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BURY, .'riEN:·uRÉ,"··'·
Publiek laten rerkoopen al de V aste en 'Losse ~~. behoo~e

bovengemelden boedel als· volgt :- '. .
I . .'Pe p~aats gen~md Burgersd.. ".·ft gelegen te Groenberg OJDtre1li '1 uur rijdens van Wellington. " , . .., 1'\:t.... lloJS__ iCl~
De~ plaats is on~genspre~elijk eene der beate Koorn- en Vee- OD·Ul1I11UJ,.lL .,AJIVA:IUlWI:5.

p~tsen In de W esteliJke ProVlDClE~, groot oirca 1,300 morgen. in.
sluitende dat gedeelte genaamd "KOol«lrift" thans in huur door den
heer JAN MALAN. .
. Dit eigen~o~ is zoo alom be~~nd dat verdere aanbeveling ODnoodig
is, De Bell"lVler maakt,. ~h~ding ~n ~o westelijke zijde van de tee\enen. .
p~aats. Er 18 een spoorweg Siding op dit eigendom. .De veeweide is . De.~ of
U1~nntend en kan niet overtróifen wOMen: De noodige gebouwen op noodzakeq;k. te
belde de ,!oonplaats en op het opstel Kooldrift zijn in Jl()8de orde. . Ben me1l.
ge~~g(\nheld als deze om.een eerste klas Koorn-en Veept ... te op publieke H. S. GREAVES,
veiling te koopen doet Zich zeer zelden voor.' Architect.

Publieke Werken Departement.
Caledon Plein, Kaapstad. li Jan., 1898.

DE heer NL.u.s J. F. KOO'ZB,
die t.ijne boerderij gaat op·

genJD, heeft Jp heeren VAN DIl
:-: I'l y IIDI EL IL\:-I & Co. gelast, op
lxWlmgE'melde plaats en datum, pu·
bliek te verkoQpen, de ondervol-
geode :

LEYEXDE HAVE, BOERDE·
RlJ • GEREEDSCHAPPEN
GIU.~E~. :
1.Leven"e ha". ••
;) r\linpaarde~ 4, tut 6 jaar oud.
i gedr('ssee~ ezels, 4 jaar.

31) aantal beestien.
,', vette slacbtbssen.

~~I aanteel sebapen en bokken.

11. BoercieriJIlereed-
•cha.:.t.

::! ovkwagens,l waarvan 1geheel
. !nieuw. .

1 kap-kar, 1 ijak.kar.
:j ,pan wagen-tuigen.
::! ~pan ploeg-~uigen met zwingels

en kettings,
1 braakiands egge.
1 zaailarids do.
1 zelf-billller, "Dai:;v."
1 los gooier, "W oOO;s."
j dubbele-voor ploegen.
:; hili wagens, 2 balf-aumen.
1 twee-half-aum vat.
Een lot graven, pikken, vorken

en \\ at verder tot l'en koren-boer-
derij behoort.
III, Granen

50.) mudden oerste klas zaed-haver,

RUIM pEDIET.

LEVENDE HAVE.

"

2.0 Eerste 'Klas Ezels.
4 Gedresseerde Rij en Trek Paarden.

20 Aanteel Beesten, wasrouder I Oprechte Bull (zonder hoorns).
240 Vette Aanto:lel Schapen, waaronder 2 Rammen zijn.
40 Varkens.
1 Nieuwe Bokw~n op veeren .
2 " Half.sliJt Paarden Wagens.
2 Kap-karren, 4 Open-karren.
3 Snijmachines, waarvan 2 Zelfbinder ziju.
1 Drie-voor, 2 twee-voor, en drie enkele-voor ploegen, 1 braak-

lands. en 2 lands eggen, rolblok,
. 3 paar Achter Tuige~, Zwingels, Kettings, 2 spannen Wagen

Twgen, 3 spannen Ploeg Tmgen, Graven, Pikken, JrleItTOrken.

BBl BULPO.DBRtUm.

een
diensten te
KWartaIl. Applicaties met GetUig.
schriften zullen door den onderge-
teekende ontTangen worden tot
5 Februari aanst.

Grondige kenni~ van de .Hol-
landache taal een noodzakelijk
vereischte.

B. J. B. v. d. MERWE.
Secretaris.

·Wel·... H_l .
Un D.ir. cVtIehdcJt .

I
.' ~I, ... '::;'.

.' O. ,B. '.r" eÓ>: &
J. H~-81: ';.'T;
. Jo sTit' ~..
P. :P.. EBT~
P. á' O.fV..;UUS.

GRAAN.
18 Zakken "Hammaus" Zaad Koorn.

220" ZJl.llden Voeder Haver.
80" Zaad Garst,

HUISRAAD.

Murray.burg. _
10 Januari 1898.

J. W. XUll1L4Y.'.'-
J. J. BADElfl{Oll$T.
P, G. 'STIYN; B.:801lo
(J. A. vAlf ZIJL.
D. Jl. 'rOHLlNSON.

TBI _GSU /&BYRllQD,
Om dadelijk in dienst: te treden bij

een dOKter ta Pretoria. Z.A.R.
.' bekwaam koetsier, Bewoon om
met paarden' om te gaan. Ver-
goediDA van reiskosten. .Flink
salaris met kost en huisvesting.
Alleen sobere personen beboeven
aanzoek te doen aan het kantoor
van Orts LaM.

~. J. F. KOTZE.

Het gowone assortiment voor- eet-en s'aap-kamer Meubelen, Glas-
en Aardewerk, Keukengereedschap, en vele andere artikelen te veel om
te melden.

Lel Wel.-Daar .er veelte vt>r~oopen is zal de verkooping precies
ten Half TIen ure beginnen. Het eigendom zal del! verkiezende In tWEIP
perceeien worden opgeveild.

J. I. DE VILLIERS, .A.P., zn,
Secretaris.

J: Fred Pentz & Co., Afslagers.

lm;, enl •• e~t eBI., ens.

Vu !ler Sp01, Imutelmu Il CO., AlSlagen.
Vendu-kaatoor.i

:MalmesbtUV· BENOODIGD.
EEN Ondenrijver of ODderwijzers

voor een School op eeue boeren
plaata. Vereiaoht kennis van Hol-
landacb, ~h en Musiek.

Applioant moet U. staat zijn
kinderen op te leiden tot Standaard
VI.
. salaris £60 p.L
Werbumheden te beginnen

indien mogelQi: op 11MB Februari,
e.k, ' .

AU DE WEL-ED. miEREN
J. W. }{O&Jt.A;Y, J. I. Jlu)UIIOIII'r, P.

VO' ZUL en andere Beereil ~ m: eten
Cirkel, die mijD BequUDtl8, oïi~ JaebI~

PUBLIEKE VERKOOPING Nooitpdacbt, DJat. S_leDdIlllt
lUëa !J..."ri.'VER~OOPING

(OD4er proces YU het Boouerec~tsuO

VASTE ïfuENOOM KOSTBARE BOUWERVEN,
. .." TE' 'C~~~n;;~~:~.: Vischhoek, Somerset Strand.

VAN

ln zake den Boedel van wijlen den heer
, :SKTL\X TODY MASKEW, Klager, eli
den boedel van wijlen den heer Hp·
DRIK ADRIAb,:\ vAY ZIJL, Verweer-
der, waal'YaJl!JOHANNESDAVID VAlI
ZIJL en JAY 'HARKSEVAN ZIJL de
executeurs z~n,

i---

De ondergeteekende, behoorlijk gelaat door den heer E. R. HOLLOWAY
. zal op

Vrijdag, aa Januari, 18981
OM 11 UUR SMORG.&NS,

Voorl het National Hotel, Somerset Strand, verkoopen
Zes Bonwperooelen, elk met 65 voet front aan den hoofdweg, met

300 voet diepte, en gelegen aau Gorden's Baai, tU88chen 's heeren
Holloway's Hotel en mevr. Loubser's eigendom.

Deze is een zeldzame ~ daar grond. aan die, de prachtigste bad-
plaats in Zuid Afrika, 'Praktisch onverkrijgbaar is.

Voor bijzonderhéden doe men aanzoek bij de heeren FINDUY BN
TAIT, Procureurs, St. Georgesstraat, Kaapstad, den eigenaar, of den
afslager. '

PAUL D. CLUVER, ,4fslager.
. -;

Ds. B. Y. d·~~fo:~eet. WEL-JD. Ha ... _.V:&IDDD
In antwoord ~ uwe '~e mij ~-tk) .. ij-:...

kiesbw' te ,tenen' ab L1CI,..\8. w~.... .'.'.'
kortelijks het volpnde te l8JIPD -:~ " I. • tAl.. ilJl'diJiD.

i. Ik ben Toor 'foohi~" IóÓaIs gif~ .,ur hel ,.' .' :'er..tt~:~~~1
kan bevoordeeld .,oideD. DlIft;wu.r.en ODder ~ .......,,'_ ~~--,

DE volgende eeuie zal geopend voorui.ng 't laadttgêlcl 'wit rerbrilteA'··_, Jalclk:JtêedI-'1IPjD .'. Op-,.~~:
. worden op de~ laten .Feb~- béat doennIb te wetten.' " .' OB:A&~

!'"' 1898. De Studie cursus sImt . . ; '. . SeOretiUU 'NIl -'
In ~d~~w,. VeetMlt. Zuivelboer. II. Ik.ben'__ de tlaana bet~cle /.1~_.. ..'
den], .Wl)!bQuwkUDde. het maken - .~,,- . ~-
van Wijn, Vl'1iehten Cultuur, Vee- Wet. :
artsenijjltlulde, Scheikunde, Bot6- .. i
nie, La~cle, Boekhouden, Ill. Ik wil:datde 8cboltm·nadet )ébtïclil! nUeawordéa:bi"
Bek~ade, ~h, .HollaQdsnh de de.ur der B~reD, doChbeil f_ -t~ft"" 0:, ""ii&.. . ~
en Timmermanawerk. ~- ~ ....... -- r-

Eenige beurzen van £25·per jaar IV T 't 1 '.~ . d' B~I..;.l· 8 ~.:...-
.i.jn~taanlaan.IODe~vanoudel'l • e~ exp ~_&'UD ~an en -'!fC! '3OnJeg."""r .
DIet In g~e omstaOdigheden. de Kaapkolomale regeenng ben lk omdat't lIlIJIl geel_te 14 dat ....

Vri~ reiskaartjes' over .~e Goq- di., lij n nooit sal betalen; en betaalt zij, wel !daIl· ut de t. Hemd; .....
vernements Spoorwegen zIJn toe~. .. geteebnde.......,
staanaanStod~nten .volJreus Gouver. acbaPPIJ haar mernemen. en '.eeD ieder. die .....
nemente Kenn18pVlng "No. 888 van Ik behoef het ._t. te . da..!L :.. .._..I_ . . aond8I' er ken1Ul ... n te .
1896. V. niV" zeggen lo lA DpJJ.~ ~ de dGo,r hem ten

Voor Prospectoa en ve~~ bij- tegenwoordige Rh.odea-polit.iek sal kanten. Ik Z:U echter meer·orden. . -
zo'Dderheden, doe aansoek b~J+ C. lett zaken daD op penonen. . . I·H. B.
MAcDoNALD, Ageerende Principaal en op _. . l(elmeebw:1. .~. .'
der School VI 'LI'. •• poli'tie' L_ •__ : ..... _. h ot .1-..._.. .... . ·00.Januari·1"-• J.J.Le"mIJD. lW luawu_ ln . e, ~- IV" Il' . . .
KEN N ISG EV ING, allen' zoo goed bekend dad h~ TOOl' mij niet n~ is ...erder d8á; !ti
G

ELUKKIG--;Doe& geweest o~er uit te wijdeD. i De .... "'_, .._.c
zijnde om de diensteR van U allen hartelijk dankande'v9Of de eer·en :

Louia •H~d te. vene~erenl Id, 1._1_, _.J • ..I:_ .t.. '
(onlanga vaD den: heer D. W. Aker- eens in mij geste en ""wYe~e. lDwen Iii.. moJto_m
man, Hope&eld) di$ Ilunatig ·bekend steeds de belangen da I.enJJ JD 't algemeeD en .
ataat, dOOr het. geheele diatrilct . in het bljzondér Daar Jm .. vaa Djll! I
oenbekwaamD"samabter 4ode- . '.:
mAbter, '-wcmaCh ik bëleefdelijk hartigen .
mijne 'fOte ~ bebod te maken, Noea· ik ~J,
met· feit. . - . .

En ik neem _ "p1epDh8id, te .Wel .............. i
but om ~..;....A ...t:."" hUD.1Ml, . . " . .' .'.

.. ~&'~!" .. - ~
deerde ond,"'1IDiDI te -wnoeken. ,Pi!_*ji.tl,~r.-

SAJlVBLIt ~ ...... ··'_~4.
;. "~ ',' !... .

Beaufort West, .
11 Januari, 1898.

Gouvernements Land· en
Wijnbouw School, Stellen-

b08oh.
TE CL~NWILLIAM,

I OP

ZATERDAG, !29 Januari, t898,
!om 11 uur jl.u den Voormiddag.

Zal worden ~erkocht aan den
hoogaten bied., voor deu Resident
Magistraat vrui Clanwilliam, in zijne
betrekking als!Commissaris van het
Hooggerechtslof :-
Zekere! geJe.lte of aandeel "t'lUl het

overblijvende g;deelte nn de eeuwig.
durende erlpaeh~ plaats .. Cijferfontein,"
gele!(cu in de ~doeling Clanwilliam,
Veldkornel.8hap W'anwilliam, groo' 3.940
morgen eu 4~12vierkante roeden, ge~
porteenlop .,.-elloemden HENDRIK ADRI-
A.'S \.A:"iZIJL, op I;; OClober. 1886.

De verkoop6·conditi~n zullen zijn
tJf kontant, óf 'een krediet voor ZCd,

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

De af8lage~ fooien zoowel als de
kost€n van 'l1ransport en Heeren·
rl'cht, insluitende alle achterstal-
lige bela"tin' en erfpacht-gelden
(1.00 er zijn) door den Koo-
per gedrage

Het 1Jl'~I~olm
zooals door
aangetoond,
niet verantw

Paarl Bergwijn Brandewijn. tn Spiritus laatschappij
(BEPERKT> .

LADY GREY BRUG.

TENDERS voor de herbouwing van het Pakhius zullen door de
. Directie van bovengemelde Maatschappij ontvangf'n worden tot

op Vrijdag, den 28sten dezer.
Tenderaars moeten volgen8 Plan en Specificatie (die op bet Kantoor

van de Maatschappij zal liggen ter iozage van af Maandag, den 24sten
dezer hun) begrootingen maken. .'

Tenderaan moeten positief omschrijven WQmwer zij het werk
afleveren zullen. De tenderaar die het spoedigste k~ll afleveren zal in
bijzondere aanmerking komen. '

THEO. HITCHCOCK,
Secretaris

Lady Grey Brug,
18 Januari, 1898:

'lIg zal Mn een
derworpen zijn, be-
l 11:3 van het Bof.

bijzonderheden doe
kantoor van den

lWlIKlSI,l'Bl~t Clanwilliam.

II. TENNANT,
Opperbaljow.

Kantoor,
A.&Ill)6t.aoJ 22 Deoember, 1897.

Aardappelmoeren !Aardappelm oeren Il
.;._-~----

EERSTE Klas Aardappelmoeren, Early Puritan, Early Bl'\lC8, Bed
Hebron. White Hebron cn Snowdrop.

Doe dadelijk aanzoek bij de

Heeren Combrinq}(, & CO"
DOO,•. RO'_U, K··P~JlD.

,~ .



E~ENTS BEBIQHT
No. -00, 1898.

Dopa~~nt van Landbou".
de Goede Hoop, Kaapstad,

Jauuan, 1898.

loor bet Ineren ru 0_.
I..--
gemerkt .. Tenders

VOOt" het leveren van Ossen
bet SE.rum Kamp te Eerste-
," sullen ontvangen worden
den Controleur en Auditeur-

Herlera.al tot 's middags, op Maandag,
, voor het leveren van zes
on ingeënte Ossen (vnn 3

6 jaren oud) per week, aan het
Kamp te ,Eersterivier. Deze

. zal w8#'8chijnlijk vereiscbt
voor onrvoer 6 maanden.
goede eJl voldoende borgen._ID. door iederen Tenderaar ,:~r-

worden iVoor de behoorlIJke
mt;'Il'Mrin;; VUil het Contract en de

moeten een tender tookeneo.
. laagst-e of' eenige Tender zal
. noodwendig worden aan·

CHARLI<;S CURREY,
·ODJer Secretaris voor Landbouw.

LEEST. HIER!
ODdergeteekende doet aan-

voor de ~o]gende boeken,
latrnl!)}IlI:len, Tijdschriften, enz.,

'Onde Wekkers, Kindervrien-
Kerkbodeo, ~etnigen. Fakkels,
. , Mkandboden, Chris.

,1lrll"~Ji'1J Heralds, Chril>\tian
of })litb, Genade en

enz., Dij b,elooft £1, per
Dbodig kunnen zij

geZOAden worden.
soort YBO Koloniale,

lsohe, of Natalscbe
wsbladen met

IIWj~ZQlIlder)tn~ffB.ndfl gebeurtenissen,
.4.ariing:8~selllti!Cl.em'ssen, fin ge-
I't.ïIl'et'llloo'l1 nge~; of merkwaard ige

van; i'romen of godde-

I I .
betaald w'*den aan den per.

soon, die a~'fijZing kan doen
. draden he : afgekapt en de
in het p heeft geworpen
hoofdweg asehen Malmes.

en Klipheu rStatie.I, ,
.' J. H. N.ISTEYN,
. Groot Wol vedans,

d Malmeshllry.

~
NOTICE.

-l....
POU N0 i SALE.

be sold out of !th'e Pound at The
on the 2~ February H!98, if

prenolll11ly released :-
Stallion, 3 Ytl3J'!lold, white kol
&pOt on 1l0llfll. left ear halfmooo

~»'''tlI'C't'nT()rkoebt uit het Schot te
op 20 Februari lSIlI'.
geIOlt·:-

3 jaar Otl'J, met kolhlee.
""'_' .. 111.,,, linkeroor halfmaan VBU

.11eDDeOOe zelf Olll(lCZ"mltdUtll· Kll'QlMiI,;.iJ(I
~ 'w~e :~~.'j~~ ..•~~I~~[*
verstaan~ en q) van ·fNlJll ". ~~ ..• "~It;I.-~Q.··H~>~~tttil~~t7
leiden om het ~f '...... .~' '.' '.

Ik ben altijd een sterke ~"l',~ ~'ltr'1tl'l.__ tt~"et,
en zal alle popgeu aanwen4en om te ~hiuderw ~: c1áarda ..._, .......

d. " ;
setoroe noodzakelijkheid yoor irrigatio, wordt zoo erg B!!QSl4,dat. ~;~ ..
lDogelijke hulp ~ verJ~eD om eeuig b8hoorlij~. D'"~t ;p~;ln;t.o .
voeren voor dat Doodsakelijk dool.. _ , ' ' .. _,' , ',,: '" .: ';', :

De coll8t~ie vau $poorw~ voo, d~ ontginuiJlg _ de-ltoloiri.e
oog wordéDde phoaden .ép ' de fhlalicieelé' poIif.ie vau het hmd

-zal mijn ondersteUlliDg erlangen. . " ,
Ik b(,n' ten guna~ vau eeu ~iddel. .hebbende ten doel de JaaJr.-tiDe

invoering van verplicht onderwijs, en beu van'opinie dat hulp . .
moet. worde .. aan anne doch ,verdienstelijke p8l'8Onen voor het '
hunner kinderen, en ~ noodige middelen bel&OOJ'ellte wordou' opp.
bracht, of uit de publieke schatkist of door het h8ffeli VaD eeia' plaatselijke
belaatin .' . . . .'

ToF<tat d~ mineráJe biOnn~n van ,dit land TeMef zijn ontgind.
met bet oog QP het gebrek aan fabrieken. is bet dnidelik dat Landbouw
voor het tegenwoordige ten m;nsté, de voornaamste. hulpbron i.n de
Kolonie is. . ,

Ik be-n f'en van degenen die weigert aan te Demen dat de boer ,!ij-
andig is tegen de stadbewoners, doch dat daarentegen door ~ewerkmg
de algemeene grieven kun pen worden .we~; terwijl. PngeDM~
om uiterste middelen voor te etaan, ik altijd ·~racht Iteb "mooerate" te
zijn, en hoop zoo te blij Ten. Eenige pogiug van een gedeelte of klas om
het ander gedeelte der bevolking te onderdrukken kali mijn sterkste op_
positie verwachten. .. ' .• - . "

To~ dusver hob ik de opheffing tegeng~n van bela_g gep'_t.t
op broodstoffen en vleesch, doch omstandigheden. zijn voorg"vaJleD, de-
welke éen Ander standpunt ncodig. maken. De erge' droogte die'door
bet grootste gedeelte van het land heeft geheersoht gedll1'ellde net af~.
loopen j~ en vroeger. heeft de graanoogst zeer beuadeeld, en ~ lang
het land niet in staat ~s om veldoend graan. voor .zjn eigen geOruik te
produeeeren, denk ik dat de belasting op broodatoffon verlaagd mOet
worden:'

Runderpest, vergezeld Vl'n droogte, heef~ 100 erg den voorraad 1'an.
lovende havo in doze Kolonie aangetast, flat ik. de opheffing van de
vlccschbelasting voorsta.' .

Ik stond de lastste poging tegen om een accijD8belasting in te
voeren, eli indien een wet. opgesteld op dezelfde wijze, wederom wo
worden voorgelegd, zal ik die tes-enstaan, dooh indien eeu maatregel
wordt ingebracht waal'bij de beJastrng valt op den verbruiker, dan sal ik
gereed zijn -dezel¥e te.ondersteunen.

Ik geloof dat de tijd aangebroken is voor Redjstributie, v~ zeteli,
en zal eenige maatregel ondersteunen aan de Wetgevende Vervadcring
op'Re7.onden en door welke eene ~lijkheid ontetaat om beter en
bIllijker vertogen woonliging van het Volk in Parlement te ~ngen., Ik
bon van opinio dat .ulk een maatregel ten doel moet hebben het tOO-
kénnen van een Vertegenwoordiger aan fiscale of ,andere erkoode. .fdee-
lingen, 6f afgescbeiden óf verbonden, met dien verstaando' t:blt
nfdeeliugen eon lijst van kiesers hebben, bereikOllde het betwodigd
aantal. -

Mijne loyaliteit aan de Kroon is, hoop ik, onbetwijfelJ, en een good
doordacht voorstel, waarbij uitvoerinq gegeven kan worden aan het
besluit eenparig door de W etgevende Vergadering verleden jaar aange-
nomen, of et'uig plan dat bo.t nauwer toehalen van den band die de
Kolonie en het Moederland samenbindt, sal mijnt! warmate ondersten-
ning genieten. . .

Ik ben beschreven als een "Rhodes·man" en onder die aantijging
zijn er pogingen gedaan om sommige van mijn mede Afrikaander Iandge-
nocten tegen mijn kandidatuur te in fluenoeeren. Indien dat bedoelt het.
voorstaan van een politiek waarbij deze Kolonie wordt. gevraagd .om
samen te werken in de ontginning van het Noorden en op deze wijle
voor 0118 selven ru VOOl" ODS nageslacht meer JDarkten te verzek(!l'OQ, dan
is do term zeker te rechtvaardigen. Indienhet bedoelt dat ik weiger om
deel te nemen aan een!ge pogin~ om. dien ~au te j~ nit h~t publieke
leven van deze Kolome, den man die vt"rhtnderd beeft dat 1ll.strekte
landen die ten Noorden val) Becbuanaland liggen, in de handeu Tan
vreemde mogendbeden vielen, doch in plaats daarvan siju best heeft ge_
daan die voor ons en onze kinderen te bebouden; den man die' ook
grootelijks is geweest voor het passeeren van wetten gelijk de Bl'8nd.
ziektewet. en Glen Grp.y Wet, en andere maatregelen die nn~ en goed
in praktijk zijn geweest,-dan ben ik ook in dat geval _: RDodea-1D8Jl.

Doch indipn omgelreerd het woord wordt gebruikt om uit.4rukking
van goedkeuring te kennen te geTen over de RebeUrieDiueu van 1895
en 18V6, dan zeg ik dat niemand erger anti-Rbodes ia daJa ik.

Ik ben altijd van opinie geweest dat men ~ nieDd in de steek
behoort te laten wanneer hij lijdt aan de gevol~ 11lD eeu miutap, hoe
erg iemand ook zijn handeling moge afkeuren ; en indien ~ persoonlike
vrien~chap je~ena den b.eer Rhodes moet .worden gebruikt .tegen JDijU
kandidatuur. dan betreur Ik dat zulk een middel "brat te b:Iat geDOIDeD
door eenig kiezer. . . .

Deze, ik houd staande, zijn de opinies van eeD. p~iof, loyaal,
.. moderate" A!rikaner, en indien ~ie.u mogen beftlJen, da!J ~ ik
uwe onderstennmg, en ben gereed, Indien verlangd, om er óitd~
aan te geven en verder er over uit ttJ weideu in het publiek, eu ·aI. nwe
vertegenwoordiger in den aanstaanden Wetgevenden Baad der Kolonie
diensvolgens mijD stem uit te brengen.' .

Ik ben mijne Heereo,
Uw geboorzt.me Dienaar,

J. .A. fAURE.;

Verl{enoeg,
Eerste Rivier,

StellenUosch, Jan. 1898.

8 Vou lU.uDtUIL ~rzien V&Il een Spiogelg18l! 18 duim bij.a daim op
, ' pateute wieletjes. asa '7.. ,'.

BomIgenoemde' it aanmerkelijk beneden in p~ dan de inferieure: mp
voerde artike1ëft en daar wij ,slechts hOlit gebnukeu dat goed ~,.
iD d. KoJmiie luUen Koo~rs h€t voordeel hebbeu vau OJlZ$ ~ al
de ~>tle hitto.van het lclimaat zullen at.aau. .. :' '~.' '." "

BETERE WAARDE O:iMOGELIJK.
GELIJKE " ONWAARSCHIJNLIJK.

1\rUZ", FATSOEN EN MAKEN ONOVERTROFFEtI.

Onze ZOMER VOORRAAD is aangek~eia Kha~iJ Flanel
en Tweed Pakken en allerlei KleedereD voor MaIlDen en Jo~D8. '

",--' -'_ ..'. . . "'. .--.....
TB"
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Woensdag,den 18del FeHwi 1IIIt.,1="::-
Beginnende te 10 ure des

voormiddag&.

Vaat; Goed.:

1:-0 Schapen, ,) Koeien, 2 Ka)·
vers, li Vaarzen. i: .

1 Hul; en wat no, verder zal aan·
geboden worden.

·SCHUTBEtA.ICHT.

G. W. KOTZE, Secretaris. O
PGESLOTEN iD het Schut te Lauge-

f~~ of MiddelpotIt, CbmwU-
lJam 1aDJier:dan den bepulden tijd :-
4 Doóker ~ Donkey Memes onge-

merkt, 3 'IlPIIarTaD omweo' S jlU'8ll oud en
1 een jaar oud.
Indin niel tevwen gelost, &lillen p-

melde Don. publiek Yel'koCht worden
opZATBRDAO, t9 JIUriIari 1898, ten 10
art. V..ID.

W. N. v. D. MERWE,
SchatmMlter.

K1ddelpoet. Clanwilliam
21 Janaari llf!Jlf. '

J, W, MOOTre68 Jr. &; CO., !fBlagm.
- ------r------

~

~

MaJmeabury Exl!cuteurakamer en
Voogd ij en Brand '.As.'Jurantie .ut-

scha.ppij. GEVRAAGD,
BELANGRIJKE' YERlOOPIlG

1n ,)ell BooJ~1 van wijlen tlon heer
PItH'" I,F, KOCK, Kall\baskraal.

jlalmcsbury afdeeling.
--+

GEVRAAGD.-

D'~wrschillcndo departementen
van deze School zullen her-

"PCM worden op Dinsdae, 1
Februari. -

J. R. WHITTON~

Weggeloopen , of Gestolen
·VAN de ~ Klein WolvedaDa,
" dist, Mal1aeebury, t1l88Chen
1lJ -£0 24 December,

.. sa BCRAPSK,

rechteroer stomp, linkeroor stukje
van acht4frCD uit. Alle onkosten
zullen vergoed lVorden.

Gelieve terug te bezorgen of ken-
nis te geven bij

J. N. H. STEYN,
Groot W olved.aus.

,1J,1UKPERS MAATSCHAPPIJ --_._------------

WaU1eSandt deYilliers&: Co. Ben kans "yoor Snijders.--'
" E N Soijder die een ~tui~hrifili van bekwaamheid, degelijk en
spoe:dig werk kan toolieD ....ord~ be-
noodigd in de bezigheid van D. en
1. Pretorius, te potchefstroom.
Afrikaanders hebben de voorkeur.

VOO" verde1'O bijy,onderheden. doe
aanzoek bij , lo <L .. .. <L,., 10 0 - 1& 0 0

D. en J. PRETORIUS. ...• 0 0 - 7 0 G .

Potchefstroom, T..... .. ,..::::g: = : J: :
P.B.187,Z'A.R. DIIde.. . ....... I 0 0 _. a 0 0

_---------.- WIjijwI..,..teIIl' . •.. 6 41 0 - • 0 0
Kaapstad, ... ... .. ..- ••• 0 - • Jo 0

ti Januari 1898. QUEENSTOWN..: =-:: ..: :1: : = : 1: :- OTB a,...{IucIt} ..., 10 0 - lit o·

WJL~'D'" B A '10 0 - I Ó.
11111 l CO __i.LlD.IIL a.,.... I to 0 '!"" II'VAU D. SPUY IlULIIlM . ... .. ,n" .0.... .. ..Mn - 0 ti 0 - 1'0'f .., ................ 0 •• -.10

• Vandu Afsla(~,S elAm"'· "BILLIJKE TE:aK~N. ~.:~..;;.-=jj :::r
..leL ad. )(11. r.1: ___.:.... .. .......0 lt 0 -
• .'. '< 1\1-"".- aA•ft. ." ...... - ~ ••.• -
I ...... .~ . ~·I~.~'..'_" ...,... ...-t .......

BEPBRKT.

H1'ERlrEDE "ordt kenlli.1J ge-
geven di~ rle heer WILL".

Bo rux, van Ciit.heart Boud,
Queenstown, aangesteld is als
a~ent .ool""} OIlIJ I,antl- on VII'
lrr4J.:b/aJ.

C. P. SCHULTZ,
~retaris.
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.,ordm ook gevraagd woaIs boven-
_--" __ belehenai0lr' muur I.e maken. op

nil BebeJak)oof, '1lO de guit, tot OlD
draai, TU boven de hoogte, niet
_ ~ van drie. 3 voet, en twee
te word.1l UDjJCwe:aen door betzi,
I. VaD PIetIen L.A.R. "1' dell!:!...~,:~:e=:de ook biilOnderbed~1I van

'. al venc~en.
T.u:WEGEs.

Spnis Takweg Secti." 1 en 2, va: de"Dij.. vaD de W8l;en B~lIrJ,i~. en Sterk
op de pluu l\I·).""b Ford lut do d, ift
Swk 8pnai~ 0l' de pla.~t. Hroadford,
iJJlWloten de nieu .. e afwiiking 0l' de

(hny, k>t do scheiding. ljju van
, .D iJ de pluLe Knigbton. de nieu .. e

'a£.rtiltl,,,,, sal door den Wo:( Inspecteur AaD-

wordeD de, ook bi,.onderbedon, un
épbI';'•.., .. I venMibalfen, ..lle driften op-

muren, .. nw. opvang,

"

~ ; ,

.. ,

..

., , mBILIIGSRAAD, BARKLY OOST.
K I':NN J SU g v 1~ a.
Weg OverschrijdinQ Akte.

.' ,

·t..:lIERBlJ gelldlh·dt kenuisgcving, ,Lil.c: i alle perliOnfn gevouden ol' de ver-
1Chi1&Dtle H()()ftl~ en ~\f,I""lil1gsraat1l-w.~In de .\:MeeJin!( !:larkly Oost,
rebe*de met rljtnlgen door ()jI!lCU ver-
'Yoenlj soader lej,l~rt voor hunne spannen,
al'Dulde wnig eeu gl'mnJC'n selrade aan
~ rieh~Q op 'eeni;.:"r·I,·i wijze aan
de ~henniugt ~lnren, g..hou.leni
Marep ea Kt!tH"kli~ipeIl op, en iu de beddiu-
fI'lD -rim tie TIIzwchtti,lentl boveugcuocmde
W~ lallen volgens wet WOl Jeu ver-

""8'1. Op Lult,
8. EDWD. SlI.\\\"F.,

Allee~IDgllJ'lllld Kantoor,
~kly Oost .. l:l)~ov, 189i.
- ... , _._- ., - -- -~
SoRUTVERKOOPING.

.A}o'DEE11.s0 HA Y.
,

KflUmmSDAM. ol' 2~ Juuuar i, ll:i:J~,
. DID III nnr ~.UI ,-

l ~,""n douker: bruin ~ll'rrie Pdal'll
blnki, vau ""lel op tU;{. ;\ j.r u: ou.I : 1 va.li
IICltiaJlm..1 Merri .. \-"IIIt'U nu-t 1,:1)1 ""Ol

. ,( ..n 14.. p, 1 j;urou.I~' I Ii.:ltt !.r:Ji', p lil:·,1 hl
voor den _k"I', I,ng ~!".rr. om t rvut I; of i
j",lr u,n-I; 1 Li,·lit hr u in lin'" I'a:lr.!, bIl';

"~'n 8~ta r t, "tH!· "lit ; «f !; j.i u ,,11,1: I
.\frik)"'IlJer :-;Ch.Id",. I"·C"' ...... ·,,· \\'"d,,·l

; hil:'" IV'" 1"1)(1-. Hllk"I'lor zwal n w ILl Irt .

• Mo~ 8ctaapcu; rechteroor ~r:)ml', "ink ·1'
k..,k~va. \,'."", 1111,"11"'1" 1."'lill\\ .. t.i.rr t ,

h"IC 4n;lan v.m i"'!'C··t·, I" 1I',·I,I,·n:llf" V.in.
kelhapk YIlU ac hi!ier, linkvroor /A';.linw
er..artj; ,I ... roe!ll""'" ':"'''1'. h rltmaau
Tan yoor eu !le!,.. li"k,·,o.,,· haltuisau
Yil I IiCbt'.'r 1:;1 I. ',IJ

J. L. sxuer.vx,
:--'dnHIlIt'\·~lflr.

BRA.~CH ROADS.
SIeB Spnit, Branch BoIId. 8eotioaa 1ud2
Zuurvlak$e, Bn.nob BoIId. 8ecUou 1 uct I

l\IAJN ROADS.

DORDRECHT MAL'! ROAD, SECTIONS
3 AND-l.

CQmmeocing from tbe low water marlr: of \he
Zadelboom Sj:ruit, on tbe fann Doordrift, k>
tbe drift Help Makaar, from wb_ to the
W_Lem bonudary. of tbe farm Waterklocd
tbe bonndary line betweeu tbe Barkly Eu$ ;;d
Dordrecbt Division., all drifte retainiDc ud
prol.ection wal"', crou aDd cat.cb water ClnIiU
included.

BELL RIVER MAIN ROAD .

Seclion 4. commenciq from tbe low water
marlr: of tbe Sterk 8pnait on tbe {arm Belmore,
and ending at the Eastern boundary of the farm
Gw Xem, all drifte. retainin« and JlroteoiioD
walle, CI'O!III and laten water draina inclbdéd .

DEYIATIII" AT BAK OON;r, BELL
III VER SEt-'TlOX ;l.

For constructing a aeviation at Bak Oobt, OD
the farm Cloverly, to be pointed out to inSe....
ding Tenderen eitber by .Mr. C. I. fan PIetseD
.M.D.C., or the Road iaspeetor, either of wbom
..ill furnish Iill particulan aa to construction.

BELL RIVER MArx ROAD, SECTION .,
STEEPSlDE DEVIATION.

F or con~tructiog a deviation at tbe second
drift on tbe BeU River, on tbe farm 8t~peide,
to be pointed out to intending Tenderen either
by Meun I.lo'. de Wei, C. I. Y1UI PIetaeu, ar the
Road lo.peo:to., either of wbom will aleo fur-
nish partIcular. aa to con.truclion.

BELL RIYER MAI~ ROAD, SECTION 2.

For the con»trnction of a protection wall
at tbe cutting on Rebel. Kloof, from the Gap
to the fint turn from the tep of the bill, of Dot
1_ tban ;j feet in height, and not 1_ than II
feet wide, Mr. un Pletsen or tbe Road In-
.peetor, .. ill point out tbe work and fumiab .11
particular. lUI to construction.

BRA~CH ROADS.

STERK SPRt:IT. BRA~CH ROAD, SEC-
TJOXS 1 A~D :t

Commencing from the parting of the BeU
River Main.Road, on l\1081l11b'l Ford, to tbe low
wal.er mark of tbe drift on tbe !ó\tork Spruit on
the farm Broedford. From thenee to the diei-
din!! line of Ward. No. 4 and ó on the farm
KDllIbt.on, the preposed deviation OD the farm
men 'iarry, to bo included, .. allo all drif ta,
reuiniog and proteetion walla, CI'UIII and catcb
,"wr draina, Tbe Road Inspector will poiDS
out and fumisb IU partiouJan reprding tbe
propoeed deviation.

ZLTRVLAKTE. BRANCH ROA.D, SEC-
TI():'iS I AND :l.

];!.'omIJl8ncing from the parting of the Raadt
ol (;iy Aat to tbe part inK of tbe Znurv1akte and
Honing S ....t Kloof RoadJI. on tbe farm Vale
"f Healtb. all drifta, reuining and _prot.eiion
". n., erose and cawb water dralo, k> be
included,

By order,
S. EDW. HHA W~,

Secretary D.C.
Divisioual Council OlIice,

I~ar~Iv Eall,
Juuuary I·hh, 1898.

AFRlKA4NSGHE CYCLE
CORPORATIE.

HO'Jfd Kantoor Depot:
HOEK VAN

St. GEORGEEN 'WATEWKT
Tak Depot: STRATEHTHEATER ,

GEBOUWFL.~, V IITJCY"lD.
lUAPSTAD. ~jJl,

ROYAL
TALBOT

CYCLES.
Van af .£t6 lol £25-

ROYERS, TPJO~HS, J COLUOIll
'CLEYKWDS. lWHGS.-_._ - --,---_._--,----

K LN ~ ISG1~VING.

DAT ik altijd gereed ben Kllffer
families voor hoeren werk

op to Z"Udl'll 1::1.'11' eenige statie in
de Wl'stl'lijko Provincie toll'en de
\'olgen,le prijzen, maar niet minder
t.e lJet:ttlllcn dan 13 dienstbare man-
nt'll en meiden.

Alle dil'nst'x~rcn vnn 12 jaren o'ld
en hoven, 1ijs, per kop.

Alle-Ji.indct'cn v<In drie jaren tot
on,l."1' t.1V:l~!f .j.~.per ~op.

Ki,.uk.s',·n oiltlcr ,1ric gratis.
. W. A. nOTHA.

Cathcart Road. Qlleenstown.

- BENo-oniG-o. -

Stelleliboech, 21 Januari" 1898.

YBRDBRB K·BJfJfIBGBY:lJfG •

T'.BNDERAARS voor het bouwen van voornoemde lijn worden
geïnformeerd dat beelotea Ï8 de lijn te bouwen ala een lichte

Spoonreglijn, overeenkometij Schedule B van Wet No. 28 TaU 1895, en
&iJ worden daarom uitgenoodigd aanzoek te doen om een copij van d.
gewijzigde specificatie.

JOHN BROWN, Hoofd-Ingenieur.
Hoofd-Ingenieur8 Kantoor,

Kaapstad, 6 Januari 189B.

DE 'BULAWAYO MARKT EN KANTOREN
MAATS.Q!IAPPIJ, BEPERKT

ts en 16 Georq~. Mansion House, LA)I,;_en,E.C.

Gemaebttcde KaPitaal
.lnge8ebreTeD Ka_pitul
On~esdInlYeJl KApitaal ss. per zak. te New1aD4a

StattOll. .DbPeoMuren.
DB. F. BUTHEBFOORD HARRIS, DI Rin JOHN OAKLEY

MAUND, Dil BIX& JO}JN SEEAlt, Directeuren der Rhodesia
Exploratie ft Ontwikkellilgs Maatschappij. Beperkt.

DE BIEB GEORGE PAULING, Ex-lid Tan den Raad en Commissaris
van Openbare Werken en )fijnen, BuJawayo.

D. eBU HERBERT CECIL PORTER, Directeur der Maahonaland
Agstechap, Beperkt....,~

DE HIIB E. PHILLIPS.
PI.,,_llJke CoDI.1M,.u1A..,.~o. .

Da' HANS SAUD. Bestuurder in Zuid Afrika VaD de,Rhodesia Ex-
ploratie eD Ontwikkelingsmaatechappij, Beperkt.

DE .!tIES :BEN BRADLEY, A88Ï8tent Bestuurder in Zuid Afrika van
de Rhodesia Exploratie eD Ontwikkelingsmaatschappij, Beperkt.

DB HEEK P. B. S, WREY, .A.M.I.C.E., Advileerend Ingenieur der
Mashonaland .Agentschap. .
..Dre~""'.

GOUDVELDEN VAN MATABELELAND, BEPERKT.

De maatschappij is de eenige huurderea van de Bulawayo Publieke
Markt. en de eigenarea Tan " 8tandplaatsen in Bulawayo, op eenigen
waarvan goede gebouwen zijn opgericht.

Alle soorten producten woMen door de maatschappij onhangen
voor verkoop, en geen ander arnts-eommilllries worden van klanten
gevraagd dan 5- percent ClO1IUDÏ8818 op de verkoopingen.

Kontantgeld wordt aan v8l'koope1'8 uitbetaald op den ~ van ver-
kooping eD een prijalijlt wordt wekelijks aan alle markt klanten tee-
gezonden.

Ut.iI...-k.:ad. Beqtpl.aa'"
Bezendingen van Koloniale producten van over ~ l00lbl. zullen

pe!' spoOrtreiu Te~rd worden tegen 8peciale lage tarieven mits de
~rzending brief jee gemerkt zijn "'Koloni&le producten."

De maatechappij -verkiest den vervoérprijs bij ontvangst der
goederen te Bulawayo' te bet6len en de kosten af te trekken van de
opbrengst. .

De maatechappJj is IIOQR,Is men uit het voorgaande 11&1 bemerken,
enn zeer verantwoordelijlr 1iohaam en waarborgt alle sake~ aan baar'
-te -evertrouwd op eene behoorlijke en voldoende wijze uit te voeren.

Adres voor goedenJn: Den Marktmeester, Bolawayo :Markt en
K ant~re.tlMauU:~happij.B~kt, Bulawayo.

Post Adres. P. K. Bull 212, .Bulaw81O.
Bankiers. - De Staoda~' Baak VaD Zuid A.frikaJ' Beperkt.

i ,

Geene wiridr."en; geene. palen; verei80ht geetle aanWt .. de
oprichting; altiJd stevig. ':. .

De sterkste, goedkoopste en doeltreffendste he~ihg in de werel4·
Komt in rollen ldaariJema.akt; zal een Jakh61a: uit- of eeu Olit!ant

inhouden. ' ';. :

Schrijft om Catalogus._ KAll gezien worden:bij de .Agenten

White, Ryan & Co.;, BUfg&traa4'
OF KANDELAREN OP HET PLATTJLAND.i

-- ! , ' " ' -,

J. D. CART'VRIGHT !&. Co.,'~.;-·
GLAS- EN PORCELEIN- ·MAGAZIJN'e ...J.',., . .' J

.Ir'~ ADDE~Y EN V~~",,~_/.~ !
~" " ....... _---' " 1~ ',~ \.

.00 ••,LTD..
,.AEMD VXZ,-
v.~w~ .. rk.· • a.kkerl

I~E~ fatzoe~ljjke jongo, dame,
J goed op 10 rekenkundb· '\'001'

het cl drapery " deparhnën~
M. J. BURNARD &:. Co.,

SomeI'IM Strall4. --
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