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LADY GREY STATION,
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Op Donel.reI...,,! 8
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Februari,

PI

Publieke Verkooping

Illmesbury Eletuteursilmer
eD Voo&diJ
en Bnnd Assurantie laatschappij.

DE KUILEN.

E ondergeteekende
gelast door
ondergeteekouden
behoorlijk
den heer Alwijn Liebenberg,
daartoe gcla.st door den heer
die zijn boerderij gaat opgeven, zal
Nl' OL\\S A. BUKt'KE:XBERG,
zal
publiek verkoopen :Publiek doen Verkoopen, op
G Ezels,2 en 5 JAAr oud
2 Paarden
5 Aanteel Beesten, vet
TER PLAATSE
2 Donkeys
20 Vette Varkens
100 Schapen en Bokken, vet
Ma.lmesbury !ideating,
1 Nieuwe Bok Wagen
Ten 11) ure des voormiddags,
de
lOpen Kar
1 Water Kar
volgende
1 Reaper
1 Kruiwagen,2
Ploegn, 1 Egge
2 Zadels, 2 Span Tuigen met
I ~l,'\IWe Bokwagen
1 Halfslijt loer Wagen (bijzonder
Swingels
ligt en klein)
50 Hoenders
100 Mudden Zaad Haver
~ Halfslijt Bokwegene
I ~ icu we V cerkar
2.)
"
Garst
4, Ilowerd's
Ploegen
3
"
Rog
1 Johnston Snijmachine
10
"
Zaad Koorn
1 Hooi Zeil
8
"
Brood Koorn
1 Lot Timmermansgereedschap,
1 llooi Schaar
Boerderijgereedschap,
Hui!!:! Hout Kribben
1 Span Jukken, compleet
raad, enz.
1
" Nieuwe voortuigen
1
" Zwingels (nieuw)
1 "
Nieuwe achtertuigen
~ "
Oude achtertuigen
Vendu Kantoor,
.
8 Han~ Schapen
Piquetberg
10
Jan.,
1898.
ï r;l'breide beestvellen
;\ ~ ieu we Zadels compleet

n

IIIDDLEPOST

Gant.

2. Levende Have.

:ser..k1u Ihela

6 PaardeD·

bijzoode r-

IJ

(vet)
.
10 Aanteel BeeIten (vet)

. 4QVarbu

a .Boerderij.
G~reed8chap, .
.
.nz.~

laai,

A. Lo B&oDZAK. "
8eCIetIIriS. '

& Co., Afslagers.

KENNISGEVING
•

o

O¥ rsch' rij'd

eg II
IERBlJ

H

•

1W.r~

..

IRQ --

DE E·DE.
LE HEER

~ l;'_'wercn, 1 rifle en een tube
(uieuw eersteklas)
2 Hagel gewl'rt'n
(achterladers,
l'en enkel een dubbel loop)
1 Lot graan lakken
1 Slacht ()::\
;) Slacht Koeien

,Granen
Grediet.

G. W. KOTZE,
Secretaris.

I.i .Ioomet jun. & Co., Afslagen.
1898.

YAN D. SPUY, IIIELIAH & CO.
VanduAfsla~ers en AJ1entsn
P PlaT) :

de

Behouden1

Wenscht bekend te maken dat hij de Kiezers
van den 'VESTELIJK.EN
CIRKEL

Maandag, 31 Januui,
TEN 9.ao Y.M~

1 Nieu,," Egge, Buiarud,
ens.

Mureo,

áaD
aan

--

Rt1TIIl(.

eD.I.

P. J. RETIEF,
,Afslager.

,

DiYisional Council, BarklJ Rut.
NOTICE.

.

Ju.,

1898.

o be

BOld out of the POllDd at The
Caves, on the 26 Febr1W'7 1898. if
not previoualy releued :1 .Ilrown Stallion, 3 YIIU'IIold, white kol
blei, white IIJlOt on noee.left ear halfmoon
behind.
1 Hamel, right ear mytje behind left
ear balfmoou front, black .pot on moul·
I Ewe, left ear square in front, hadmoon behind,
right
ear .lip, letter
indistinct,
.
I Lamb. left ear lq1ll're in front, right
ear alip. -.
T. J. STEENKAMP,
Poandmaat.er.
Tbe Cave&, 7 Jan" 1898.

IN DE EXHIBITIE-ZAAL
S-tiellen..bo-ob.,
zal toesprelien. Allen worden uitgenoodigd
tegenwoordig te zijn.

oosr.

AFDEELIMGSRAAD BARILY
KENN ISGEVING.

DOKTER SlUTS ZA.L DEN ïOORZ,ITfEltSTOEL BKlLEKDEM.

I

l{ ENN I~G E VIN G.

OP

YRUDAG, .. Febnari,

.'

EEN GHOOTE OPKOMST WORDT VERWACHT

,.-.

E

EEN BUITENGEWONE
-------,-----

~igelldom.
en bell:eD4

• Bofman'" Dorp.
gelaat

ondergeteekende

koopen

i-«

6 ~zels, [) jaar oud (eersteklas)
ó
150
S
1
1
1
1
2
2

Paarden,
Schapen en Bokken,
Varkens,
Koe met Kalf.
Bok Wagen,

.!!L...

epen Kar,
Water Kar,
Zelfbinder Machines,
Dsbbele voor Ploegen,

40 '-rop Top EZels,JM!' oueL

20 Ui~hte

1 Egge,

Paarden.

2 Paar Ach~ Tuigen,
3 Span Tui~
kompleet,
1 Zadel en Toom,

1 Lot Vaten,

.

getal
Ezela en Paarden

bet

.

.

boveogemeld

100 Mudden Koorn,
WO Mudden Haver,
Boerde~p,

verkoebt
Huisraad,

enz. enz.

P. J. RETIEF,

Een· kans foor Snijders.
E
be-

.

Ruin en

loop dezer of in
In den
van de TOlgende

-

te

.

lDapmutlStiLtiI

P G. lIARAIS, 1'.
A. B. De VlUim &' Co" ALlILtlid'9
PAarl, 2~Januari lm

Afslager.

EN Snijder die een getuigschrift
Vendu Kanteor,
J van bekwaamheid,
dege1ijk en
Piqnetberg, 1!) JQ.D" 189~.

"~B'".a.:II.' ..

spoedig werk kao toonen wor t
\
----_.---- --------------N termen van sectie 207, subsectie 2,
uOodigd in de bezigheid van lJ •. en
1'. JJV
1'.1-'
gedeelte 1 van wet no. 40, van HIS»,
J. Pretorius,
te PotcbefstróOm
\Vortit hiermeJe kennisgeving gedaan dat
Afrikaandenl hebben de voorkeur.
OP
19. ~anW\ri. 23 (Drie- eD
de afdcclingsraad
van Malmesl'luy van
VOO" verdere bijzonderheden, doe
Twmttg) Bokken.
De Bok.
plan is, bij zijne excellentie den !,>'Ouvcrneur aanzoek te doen, om een zeker gc'
EN E groote voorread i. in on se banden geot.eld. en wij hebben be- ....".k
bij
ba. "'"
geIiOCht op de ~
~~ sloten dezelve tegen kost prijs te verkoopen, n.l.:'
D. en J. PRETORIUS,
BondevaUei. o"'de\Veadutie
ea balf.
deelte van de uitspanningsplaats, gelegen
en
Potchefstroom,
w6g naar huia
de Plaats Bergieo·
tusschen de plaatlteu. "Breckmunr:"
en Zware Drieboehige IJzeren Palen geschikt voor gladde
dóorndraad, 15/6 per dozijn. .
.
P.B. 187, Z·A.B.. dalen waal' de :Bokba den avond
"Zanddrift", in het veldkornetschap Zonten
Krammen
bsnoodigd
slechte
voor
doorndraad,
5/per
.---stonden, ont.a.pten
.. ~ij aan den
rivier, in deze afdeeling, te verhuren voor
i uten
gross.
jong eo in den ,.acbt.
.
een tijdperk van 7 jaren niet te boven
o

I

r

.I-J' door den heer W. L. v All
Dla MBawI, die zijDe plaats Terkocht heeft, sal publiek doen nr-

T

Omheinings Materiaal tegen Kostprijs.

2.-Bet

aan de-a overledene,

UITZIEN.

E worden verkocht nit het Schut te
The Csve8, op 20 Februari 1898,
iodien niet vroeger gelost :I Bruin Hengst, 3 jaar oud, met kolbl .. ,
wit vlek op nens, linkeroor halfmaan van
lIChter.
1 Hamel. rechterOOr llQ,jl'je nn achter,
linkeroor halfmaan nn 'fOGr, Iwan kol
op JlChof.
.
lOoi,
linkeroor winkelhaak van YOOf,
halfmaan achter, rt!ChterOOr .Hp onduidelijke letter.
I Lam., linkeroor, wiakelbaak nn "o3r,
regter oor sltp.
.
T. J. STEENKAMP.
8chutmeeiter.
The Caves, 7 Jan. 1898.

Stellenbosch, 21 Jan., 1898.

t89&

TB

SCHUTVERKOOPINO.

De edele hocren J. H.HoFMEYR, J. X. MERlUlL\N en J. '1'. ~loLTENO, en de twee plaats~lijke
vertegenwoordigers in de Wetgevende Vergadering (de heeren G. J. KRIG.E en .P. DE
WAAL) zullen ook de vergadering toespreken.

v.. ~GCNMI:

l.-Zek6re
15 Erven. areljenl;
de Noord-Ooat zijde
Deze Erve... sijn hRl1ibn,·liiJr
~~jenzin
schikt om QP-te bou"ea.
van is bebouwc).

Publieke Verkooping

POUND SALE.

"r

/

PI QU-ETtBERG.

der.

AFDEELINGSRAAD IALIESBURY.

t;OU mudden haver (zaad en voer)
~)O
gPdorschk garst.

wij.
ICbade

en'

-,1 Lot 'SwiDgela:eD KettiDgI • ','
0'
.1 ZelfbiDder.'JlachiU'
1Water krib, 2 zeil kribben, In den Boedel. vaD wijlen
PtBTU ABI.\BAK vd 'DD'
.. Dubbelvoor Ploegen.
,

MUTenenKeerkUppenop,enlndebed.dió.

lAfslager .;,

'

te r,ichten opeen eenigerlei
alsm4de.8eoig
pl'onden

L s·. '

.Vd

Jjas· t

1BokW~

.

s-hiedt bnnlJpl'lolJ,
dat
hili a1led p8Hr.oaenfd
P'fO~JD
~ de....rIC
en e
00 - eD AJ,\&eeli~
wegen, in de Aldeeliug Barkly OOIt,
reizende met rijtuipn
door OIIen ....r·
voer4 lOOnderleiclel'lll'oor huone IIpaIlnen.

BeBCherminga

,·"a_lJ

.. Span V otrt T~eD
. 2 Paar ~ter
tuigen
1 K-.pKar
·1 oreD)(ar

APDBILIIGSR1lD, BlIILY OOST.
W

Bo«

"

inger.ondea"ll

Voor verdere

op

....

P. J. R~TIEF,

,r1

Hanr /

tt

Adeelingsraad
Barkly Oost,. Kantoor,
13 Nov,,1897.

Losse Goederen:-

• ...-rY••,

tt

Velldu :Kantoor,
Piqnetberg,10

VRIJDAG, 18 FEBRUARI illST..

hl-eMv1

25

.

van den Afdeelinguud.

r~

D

DE

ad.

200
40

heden, doe men aauoek bij dell Secretaris

OP

1898,

TE

N.

uur namiddag.

lU I 'TB ~R'''1

DINSDAG, 8 FEBRUARI,

14 Januari,

1.·0,....,.

·100 lIuddela XOOI'Il

8

Malmesbury.

OP

Malmesbury,

&.1100',"-::--,",,""""

L
N['
E
TH
N
~'-------j-tf.NI.·I
: .....•1.J...G S;~~~;:.~~
JiL,

de ondergeteekenden.

JLI R AiS ~' Co, Ar,lagers.

9 Maanden

6·"..

=.~~~ =~kken
te verwerpen.
Teade" to wordeD

G. PICKARD.

Van der Spuy, Immelman

A. B. De Villiers &; Co., Afslagers.
1 WageD, 1 Wipkar op veeren, 1
Op€llkar op veeren, Tuigen, 1 Lot Paarl, 25 Januari 1898.
IJleuwe Hoepels, 1 Lot gezaagde
Eikenhout, waarandel' eenige kozijn
stllkk"ll, ~ ('dtivator"
en wat verder zul asn_d.K)dl'n worden .
l)~
~
1i_;'I
\J
.\[. S. LOUW r. W,ZK.

1 Uudo Zadel

.'
_"j'....

op den Weg terwijl

wordt. Twee Borgiéa WOrdeD
.
behOI>rlij~ vol9oeriDa .... den TeDder, l..mn .... -"4"--t.
onderworpen MD de pedkeariDar ...... daD
Afderlinguud van Mal ..... 111'1 ea eie

BOVENGEME~D
getal Ezels; 3 tot 6 jaar oud, waaronder
egale
kleur spannen, zal publiek worden verkocht, uit de Vendu Ki-aal
te Ma.lD1e.bury.
.
.
De Ezels worden per trein opgebracht, zij lijn in prima conditie, en'
zullen zeker present zijn.

slechts circa 100 yards er van.
Deze is nu de laatste en beste kans
goldbeleggen.
,ijnd. de • rven
uitmuntend
geschikt voor den handel.
Eeu outie spreuk zegt; die het Vendu Kantoor,
aa s ac , ac
et eerst.
. ou t
II bij
d
I kk te zien
dit t int het
I hthKaart
I
1 ht oog.

ALL E:; ZO:\'rn:R RESERY E.

.......

laten

60 EERSTEKL'AS
·EZELS.
50
'M E
Y

.Fair View,
' gelegenvan inhetde
middellijke
nabijheid

ti

.voorts :

'ST

't Comité..

Voorzitter van
Paarl, 211:. Januan' 1898.

Malmetbnry.

_

-~-tr£--------,----.-n"'...-~.--.'
- . :!"~
~~::tm'.=t

10 uur precies

Bovenstaande

,1tot.

1II.... lIt.allIIUlll.ao ...

~{;~~::'Ul;~::uieakrl.velr8kf}OO-8.

~ ;\allteelbeesten, 1 goedgetooide
Kern Bill, 1 ee rst.e klasse Rij· en
Schl~tPaard, 1 Bzel, 1 B:dra
nieuwe Bran(ll'wijnketel met dikken
koperen slang, _~:) voet lang, KajaathOl1ten koelvat, 2 Kuipen, 1
\\ÏJnpomp, Leggers, Pijpen, Hogshead" Trechters, Vlootjes, Kranen,
MandrD, Graven, Vorken, Pikken,
Zagell, Bijlen enz.

LI

T1rieD~ik

ll=~~;:112\"'iiM"'.1.:.'m'l:::.,~:~I==t

At"
Ter", 1~

oopr.ng ' Yuv der SplJ, llllleimuG. 41

Zeer Prachtig Gelegen Enen

Levende Have enz.

.r, -,

wij~.

DONDERDAG. 3 Ferbuari

do laatste open Erven die verkocht
zullen worden aan de Lady Grey

Drakenstein.)

zal, ""- Oplfrldlilll.!I_

verkooping

e.k.
80hieden mt de:V endu kraal· té' ,OT
3 ja..: '''MabD:-,*1l7~' ij:L.

D
LEKKERWIJN,

:

2884v<>,?r
JDapm.uÏldr
r.al met plaata vind"

doe~ deze¥de

E ondergetookenden
daartoe begunsti3d door den ed. heer JORS'

En n.: :1t!(Wjl van bovenstaande,
zulkn l'Llulil'k worden verkocht ter
1,1aat"e

'

yerkooping van Ezels,

'Afs/aSter.'

c......

1[

'~'"

D·· E

~
3 'Februan.

'

Zulkn PlIbliek en zonder reserve ren oud, en in goede conditie.
wonit'n wrkocht, op gemolde plaats
A.2{BERGMANN,
W,/I,('
.,,/,/1, g-degl'n te Groot LJm·
Ja... 1898.'
Á","'/";'"
ï leslrgger Stukvaten.
1
Al'httll'n Halfamnsvat, Kuipen, PijpeIl, Trap en, OnJerh~~ie, 1 Azijn
V AN 6
Leggl'f, 1 Extra WIJnpomp met
lel,k!'-, Kajatellhollt Kmmers enz.
,JOH. J. DU PLESSlS.
.I. <.

'WE LIl,

Publieke Ver~oopin~'

KANS.

De Kaapsene Kolonisatie Maatschappij in likwadatle.

I

ft

~P

l30

gaaade.
Alle objecties hiertegen moeten ingezonden worden aan den ondergeteekende,
niet later dan den Sisten Januari 1898,
tot om :} uur namidd~.
Op

last,

:
A; L. BRODZAK,
Secretari ..
I

G E V R A ·AG 0

Winp&1en (in het. midden) 21/- stuk.
.
Hoekpalen. met 2 dubbel ....... ders. 3<)/. pe' 14nk.
Dubbele
H~kken, 4 voet en 12 voet met pilaren,
taanders kompleet "t £(j 12s.6d.·
GladdeZwarte B~
S

1umgboomen,

Draad, £8 pel" tno.

________

en

,.
..
on~eh~"de onderwij~
voor...
,eene
. Q_l_Pnvate
•.
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-

D. J. PIBN~
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.

Afneme-l', P ~RL, i

WENse.
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.
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..H~ren Schf""eeeterll £
bij w .... dese ,lIoIJ<...
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..'
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UIl.
..'
,,_._.
.
".
....

0lio ~-

taald ....orden.

!; .

'

,<,

'.

Ill', .teTwijl ..l.li .
k........ door II"beoI
te.
A'rikadankt
voor h.un rUiUSe
door .............
..a __ ~ g.n,IW
: '. '-.~ .. ve~a.·
_' __1_
.
be- le """'"" cia
hij ~,tD'DP,}

D'!,deJ'eD

uaar

'_

I.ArLOUll'.t:. --'. ~! '.' ,:",.:::",_"_
~l:.u.;
.,~·f:;~~ iJ:~~~ ",;' . '.

I i>;O?~
.

'

./,~. (.~j'_-'::
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D. ISAACS &

DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS
: VAN MEUBELEN,

r-

..

;

Mej. de Wed.
Terkooht.

Fattrt,

JAN

rtl iL

£·!Jl·~· ('''.,

Paarl, 28 Januari,

EEN·GERIEFELIJK WOONHUIS METUROND
.

IN GOED GEDROOGD SOLIED· ESSGHENHOUT,

.-V.l":/t'i'~·

KOMPLBE;T,

£S 1Ss. £S 1S8.

1898.

100 Prachtige
Varkons
...
i
I'

i

n

JauueD

voorraa4

vu

Speotallte1teD

YOOr Mt M1SOeJl TOOI'

c:»~ ~ ~

'WV·XJ:J!ti'":.:a

WaaroD4er eerst eD voornameltJk

I'iI' ,

sljD )uUllle

Vflndu Kantoor,
Malmesbury.

FORXA.U

GROOT .romUAT

KLEIN

ZAL EEN LEGGER

Z4L EEN LEGGER

.A.fdeelirtgsraad Calvinia.

KENNISGEVING
kiezers
vun distrikt x., 1
cl Voor
Hantam"
in de afdeeling Calvinia, worden hiermede uitgenoodigd,
om in ~e8ehrifte
een
kandidaat
to nomineereu, voor de
ftttegenwoordjging
van dat distrikt, in den Afdeelingsraad, iu de
plaats van den heer Hehalk W. B.
van der Merwe, die bedankt heeft.
Eenige kandidaat
moet g-enomi. neerd wezen door niet mintier thm
Tijf personen, gerechtigd
to stemmen voor het distrikt,
anders zal
zijne nominatie van nul eu g-ecne
waarde verklaard
worden.
Geen
kiezer kan mee!" dan een ncminatie
teekenen, op straffe van zijn naam
geschrapt te krijgen van alle nominaties, waarin hij voorkomt, en beechouwd hi wordeu alsof hij nooit
erop gep~tst
was. Allee nominaties
moeten ontvanzen worden door den
ondergeteekende
niet later dun den
2:3sten Februari
au ust aande,
ell
eenige nominatie ont va ngrn later
dan dien datum 7.<11 "an nul en
geene waarde wezen. Likt' kiezer
die zoodanige
nominatie
onderteekent moet zij nl' woon plaats
geven.
Gedateerd dezen ~:;."ten dag vu n
Januari 1898.

HANCKA

sr, 3 voot 4 Duim wijd en 6 Voet 0 Daim hoog, mtlt
48 Duim bij 14 Dtlim.
11:.6 6 ••

Bpiegolgla

G H

.

KE!\NISG E V1N(;.
Schutverkooping.
V:l .. kncht

nil hpt Schnt le
IR{)!lSI:cutl, np :!I; F ..bru;lI·i. I '~~".
lndien nid \"rn~gel' g~l,,~{ :-t.e,. ..\i 'lilOwen.
1 ram. vit'r taullen. linker o.. r ::tt
1 ram, .olbe!.:, tWP.tI zwaluw,t.rkll.
';'ch~r OOjl halfmaan voor. g"l~tttlrd "I' Iiuk"r
lijdi! 0; 1 ram, linke'r !':lr zwaltlw,;{,'rI.
IIDijtje voor, B't!le lt"n.l
op linker
tij.le
U
IIcbt tanden, lilID. viel' tan.I,·n. link .. r
oor gat; 1 mm,
laug will. liuller oor

voor, &el tanden.

'w.. onduidelijke letten op kruie 1 !'Sm,
lIChter oor halfmaan achter ell zwaluwi

stert, linter oor zwalnwllter1 i 1 ram. twee
... IIlWlwrteD, en twee hIllfmaantjee

, a-qU, lt .1..

P. H. STEU,
8ohutm .. ter.

l1li, IQ••

16 Eersteklas

22 Aanteel Beesten '
2 Jonge Bullen
1 Goed geteelde Bul, 3
pud
1SO .Aanteel Sohapen

Ezels

2 Mak geleerde kar paarden
2 Ruin Paarden

1 Rijpaard
1 Merrie

2 Bokwagens,

eeu zoo

1 Nieuwe Voor-en AchtRr
7 Bundler Nieuwe Zink
ti Zeisen
3 Twee Halfaum Vaten
1 Lot £eesten Vellen
2 Eerste klas land kribben
1 Nieuwe Voermachine
1 KoornHarK
1 Zadel en Toom
2 Zeil Kribben
1 Eersteklae \Vagen Zeil
1 Lange Ladders
2 Korte Ladders
1 Lot Nieuwe Planken

goed all

nieuw

1 T\vee plaats Kapkar
lOpen

Kar

1 Bak-kar
1 Water Kar (nieuw)
2ReapeJ'8 (John80n)
.J Dubbele voor Ploegen
1 Enkele voor Ploeg
1 Span wagen tuigen (kompleet)
1 Paar kar tuigen
3 Span Zwingels met Kettings
Pikken, Graven, Vorken, ens.
I Machine Sleepsteen

-,

.,

Vo,," MnnUN

TOP:WABCHTAl"ELmet Ticbel

beneden, en een Kapstok ann l,lkt' ZijJfl.

Rll~, met Klem Kastjt.

£2

1.4 ••

Eggt'n, Landrollers,

R-

J.\I.[ ..

Mielie-molens,

Leer

G. W. KOTZE,

ROSS & CO.

STRANDSTRAAT.

KAAPSTAD .

1MB\

KENNISGEVING.

_-

ENTEN TEGEN RUNDERPEST.
AAR het entcn tegen de Runderpest algemeen gemaakt is door de
geh~le Kaapscho afdeeling, 1.00 worden personen die wensehen hun
vee te laten enten, verzocht aanzoek te doen, bij den Veeartsenij Tak,
I Landbouw
Departement,
gevende adres of naam van plaat.'! en het getal
van het vee dat men hhaooeld
wenscht te hebben.
Schikkingen zullen
dan gemaakt worden om te enten op een datum, waarvan behoorlijk aan
de b9trokken personen zal kennis gegeven worden.

D

Op lastLandbouw Departement,
Tak van Veeartsengkundc,
Gravestraat, 27 Januari,

VOlT

.Kr.l!DTAFEL

voorzien van een Sril,[!'('l~las 1p,' (lllim
patente wieletje»,
£2
7&.

hij 14 duim op

~ ...r ..

d.-.

doen ~verkoopen, als boven, 76 ADRI.
Dote dieren
zijn welbekend voor
echte hoedanigheden en deze bezending zal bevonden worden vorige importatién gelijk ta zijn of ~lf8 te overtl"fUJeD.

I

KAAPSTAD.

LOGrESHUIS,

Zot.,. 111nl, PU.I:.I.
ai lID1l&r118~d.

(Geboreu Dl'e>er.)

•

J. E.

DE nESTE STANDPLAATS,
BILLIJKE PRUZEN

W UI IUUU;"'IIIII,

KAANSCHE

EZEL~.

HELLMUTH,

, Bee.

Platberndrift.
Dist. Ladybrand,

16 JIIlWiri 1898.

Ass;

Donker

AP~
van de
schriftl

gedra~

sie en
werkZll
een er
door
.wacht
Wer

spoedil
~ala

Ken
lijke bJ
BitU
Ic wHat
N.B

Kaapsche Gouverne,ments Spoorwegen
Verdeeling van Tarieven.-Rhodesia
P en na den Isten Februari,

Tarief.

zal het tarief

voor Staties ten noorden
van Mafeking wezen, de BOm van de Kaapsche Spoorwegen " JDtransit"
tarieven naar V rijburg plus de Bechuaoaland
Maatschappij
plaatselijk tarieven.

O

2RO

Westelijke Transvaal Trafiek.
Van denzelfden datum zullen de 'Intransit
' tarieven, van harens
naar Staties Maribogo naar Moohwli insluitende,
wezen dio van de
Kaapsche Spoorwegen
'Inwnsit'
tarieven naar Vrij burg, plus de Bechuanaland Jdutschappij
'Intraosit'
tarieven.

Trafiek tusschen Kaapsche sta\_iesen Mafeking.
Taflek tusschen Kaapsche S~atiE18en de Staties Vrijburg naar :Mafeking
zal gecharge=rd
worden
; dezelfde
tarieven
alII
van
kracht cp de Kaapsche Gouvcroement.s
Spoorwegen
JX'r mijl over bet.
"ehooi, het gedeelte Vrijburg naar .Mafeking wordt gerekend als gedeelte
van do Kaapsche Gouvernenents
Spoorwegen.
Voor herziene tarieven
en prijzen, zie supplementaire tarief-brok.
C. B· ELLIOTT, Algemeen Bestuurder.
Kantoor van den Algemeen Bestuurder.
Kaapstad, den 26sten Januan
1898·

OKDERIUZER ot OBDBZlUZERES

A

D.ISAACS&CO
I

DLA, ....

TI
20 J

Sccretari~.

VERKOOPING

Rondgaande Onderwijzer
Benoodlltd RondltlNU1·
•
BENOODIGD TE
noodigd le Welgestreden wu"k I de Ond.~wrJj.. ~, ... Ferntnandskraal wk. Hoopstad
,
S.ld.rpoorfi
en OnLadybrand.
I d • ...-.rtJ ....... M 'W'.. lPPLICATIES
voor bovenge-

A

G.

BiUi'
kwitan·
N.B.
moet I
wijzers
tegen I

voo

RONDGAANDE

1808.

PPLICA'fIES
voor bovengenoemde betrekking ver~( ..zeld
BOTengen~mde is annmerkelijk h<'lled;'n in prijs dan (le infcriouro inge:voerde artlk.elen en <1:1;\1' WIJ ~1('('Ii!:>hout gelll'uiken dat ~ot'd getll'Oogd is vali de bij de wet vereiselito genm bt'kwaamheid,
10 de ~oloD1e sullcu Koopers Iwt voordeel hebben van ouzo wanrborrrd at tlligschriften
goetl ~6(lrllg, van de laatste schoolde artikelen de hitte van Let kliuiuat zullen staan.
cl
commissie en III~edikallt waar applicant wcrk~;wuTl wa.", en lidmaat
schap eener Protestantsche
kerk
zullen door don ondergeteekende
ingewacht worden tot op 7 Februari
1898.
STOOX-lU.BINETFABRIEK.
urrSTALKADRS.
Werkzaamheden
te heginnen op
BAR ~ A C ~'i - ST R A AT. LANG MARKT-STRAAT
21 Februari 1/;~18.
Een ongebu wd persoon zal Je
BOO)[ - STRAAT.
PLEIN_tSTRAAT.
voork:eur hebben.
Salaris £ 120 per jaar en de
schoolgelden.
Billijke reiskost~n, gestaafd door
kwitanties,
zull~n vergoed W'orden.
I SOMERSET STRAND.
N.B.-De
t:eslaagde
applicant
DOODBERICHT.
moet
zich
voorzien
van
een
on<illr.
EERSTE-KUS
) \ï·:I:[.1-:D1-::O; upd,:u ~:\,:ell ll"/.o·r. om
wijzers 2de klas spoorweg certin( .
g'tlllt,fll dochtertje,
i'lARAH c,~nl.\·
caat om tegen half prijs w reizen.
RIY.\. in ''"U ouderdom van 10 jar':l1 en
10 maanden: diep betreurd.
De bedroefde ouders,
NICOLAAS Ot" PLES~I8
KITIY DU PLESSIS,
'

Sala:

IIITJ

]

AP
Mt.1

getu~
good

gewS(
1898.

W~
~

be-i

3

zcld l
getliigE
en got
School.
applies
maatsc
Kerk,
kende
dan 28
Wer'
12 Apr

26sten Junuari, 1898.

PUBLIEKE

Sce. Com.

kraal, wrlJk Boy.ftnoemde betrekking vergezeld
Mocld.~~l".l.~. DI...· van de bij de wet vereischte getuig.
Bloe:n1fon".ln.
schriften
van bekwaamheid,
goed

A PPLIC \T.ES voor bovenge..ti noemde betrekkingen ,·erge·
zcld van de bij de wet rereiscbte
~ellligsdlriften
van bekwaamheid
eli
goed gedrag,
van de laatste
Schoolcommissie en Predikant waar
applicanten
werkzaam waren, alsook lidmaatschap eener Protestantscho Kerk, zullen dOOl·den ondergetc"keIl1lp. ingewacht worden
niet
later dan 19 Februari 11:l~8.
Werkzaamheden
te beginnen op
1 :Maart 1898.
.
Salari8sen
£ 120 per jaar en de
schoolgelden.
Billijke reiskosten, gpstAafd door
kwitanties.
zullen ,·erg'lt·d worden.
X.B.
DI) geslaagde applicanten
moeteu zich voonit'n vaD onderwijzeN 2ue kb~ sj)()orwpg-certifi.
caten om tegen half prijs te reize!1.
Ds. W. A. DU 'fOIT,
V oon. Bch. Com.
Dewetsdorp,

20 Januari 1898.

,

AP]

OREDIET-

J. J.' Hofmeyr en Zoon, Afslagers .
-

jl ~

•

2"

Wa.nnel'8, Kaf'slll,lde!'S, HetDlng4raa4

___

.lat

1&0 Mudden Koorn, (niet onderhevig aan roest.)
:Mudden Havor.
·W .MuddenGa,·st.
23 Mudden rog, en wot nog zal !u.nn~eUoden worden
Voor rekeningl'an deu heer P. }.<;. de Kock jr :
:J Ezels en 1 Paard.

Malmesbury,

-

BMlln Jl:

:!oo

Lengte der Rollcl'8 : 14 dul.Jn.
20 "

K.-\I\EL

IFDBELlKGSRAAD BARILY, -OOSt

........

"""

vau Stellen-

1808.

_ijtje

""

DRUIVEN'¥OLEN-

~-----

LLE
perSOll~1I die
vorderingen hebben iu bovengenoemden "boetL I, worden verzocht
deselve in tt' levereu binnen zes
weken van af dezen datum,
ten
mijnen kantore, Il U, Lang Straat,
Kaapstad j en z ij die daaraan
verschuldig zijn, hunne schulden
tl'
betalen binnen het zei I-le tijd perk,
aan den heer l'A\ï. D. CLtvt':R var;
~ _Stellenbosch.
_
G. VAN IIEEIWE,
Executeur Testamentair.

... alllw.tert,

"

Dit ls eeu sterk werktuig met Gegoten IJzeren Gegroefde Pnssende
Rollen eD Veederrol. Zware Dragen, Groot Vliewrad en SttDkhouten
Raam, Tweoderlel formaat.

A

T

AL'

nEB. HAl ...L zullen

bosch.

E word.'n

E
De~

,-.

Aan Crediteuren en Debiteuren

Kasp6wd,
28 Januari

lf

I

.

HA~TIA.\)i~

V

Gez

Maandag, 7 Februari, te 10.30

KENNISGEVING

JUlU.UN

tt

.
..

.

Jo den boedel van wijlou

KAlABAS KRAAL,

OP

i>

EF
.

i~

Ploegen,
Staanders.

FORM VAN NOMINATIE

-

hellft el
On

MALMESBURY.

J. \V. MOORREE8, Jl'. & CO., Afslagers.

0'

2 IDI
JoJUJ

de Jd~

"W"IJNPOMPEN .

Deze Pom_peD hebbe!! Koperen Buizen, staand
WIeleD waardOO11 ~iJgemakkellJk
vaD de eene plaat!! lI.&&r de andere kUlI.llen Vl!rvcerd wo-den.
'z!,j hebbeD een groot VlIograd, w.'\rdoorl een JO~D tD staat 18 er mede te werken. ZIJ sljll. VaD t...elderloi formaat
Groote der Buts: 34ntm.
Groote der Zuig- en Afvoe.ItDppiJp:
41l1Dl.
.

deo Jla1
9JDUOC

Boel
onder".

TE

de

Wij de oTlflt>rg!·trt'kell(lf'n
kiezers
voor distrikt
:\0. 1, nomineeren
hiermede
" van
...........
in deze afdeeling
om een lid te worden van den
Afdcelingsraad
van deze afdeelings voor geze~d distrikt.
Gedateerd,
dezen
dag
TIUl
1898.

I J
---------'--

LP::BGPOMPEN.

.-.us
AL••

eD ~ ma

MISSOURI EZELS,

Civiele Commissaris.

AB
CD

LEEGPOMPEN.

BEROEMDE

.F. E. PIlI LI'OTT,

Naam van
woonplaats.
-

IN VIJF MINUTEN

_keD
OIdI'r I

CUlt

Donderdag, 24 Februari, aanst:

RUIM

op-I

(Geteekeed)

in VIER MINUTEN

bebaII'!

eD

III. Granen:.

D

.~.

, Het Eigendom verkiezelijkst gelegen aan 't Strand, meL de beste
plek voor 't vissehen. net te~enover de voordeur; benevens het recht op
de versche waterfontein, wemige stappen verwijderd.
.
De Gebouwen zijn doorgaans in nette orde behelzende het W oonhuis, Older rieten en platten dak, van 9 kamers, keuken, enz. j stillen
voor 12 paarden, buitenvertrekken,
groote ingesloten h'·Y>ft ••ftn
De omliggende grond is vrij-eigendom, ter grootte "an ruim 69
raat roeden, geheel ommuwed.
.
:Wie geniet toch niet een tijdje van verkwikking in don zomer, wel.
v~rdiE::nd na den ~.wllrme? arbeid, aan dit bijzonder begunstigden zeekant,
binnen ~emakkellJ~ bereik van sted en land!
Wil van die zeldzame gelegenheid om IlW elgt'n te bekomen vernemen ten Kantore van

HebbeJl Jaiat p1aDd

E

.1
\

1aes.

der SpIJ. Immelmu " CO., l(slagm·

'0

I

Februari

&

daartoe plaat, sal publiek doen verkoopeu

be~lijk

OP

:B.l.4:. ac SS &I. CO.

STATIE,

OVEXGEMIi:LD getal varkens,
de mooiste lot dat sedert lang
ter markt was, zal op bovengemeld
datum, publiek worden verkocht te
KUl'J(1l1' Il Sn Tl E.
CONSTANT tiLABBER.

1;

Za'terdalt,

.

J. J. HOFMEYR en ZOON, Afslagers.

Op Dinsdaq, 8 Fj)bru~ri 1898.
KLAPMUTS

op

door den Eigenaar, zullen De ondergeteekende

-

AA':

111den 8oed~1 vali 1IJiiiell dell 1r88r Pie/Jr Ed1lJard de Kock,
Kaloboskraai. 1.1al""Sb"ry Afde6Iin~.

TE 12 URE,

BEVATTENDE 3 ARTIKELEN ALS HIERONDER:

~,

E cmderget.ee~endf'n, daartoe begunstigd
. verkoopen aan de. .l\oopman's Beu1'8,

(OXS EIGEN MAAKSEL).

CARSTEN.

Belangrijke Verkooping

VAN'

Het IJameson' Slaapkamer Set D

worden

VA.'i .AARDE,

.VEBKOOPING

ISTELL,EN xn TEN TOON BUN LAATSTB ZEGBPKLUL

Eersteklasse Varkens.
OVENGENOEMDR
Varkens
B
zullen o~ _WOeJIsda.&, 2 Februut,
aan de PAARL, uit de K raai van
i·

.,

Rondgaande Onderwijzer
BENOODICD

laules4tle, lijt

TE

lIlpriller, 4istml Vrede.

rPLHJATIES
voor bIJ \"eIlge·
noemde betrekking yergeu·!tl
van de bij de wet vereiselite getuiggedrog van de laatste schoolcom- schriften
van bekwaamheid,
g-vt'd
missie en predikant, waar applicant
gedrag van. do Iaatste schooloomwerkzaam was, en van lidmaatAch!p
missie en predikant waar applicant
eener Protestant.scbe
Kerk, sullen werkZAam Wu.'i, en van li(lmaatscbap
door den ondergetekende
ingewacht
eener Protestantsohe Kerk, zullen
worden niet later dan 25 FtJbruari door den ondergeteekenden
inge1898.
wacht worden tot op ~8 Februari
Werkzaamheden
te beginnen zoo
1898.
spoedig mogelijk.
Werkzaamhcden to tx_\;;i II Ii' n op
Alleen ongd.IUwue personen ko· l;j Maart 189.~.
men in aanmerkin6·
Balaris £121) per jt!r
':'1
de
Kenftis van muzitok I:'nsterke aan- schoolgoltlen.
beveling.
Kcu ongeiIll wtl pL'I'"OOll zlll Qtl'
Salans
£ 120 per jaar en
voorkeur hebben.
schoolgeld on.
Billijke reiskosten g('f;taafd door
Billijke reiskosten gestaafd door kwitanties wordon vergoed.
kwitanlanties
worden ve~.
N.B. - DI:! ~ha~de
applicant
N.H.-De
g04aagJe applicant
moot sich voorziell "illl cell IJ"d,·r·
moet zich voorzien Yl\It een onder· wijzers 2Je kla;,; IijJoorl\"eg e,:rtib·
wijzers 2de klas spoorweg certificaat
cut om tegtlD balfprijs te reil'.}'I.
OlD tegen halfprij8 te re~en.
D. J. STi':ïN,
A. THERON,
Voorzitter Bch. Com.
V oon. Seh. Com.
Cornelia,
Beeatkraal,
Distrikt V rede,
Diat. Hoopstad.

A

ut!

a. Januri

1898.

17 Jr.uuari 1898.

.Ap

doUr •

Sal
aeboo

Bil
lnrita
N.I

Aln phi th

Klerksdorp
Z
A.
II I, I
"I' ~ .Jauuari,
1891:1
,\, "\ \:;
NE"'EU,
III dt.'~
r. u\>, jarcu en ~, uraanden
JOH. A. NE~blt.
I"

vrienden
wordt
bel
k, u.l !fl'UJ, ..akt dat het den litlve Heer
.h".:J heeft OU8 huis oulanga te beek, Il «ri l.i nnen drie
maanden
drie
nzer
".ft'[lIlg'eu
tot
Zich te nemen,
\

\ \

nu lt"

I

PO

o'lllt'II'K \[ "f s r r s 'l.t.RTT:"it s Jon,SNBS,
MD ~ h'en October
18~H,oud U jaren
I-n

) ffiUU

I.
'"
\ [ 10.1,
e a , ru lAuden

aanst:

J ,,'"
~U

S BU RY.

e

I "pCII

lap:

Leer

Z ink

II V aten
\ dien
nd knlJben
Il LclJlue

>

\\"

I

I, I,rllart

1'1~'8.

Kz,lamheden

te begi,;.·men op

P' I 1 ~l[-J.
'l'a' , .t.:1 ~I) per' j<1.lr.
H,I:I I~t' n·I,\..o"ten, w'''taafd
door
,II [1'lt l". zlll1e!l \crgol'd worden
1 ~ _-\

'Lwkl'll

\ Il
IJ'

1Jf'

!lppltcante
IJ 'O\)rlll ti
een onder'pOt ,rl'l'l:'l;{-ul'rtJflcaat,
om

Zil

t [

\\'

'I'

'!"l'll

;..:e.1.tagdc

'.W

pnJ" te I'eizl'll.

11<.!lt

J G. KC"HX,
\' OOI'Z. ~ch Com.

I)"

li)

et.an,;.

~ I

"" l\f:.;lagers.

I

LI Il'.

I" I,

,\,

I'

I

"IieU7D8-

WIR

s.c-

Een reusachtig $ucces.

r:

KEN.N·ISGEVING.

-

G

ELUKKIG- genoot geweest zijn-

~~.
Proper

cat.cb waw and CI'OII& Drains, ma., he
made and maiutamod, alo"i the whole IenJrth
of eaoh Sec:hoo.
. Por fartber putic:alan
apply to tbe und.r·
1igDed, at ...bc.e OIiCe forlWl of Contl'lMlt. to be
aivned, ClUI allo be _u.

Leest wat A1"<s ~
bracht beeft vOÓ1'

eea weJbekcade

'VolDo8I"
Z. P. WiJds,
..
~
ba

DE
HRlJ\"1S(jSPUN'l·.EN.
Wij hebben I I'Mlltt lJesohrijvilllPlllUll,@
No 1 ea UI,k~elijka ~t_
ea PaD
nu"..
de rIJI.,. No. I la 0.... de afIICbafIlDg der "eMttMD, iagesODde1l door
tieD ftrIOhiUiflnde
diatrittabelttireu.
nameUjt: ~
OoIt,
Gruff-Retuet,
ClaIlwiUiam, lUébmond.
8toc'teDairOODl.

Ne. Vod. til eta lInIedet ... de
o'llededcDrea_"
ReCIdIr WlIdI:
••Ik bell YeJ.,juea IID& eta .lijder
pweat ua PUiItea ea
...
plijke. aard.. wroonukt
.
VCranDde tOeMaDil 'filii lIIija bloeit
M!ja eIeMIUat wat aeriIIC III ,..,.
pstel DOl al eli IIChterllft .....
Dur Ik de ........
A,... SIn&puilIa kea4e. d«w 0{' le ...
wat
ped het bij aDdeNa deed, bepa Ik
liet HI£ ba te _.
Mij.
VU

- .AlbaDle. A.1eX8II~
J.-rille. Abel'deeD .. ~
Het is due heel daldelijk dat de beatrijdiDg
'VeeartIIeD

kiDI

fteoslust ,~

BondIooJlCNfI!
)rlÏIIChien
ligt de
tout daarin !bt men te "eel, nart,
BeechrijYiuppant
No. 3 hmdelt over
onderwtta en".,vat ~ ondernrdeetmPn.
1)
Betere '-lagen
lUl kleine
aeholen.
(
ingezonden
ltad.
Tegen

te aegen.
wen tegen het gefti6I' om maar ;uUá iïur
den ltaat te pao om geld te T1'IJeD.; indien h t "e&-oe
niet _
~..kwaal

~

fl ~ Lh TE

WIJ iSCHQDL TE

~nkvp ort, Dig Pbilippolis O.V.S
f

OPING

•

I'!' I I( \ rH,:; "oor
lJovt'ngeI, 'llll'le
lJctrekklfl)Z verge~cld
or III '1' I>IJti, we~ vereischt.e getlltg'
"II'ltlll
\ 111 hekwaamheH-1,
goed
;Ct: <I: I In Il laat:>e ~clt<)olcommiQ"
• I I I "Idllt
,"1,1:' appltkl\nt
\\'.1"
1101 1\ I'. lil 1"111l1ldmaatschap
P'f.f
I' "t,~t.tnhchc,
Kerk zullcn
d Juf <II II unJl'r;.::drekende
mgl'·
"<I It \\1 lo]' I' tilt lip j ~Ll;lIt
\\ , I\!
, 1"11",dell
te beglllnen zoo
'I' , ,ti':: ltl' ':'::lll.1k.
'II"
I' t,:'ld
1" r J'l.1'.
1\:1I111'
"n mllL.I! k t'J1 vroll\'te[IJ" llali,[ 1\, I k, Il ('f'n Vf'relschtt',
I: 11)'1' PI,ktJ,tCII
11~t.lnfd
door
k\lrld' "I' 1IIIIen Yl'I';O\·.J wo"lell.
\ ,; -I).
!!",Iaagde
al'l'llf'.mt
n ,I
I, IOUl'ill!n ',lU
cpn onJer-

A

telO.30
7ó AMERI('Ibekend
voor
Id, n ...onge \m-

II

\fslagers.
>oorwegen
Tarief

ten noorden
\Vegen" lu,Luid ~laat8Chappij
: Illt'~

, ~ pOOI

KllPSTAD
I(.UUCT,

liS JllIlDari 18~!I.
Included
E~DERS zull,on door den oridetgeteekende,
AI L d.
ont"aUb",n wor<len tot (l ure ~oor llIiddag,
I •, _ 0 I 0
o
Boenden ...
op IJmod.>g "f'"l.ruart
I)<:J~,YQor het maken,
DELL mn:R
MAI~ RO.lD.
o 0 2'
o o
Knol.....
..
en UI heboorhJ ken toestand brellglll1, en na v .. l·
o 1 li
o o l
WaterlelllOellcn ..
tOOI!ng er T~n. 'oor hot onderboud.n In de>] sul·
o 8 0
.. 0 3 o
!Section 4 commencIng from lbe low waler olardap,,,,ldn
o ~ II
ken behoorlIJken toestand. tot teorre1enhed \Rn mark ol the Sierk l-iprult oa the brlD B"lmore. Ta'IIAllCIt _
o o 3
o
Ó
0
I
..
ij
o
Il,uI<en
...
d~n \\ eg Inspo<;luer '·lW de blCr onderverme1de
sod eOOmg at tbe Blt.tern bonndlln of the farm
o ~ 0
o o n
l'enaqll .,.
Secties "an ....egen, \ I)<}ton tijdpttk mn een Jaar U Ja. NevIlI, aU drtft.. telalntnl
protectIon
u
8
II
o o
I'ceren ..
,.11 af kenmag''''mg van aanneming' all tender
wall... erQtl. and laten 'lfater druma mcluded.
U 2 .;
o o li
r(f1lmen ..
Tendera.l\" kunnen voor een of Dleer \an dtl
,-.,,-o 9 0
o o 9
~r.I.,I€n ..
gClc!;.le. 8edleJ< tenderen.
lu iederen lender.
DEn.\TLO~
.\.1' 1HK O()'S1', BELL
016
0
o li 2
lIl'lClen de nameD 0V",lCKttyen wr)rden, ~an twee
lUVER,l1\ECTIOY
11
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door Midllllihurg.
In
hl'ginióel siJn wij het volkomen
eenll met
dit \'erbogen
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L.W.V., 'Voor Cradock. Dond3rdagmorgen

elk

bloed 811 door aJaeVemrakkirIé, aebnIIb .ea

T

utigewoed.
VeearUen
oude meodfln

de brand1liek1eWM!

of bedorvea

\ aoWE

Intege1ldeel

ieCeDoverr-telde
echijnt hei gezijn ~
dIiar de randerpeet
in al de genoemtIe cliItriJd,en. op

ééa na, heeft

met 1IOIle venroawea als de beste
bloed medlcija die OOIt ~
wmL"
Voor alle kwalea veroonaakt door
lili8iii

der runderpeli de
bij de boereabe"ol-

heeft prebabiHt.eerd.

'ftl te
reeD

lich reeds bijaa bij de eeme ebb;
tou II&1II mijne aJ&emeeOe aelOllClbeid
toe, ea au is dPelve Ilitatekcad. Ik
aevoel mij bOIUlenl per ceet tterker.
8II1k JCIUij( dit raa1tut toe ... ~,....
..,.......ma. die Ik ua bil betelea

_

rtlelWlD8

,mat bei

"I.

I"Il",

A ssislt!r te Bef oodigd
lik

l

,-,ved

'ft:NDERS
...ill be
by tbe uuJ"roi~ed
uptoll a.m. 00 -r_'a1' II t'eb, V'~'i!, !fot
the remakiJla and lriD(iaI Ulto t borou&ll áDCl
propw order aDd repur, UCI after _~
maiDtailli.,_ ia _.. UIoroaCh order and Npeir
to the .. Waetion of tt... .Il-' llllp!dor t~
oAdenuerdioaed Jl__ fUl' the .or
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worden,
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werd ala een vilder in I~L
Hun, die
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Du Pleaail tijdellllllijn verblijf
.. KJlfpeta4 iJl de_rete
helft deur maand
hebben
~ntmoet,
zal deze tijding geene
"erriaMiug
qu, <Jaar het duidelijk wu,
jat.zijn. ~Qd.heid
geheel en al verzwakt
..,..." BóPlml&é •dQktel"llJDoonden, dat hij
lI8D
~lainker
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wa&,
welke
'V~.
werd door het drinken
'flUl OndlVflJ'~
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OJ.l~~l#"-t_ voedsel tijdens &ijn
verblijfl iii lltiC1fUMiiJand, iu vt'rbaud mot
de Beohllaaa rebellen gI'Ond-commiAll.'.
~
heet f?u PléllllÏslil dus Zl)0 ~ xeggen
in .I_and?dleJllltg6Stor~eo.daar;&ynlJezoek
te Kaap8~1 ook nog 1u ootrekkingstou,l
met het rappoit der genoemdt' oommls!lte.
Hij ia wdl'IIJk in het tlUg van publieke
~~n.
\V~n
h\i een grootdeehajrÏer
kracbten
heeft géwJjd, geetorvell.
. OP. kerkelij~ gebied WilS ~Ij een -iIIRunPllkar.
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geW\d. Zijn
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daar z:ijn w<1ll1'tlig \oorkoIDen en de bezadigdtl
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ell
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(.;ommenel"!( from Lhe parting of tbo Bell _Unlapl'elen
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beslu ur gediend,
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0
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Integendeel
kan men
een patiënt veel en op het jonpte
congres te MllltW'sbnry
voren mg08loten
0 0 0
o :! o
".t.<,.
mark of th" drift OD the Sterk 8prulit on Eiorea
D. 11 F. MIlnlA. van .rl)heid, ja
erger doen worden en zeIfIl dooden, d~r
a#6erde
hij,.in afwf'ug~eid
van den heer
.HWIJKl~G
BAK OO~T, 8ECTfE ~
the r,U m Bwa If"r I lo'rom tlv"'c~ to lbe d, ...
w Rtver..dal, niet te Lad .. all~, _ ..a.·._fal
rORT t:L.IZ.'I.BETII
h ru
ou Ilschlkte
geneesmiddelen
bij P: J. du TOIt, als 'VOOrutter. D~ woordep
l'en,ler ...... ordpn ook gO\Tug.d. zooal. hm eli· <l1ll;; hne of Wards :So 4 Ilnd iJ on the f.rm
ia OUAVOTlg _mlD<lr gemeld werd.
eg.
\
.
dle hU den Bond1lmannen
van ,,(Jtl~honse
~meld om eelle af"'lIklng. te mllken hU Bok""nt
KlIlgbton, the propooed de"allon on tbe farln
27 J" -(I'er
tdoaranf) - J)c ,,,Imll,kt w.~ lellel!
iu te gevl"n.
.len behoort In de tln Beaufort
WlI8t in zijn openings-re,te
PP de pillsta Clu"rlel
te wonion aangc .. ucn
(.I~n Uarrv, t" be Illclutleu. u al!so Ril .anft •. hf'::icn zeer (~Ul
Ds D S Botb:!. d,e op 13 Febnn.ri
\ an Ile ."0 bul'.:u "cIJ~n 331
eenJte plaats
op den lIard van h~t onderop het bart bond, worden door alle Bonds..
,Ioor du beuren, (.; . I nil 1'let~en L \ n retRllulI.g "and prOw.;ttoD wallA, cru" .nd ""teb
ft!fkocLt.
dl! gr''oOf 410 hoet"ccllelll
~.i 11llen Iw.re
lellUam ui worden IDge~Dd,
Il!
..t Jen \V eO! ln-I'"d.~ur ,he ook betonJHh«l.n
WUii til letten
Er zIJn ongelukkIg te vele mannen
btj de aanstaande
elektiCl! herwater dram..
The Rt>ad (Il.pector WIll polDt en OfU'Cit:hu&tl~e \lt\~ul h!~C" 4d. \\tjJdcn t(,Tu;:!:eKaajlStad aangekomen met eea paar
~an opoou.mg .lIncn vcrschaft'i)u
out and fortl",b all partleulan
regarding the houden.
Unit en I,W-Iflt"
b.·den !!UI cruu:rt' l;to!{e v.)()rh~ldeh
vall Jongdul,
dil) door
het dacbt
en beot-fend.
"Ik a.cht het mtjn d"ren. Me ..r, Botba lA te (iQadint af,e
~tle
4 ~teep",de arWIJklO:>.
,et ",ol huWen 4),( [l<'r Ilo. en 17 ""I." ,,'IU'C I ran,· oneler\\'U!I '\0 voor zicllil~eIH~n en .oor hun
prvpo....d devl~lton.
pl~c~t de Bondsmannen
~ wijzen op dl"ft on zal d, reltt vandur uaar Swellendam
Tender •. worden oqk ge .. "ald zoo"la I,ovcn·
<lal vClwnl ,vc...leu toegeilal.""n Ic!."'Dtt
Ib lle
\"11'
'['''0[ I\L'~ ~I·tlficaat
Oln gemeld Pili een af,,"kwg
volk geheel verloren zijn gegaau.
krl~leken
toestand, wllurlll onze natJonat<! makou hl) de
.\Dl:"'.haar
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rkt
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",-'et...
,
en
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de
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OOll &I"jt het erg te .."memen dat
\v
tit t men door een
matige! ILtelt verkeert,
en hen tut een"racht1~e
,,"enlen .1e<:ht88 .crk~bt.
J)c .Ctlercnmarkt "erd
IweeU" dnH. van do Bclln"<lr op do plaat.,
ti'::",
' III [<Ill' te I CI7;t'I1,
TIO\":r. I AS}) 1.
r_. '-:In de Purl, weef Teoll!jdt ean
at vel'll a
.
. ge
samenwerkIDg
aan te sporen. OnelDlhj!'
tameliJk
,:uccl f\)urt en en cie cmDpet lUC ... 111 over
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Doeh wij meeDell dat velea
voo!' bem, OWl kan ze toch niet teMden.
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der
ben'aren,
die gewoonlijk
geQoord
FAURE
VAN
I'.\"I\
k C(l., il' L\GERS.
l'e£el'eu tiel;,
H ,~.h nn, JllnUJI ,. l8, ll'tl,.,
Jm
tepA ~ artikel
I re1lr.-r.U d· "rul 'f8lI .w '"
1 aN ya ww4.D, door ~
.. ~ .wllt1 lULlS..
C. Y. lULLS,
lJI ~tlilonlll Councd!! omc",
~
harl, lOll lel\C ",Wil.
U;u-kly Eut, Jt4luary 22, 1898,
Belituurderea,

""r

---

aacr

2 RONDGAANDE ONDERWIJZERS

I' \ lil,

"

havens

an

\

'tan

dlo

ICI1

de

plus de Be-

IJlll.rg,

M3.fek!ng.

Mare ...

I JI)lIr~ naar
lt

I"

van

O\l'r
het.
I ,d~ t;etleell6
1/1"Il'!
t.U'lovan

111Ijl

I

kt

I,

al!'!

eli

\

IJl

II'

le Onderwijzer
JOIGO

VER.1{OOPINGEN

en lAREELAAGTE,

-----------Gouvernements
Land- en
WiJnbouw School, Stellenbosch.

,,,,n

D

aer

TE

distrikt Vrede.

:lpflVJer

WINTERSHOEK

n,,,.,

"I:

r.....

IJfJ\'eugeYergcz.eh~
hk getUIg-

I' 'Jr
'~"II'~

, \

't'IS\

\..

goed

I;{Utlll'lIl,

schoolcom1101<11' .tpplicant

t

I

,t,

, II

r

rl

1.1'1

lidmaatschap

Kerk,

'lllf'

_·.,t ('lJ hmltm
Ill' ~..;

.mUen
Illge·

Febrnari

Ill'

l'

l'uoa

I

zul dl)

L:,'<;taafLl

"Tl

de

.:Il

door

q:oell.

Il

,il l'~rlo applicant
~,

I
I

I

I

JU'

Il
1\

COIL

onder·

t'g cel·titi.

,PI IJ" te rell;on.

I

r, ')

litt"!'

~t

~ch. Com~

Divisional council of
BarklY East.

De Caledon Warme, Minerale
Baden, en Sanatorium.

NOTICE.

-

"t

ROYAL
BAKPOEDER,

Royal Baking Powder Co"
m:WYOU. 'O'.e.A..

t_.

I

l.v,,,,<I.

"et

m._ ~

rawe

.....
_....

, ·os'.

~
'_"1

...
,.,.tt.
.....
,.....J
~-.

--

.,oD ...

__ ar

(fflm8(·bt.iart!e Kapitld.al
I~MCbreven Kapitlttal
OD1~chreven
Ka()itaal
certificaat

J)S 1

DI..........
F.
RUTHEB.FOORD
HAUlS,
DI! HUB JOHN'
OAXLEY
DR.
~lAUND, DE HnR JOHN SEEAR., .DirecteUl'ell der
.
Exploratie en Ontwikkelings
.Maatschappij, Beperkt.
DJ': HEER GEORGE PALLING,
Ex-lid van den Baad en Commi .. 1'ia
van Openbare Werken en Mijnen, Bulawayo.

DE

CECIL PORTER,
Directeur
Agentschap, Beperkt.
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De Heer WALKER,
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de Rhodesia Exploratie en Ontwikkelingmnaatsehappij.,
DB HEER P. B. S. WREY, A.M.I.e.E., Adviseerend
~a8hone.land
Agentschap.
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T ik aJtijd gereed ben Kaffer
families voor boeren werk
te zend~ naar eenige statie in
.'
Westelijke Provincie teien Je
;: ~
prij:len, maar niet minder
tilt bestellen dan 18 diensthare man..
en meiden.
! Alle dienstberen van 1~ jaren oud
t ... boven, l~. per kop.
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;: " j~
~1"
tWllalf ;;s. pel' kop.
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.'·V I KIN G." T
8NGESUIKEROE MELK.

gewijzigde

V

specificatie,

8nelwet'kend gen_iddel tepa HoemonboideD
of Aambeien.
Het i. het resultaat vaD een lillige reeb vali
proefnemingen door den uit';nder gen_,
dia
het nn un bet publiek bekend muki 1118' alJ&
..ertrouwen in dien... oortre1felijkbeid enaD_'
in de gevallen waarin het i» uubeYolen.
Te nrkrijgen
van alle Apotbehl'1'l, Pakbaiabondert! en Handeleu", in PataJlte Medic:ijD8Dof
direkt nu dell Eigenaar.
(Prij. 1011.• Post Vrij).
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Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johanneabul1l
en 21 uur naar Pretoria.

ÁfRlKMISCHE CYCLE
CORPORATIE.
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Zuid-Afrikaansche.
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Vergulders voor ~
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&. .MULLER verschaft eenig ding in
de lijn van Mmiek, van het grootete
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van voornoemde
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lijn te bouwen als een lichte
il van Wet No. 28 van 1895, en
te doen om een copij van <I.
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Timbe.r

AN w~
de nabijheid
der
.JOHN BROWN, Hoofd-Ingenieur.
Runderpest, is" Viking" Je Hoofrl-Iugt-nieur'«
Kantoor,
. ~. lige Melk die met vellighcld kan
Ka.apstad, li Junuari 1.'-<n8.
~rden gebrni kt1- ; Geprepareerd van de kenrigste
;;: Xe1k uit de Noorweegsche
Hoog, Waden (de beste weivelden In de ge_le
wereld) is deze klasse rijker in
~m
dan Ule anderen, is meer
~m
en wordt gemakkelijker
'ftrteerd, en daar het heelemaal
SPOORWEGMMTSCAHPPIJ.:
,
ut van toegevoegde suiker,
het ~nrende
het dagelijksche
k niet van gewone
melk
WImien onderscheidene.
Kortste en Goedkoopste
Route voor ReizJaers en
:Deze pas-geintroduceerJe
Lek.. mag .,erlcregen worden bij Goederen van de Zee naar Johannesburg.
Pretoria
~,
,
.
of in het groot van

Neder1andsche

(

het ,
ba.ell

MnzielmleBenoodigdlIeden.
Muziekale Reparatie en
Stemming.

B. CJ. LDlIOlr ea Co.
KEY 1I1lS, lIATHJ:W cm co.
J. D. a.a.BTW'BlGll'l" _ 00.
B. LAWlUDl<mn ~
STEPHAlr Kope IitR&Olr _ 00.
en bij aadere ~

peeen
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ENDERAA.R~
voor het bouwen
geinrormeerd .lat besloten 1:'\ de
Spoorweglijn, overeenkomstig Schedllle
zij worden daarom uitgenoodigd aanzoek
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Muziek Instrumenten.
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SI1IG,OOO

Geene windpalen ; geene palen; vereischt geene aandacht na de
oprichting;
altijd stevig ...,,,
De sterkste, goedkoopste en doeltreffendste
heining in de wereld.
Komt in rollen ldaargemaa.kt;
zal een J&khala uit- of een Olifa.ui
inhouden.
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minder ~
,;de
den g9WODD prija.
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Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.
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ENDER8
worden gerraagd voor het bouwen van een spoorweglijn
van Oudtshoorn over Willowmore naar Klipplaat Statie een lengte
van ongeveer I ~)..j. mijlen, en zullen ontvangen
worden door den
Controleur en Auditeur-Genersal
aan zijn kantoor te Kaapstad, of dool'
den Agent-Genel·;l.al voor de Kaap de Goede Hoop, 112 VIctoria Straat,
Westrnin,;ter, Londen :-lo W. tot om 12 UHr op Maandag den Jl sten dag
van Januari
I.)~)I:\.
Tcndervorrrr, kontrakt, en specificutres,
en alle andere hijzonderheden kunru-n \'l!llkrt'gcn worden op aanvraag aan dit kantoor op en na
den :2~ -t en deze!', en aan lu-t kantoor van den Agent-GeneraaJ op den
1 U den pro:umo.
Geen tender zal in overweging genomen worden, tenzij op den
voorgeschreven
vorm,
en het Gouvernement
verbindt zich niet de
laagste of eenure tender aan tu nemen.
JOHN BROWN, Hoofd-Ingenieur.
Kantoor van den Hoofd-Ingenieur,
Kaapstad, lG December, lt'~)'; •

t

tegen

,

·ceI~

c..."u.ti. __

Oudtshoorn---- Klipplaat Lijn.

'.

in de Buitendistrikten

BEPERKT.

Bezendingen van Koloniale producten van over de lOOIb8. zullen
vervoerd worden tegen speciale lage tarieven mits de
verzending briefjes gemerkt zijn" Koloniale producten."
De maatschappij
verkiest
den vervoerprijs
bij ontvangst
der
goederpn te Bulawa.yo te betalen en de kosten af te trekken van de
opbrengst .
De maatschappij iK zooals men uit het voorgaande zal bemerken,
een zeer verantwoordelijk
lichaam en waarborgt
alle za.ken aan haar
toevertrou wd op eene behoorlijke en voldoende wijze uit te voeren.
.vdres voor goederen:
Den Marktmeester,
Bulawa.yo Markt
en
Kantoren :',[aatscha.ppij, Beperkt, Bulawayo.
Post Adres: P.K. Bus ~l:!, Bulawayo.
Bankiers.-De
Standard Bank van Zuid Afrika, Beperkt.

,- !KENNISGEVING,

Bt11I
"Vla

het publiek

etJr UD

ftII

b-'d ..
,oor¥

met elk ate} "TO.

per spoortrein

Kaapsche Gouvernements

de

berichten dat bij etm HEEL STEL
TANDEN m EE..1i DÁG ~

alle orders direct aan

De maatschappij
Bnlawayo Publieke
Markt, en de eigenares van 40 standplaatsen
10 Bnlawayo,
op 8enJ.geD
waarvan goede gebouwen zijn opgericht.
Alle soorten producten worden door de rnaa.t.scbappij ontTangen
voor verkoop, en geen ander agents-commissies
worden van klanten
gevraagd dan .j peecent commissie op de verkoopingen.
Kontantgeld wordt aan verkoopers uitbetaald op den dag van verkooping en een prijslijst wordt wekelijks aan alle markt klanten toegezondeIl'

j 10 Januari 189!'l.
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