kerry," 1 J P
ve"",billende
produkteu te verloonen, en wen- Ekatoon, 2 C H Bu.oD.
scben de beambten te bedanken voor hunDe
Voor den heaten ge.. eatea CIa, I J P Ebteea,
bekwame en beleefde bulp.
2 J P Cilliel'll.
Wij bnchooweu de 1'ertooaing 1'&0 boomYee
'VILLU~ }'. WOOD,
in bet geheel .eer Iwak, waarechlinflik omdat
JCl!!" D. C.\RTWRIGIiT.
lieden ..oor de ruader.,-t
heY1'8e811
liia. Daar de
competitie )dein wu In aUe ~
h8ddea wjj
C'.--4.RI)ESTE~.
geen moeite in de taeh".:ailJl na prjjaa.
Yoor de he• ..., verzam"lin~ groenten, kwaliteit
J. A. Dun:.,
eli kwantiteit vercenigd (ergen produkt). Geen
~. J. v D SPUY.
pr,,!!!,
J', C_ F ACU_
Voor de beste verzameling groenteu (bijeen.
ver....meld. r.een prij •.
t·.
sutAI!£N EM BoIlOX.
BeKte mod ""rdappclen. I F J le Roux jr,
Voor den '-teA-Merino
ram,"Koloniul",
1P
Z F J Joubert jr.
Briers:! do ..
R""te mnd Patatll8, I H L de Waal, 2 F J
Voor d. be.te a ooien, "Koloniaal", I C W
HDI(O Pwon,
Ekateen, 2 Starke Broe .
BCllte mud UIen
A J Vercuiel. l! PJ
Yoor de hate 3 merino ha.el., 1 C J Brie ....
M Cdlic.
li Starke Broe.
Be.te 6 koppen kool I F J HUl(o PIn,
Voor de beste :l KUp!'Cho: bamel., 1 JP
R•• te :1 pompoenen. I ~I J Tomkin, 2 J I
Ebt~n,
i C J' Brien.
de V.lliers A Pw.
Voor den I_ten I'er.iachen ram, I D 8 MalI"sle II) Men: nn grocDteu (Vegetable
Jan, 2 Starke HI'OII.
Marrow) I J PRettef. 'l J Vlonder Spuy.
V"or de besie
8""to lf) kom komme .... 1 lt C An.op,:! F J
D i-iMlllan.
Jouh ..rt Jr.
Voor
de
!-I<ll<te
lIJ r,",de hielen. 1 II A Blignaut, :1 J P
M.lan.
Hetiet
Voor de beste I) Kapat.erbokken, C J Brieril,
Reate 10 Iflt .. ort.el., i H P "all der Spuy.
:! J P Cillien.
,
n....
te lil 8Corlloner"". :.! JOde
Vimera.
Voor de '-t4i Ra"""'''''t
1 JAC WaIIl, 2
ne.te ~.~ tomal{)('.. IRe
Allaop, :! M J
M J RuNOuw: apecialn A W Ebteea ea A- J
Tomkin.
.
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