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BoerueMjgereedschap, LeIende' ,Hlft Publieke Ver~oopin~' 'WE LIl,

En.. DB O1ldergeteekende ~ pel' pu· '~'" ' :
n:R l'LA~TSE _blieb veiling ver~oopen ~ , D·· E yerkooping van Ezels, 2884-

, \VEl/fEV [U~UEN, ' ~ v<>,?r JDapm.uÏldro lEI _ ... , 3 Februan. r.al met plaata vind"

W
OP I ' doe~ deze¥de verkooping zal, ""- Oplfrldlilll.!I_ wij~.T1rieD~ik 1II.... lIt.allIIUlll.ao ... ,1tot.

oensdeg, 2 Febr.ar! e.k. 80hieden mt de:V endu kraal· té' ,OT
14; Eerste ua:~=::~eDt 3 ja- ..: '''MabD:-,*1l7~' ij:L. ll=~~;:112\"'iiM"'.1.:.'m'l:::.,~:~I==t
ren oud, en in goede conditie. DONDERDAG. 3 Ferbuari

A. BERGMANN, 'Afs/aSter. Z' At" . 'c......2{ Ja... 1898.' ' ~. Ter", 1~ _ ......._"j'....6·".. &.1100',"-::--,",,""""
A. MOOll.RElfiJ, laten op den Weg terwijl

P bl
' kVk' . ' G. PICKARD. wordt. Twee Borgiéa WOrdeD .U le e er oopr ng Yu der SplJ, llllleimu 410., "slagen Voorzitter van 't Comité.. behOI>rlij~ vol9oeriDa .... den TeDder, l..mn .... -"4"--t.

VAN 6 v Paarl, 211:. Januan' 1898. onderworpen MD de pedkeariDar ...... daD
, enda-kantoor Malmetbnry. " Afderlinguud van Mal ..... 111'1 ea eie

Zeer Prachtig Gelegen Enen -~-tr£--------,----..-n"'-.. -~.--.'. :!"~~~::tm'.=t
D

E ondergetookenden daartoe be- te verwerpen. .
gunsti3d door den ed. heer JORS' Teade" to wordeD inger.ondea"ll

~{;~~::'Ul;~::uieakrl.velr8kf}OO-8.60 EERSTEKL'AS ·EZELS. 50=.~~~uur namiddag. Voor verdere bijzoode r-

om 10 uur precies .T E MAL
'M E R" Y heden, doe men aauoek bij dell Secretaris

Bovenstaande Erven. Zij zijn nu . ,l SBU " van den Afdeelinguud.

do laatste open Erven die verkocht op laai,
zullen worden aan de Lady Grey Op Donel.reI...,,!8 Februari, .... A. Lo B&oDZAK. "
Straat; zijnde ~deelte van de plaats 8eCIetIIriS. '
ti .Fair View, ' gelegen in de on-middellijke nabijheid van het BOVENGEME~D getal Ezels; 3 tot 6 jaar oud, waaronder egale APDBILIIGSR1lD, BlIILY OOST.
LADY GREY STATION, kleur spannen, zal publiek worden verkocht, uit de Vendu Ki-aal

te Ma.lD1e.bury. . . KENNISGEVING
slechts circa 100 yards er van. De Ezels worden per trein opgebracht, zij lijn in prima conditie, en' •
Deze is nu de laatste en beste kans zullen zeker present zijn. W O¥ rsch' rij'd

o

• ..,,>0, goldbeleggen. ,ijnd. de • rven eg II IRQ -- .
uitmuntend geschikt voor den han- G. PICKARD. HIERBlJ

s-hiedt bnnlJpl'lolJ, dat
del. Van der Spuy, Immelman & Co., Afslagers. hili a1led p8Hr.oaenfdP'fO~JD ~ de....r-

Eeu outie spreuk zegt; die het IC en e 00 - eD AJ,\&eeli~

I t t 1 ht I hth I kk II d
Vendu Kantoor, Malmesbury. wegen, in de Aldeeliug Barkly OOIt,

aa s ac , ac et eerst. . ou t reizende met rijtuipn door OIIen ....r·dit in het oog. Kaart te zien bij voer4 lOOnderleiclel'lll'oor huone IIpaIlnen.

de ondergeteekenden. DE E·DE.LE HEER alsm4de.8eoig een pl'onden ICbade aante r,ichten op eenigerlei wij. áaD

A. B. De Villiers &; Co., Afslagers. de BeBCherminga Mureo, Behouden1

Paarl, 25 Januari 1898. n r~ L N['ETH N MUTenenKeerkUppenop,enlndebed.dió.~'-------j-tf.NI.·I : .....•1.J...GS;~~~;:.~~
PI

l) lU I 'TB~'IR'''1 Adeelingsraad Kantoor,~ ~ 1i_; \J Barkly Oost,. 13 Nov,,1897.

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

OP

DINSDAG, 8 FEBRUARI, 1898,
TE

Z0n
l
Ier !{r~erve om 10 ure des mor-

g~;ps,
Op DonderdaQ, 3 Februari,
Zulkn PlIbliek en zonder reserve

wonit'n wrkocht, op gemolde plaats
W,/I,(' .,,/,/1, g-degl'n te Groot LJm·
Á","'/";'" ï leslrgger Stukvaten. 1
Al'httll'n Halfamnsvat, Kuipen, Pij-
peIl, Trap en, OnJerh~~ie, 1 Azijn
Leggl'f, 1 Extra WIJnpomp met
lel,k!'-, Kajatellhollt Kmmers enz.

,JOH. J. DU PLESSlS.
.I. <. 1[ Il,', liS .y Co" AtiluIgeTlI.

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

1,1aat"e

LEKKERWIJN,
(ti root Drakenstein.)

Levende Have enz.
~ ;\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, Ka-
jaathOl1ten koelvat, 2 Kuipen, 1
\\ÏJnpomp, Leggers, Pijpen, Hogs-
head" Trechters, Vlootjes, Kranen,
MandrD, Graven, Vorken, Pikken,
Zagell, Bijlen enz.

.voorts :
1 WageD, 1 Wipkar op veeren, 1

Op€llkar op veeren, Tuigen, 1 Lot
IJleuwe Hoepels, 1 Lot gezaagde
Eikenhout, waarandel' eenige kozijn
stllkk"ll, ~ ('dtivator" en wat ver-
der zul asn_d.K)dl'n worden .

.\[. S. LOUW r. W,ZK.

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

.r, -, JLI RAiS ~' Co, Ar,lagers.

Illmesbury Eletuteursilmer eD Voo&diJ
en Bnnd Assurantie laatschappij.

LI 'ST

DE ondergeteekouden behoorlijk
daartoe gcla.st door den heer

Nl' OL\\S A. BUKt'KE:XBERG, zal
Publiek doen Verkoopen, op

VRIJDAG, 18 FEBRUARI illST..
TER PLAATSE

IIIDDLEPOST
Ma.lmesbury !ideating,

Ten 11) ure des voormiddags, de
volgende

Losse Goederen:-
I ~l,'\IWe Bokwagen
1 Halfslijt loer Wagen (bijzonder

ligt en klein)
~ Halfslijt Bokwegene
I ~ icuwe Vcerkar
4, Ilowerd's Ploegen
1 Johnston Snijmachine
1 Hooi Zeil
1 llooi Schaar
:! Hout Kribben
1 Span Jukken, compleet
1 " Nieuwe voortuigen
1 " Zwingels (nieuw)
1 " Nieuwe achtertuigen
~ " Oude achtertuigen
8 Han~ Schapen
ï r;l'breide beestvellen
;\ ~ ieuwe Zadels compleet
1 Uudo Zadel '
~ 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
t;OU mudden haver (zaad en voer)
~)O gPdorschk garst.

9 Maanden Grediet.
G. W. KOTZE,

Secretaris.

I.i .Ioomet jun. & Co., Afslagen.
Malmesbury, 14 Januari, 1898.

YAN D. SPUY, IIIELIAH & CO.
VanduAfsla~ers en AJ1entsn
N. ad. hl-eMv1 P PlaT):

• ...-rY••,
,r1

1.·0,....,.
·100 lIuddela XOOI'Il
200 tt Hanr /
40 tt Gant.
25 " Bo«

2. Levende Have.
8 :ser..k1u Ihela
6 PaardeD·

IJ=~kken(vet)
. 4QVarbu .
10 Aanteel BeeIten (vet)

a Boerderij. G~reed8chap, .,·"a_lJ. . .nz.~
.. Span Votrt T~eD

. 2 Paar ~ter tuigen
1 K-.pKar
·1 oreD)(ar
1W.r~ .Vd

1BokW~ Jj L-,1 Lot 'SwiDgela:eD KettiDgI • ',' as· t en' 0' s·. '
.1ZelfbiDder.'JlachiU'
1Water krib, 2 zeil kribben,
.. Dubbelvoor Ploegen. ,
1 Nieu,," Egge, Buiarud, eD.I.

ens.

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

spoedig werk kao toonen wor t be- \ "~B'".a.:II.' ..
uOodigd in de bezigheid van lJ •. en 1'. JJV 1'.1-'
J. Pretorius, te PotcbefstróOm
Afrikaandenl hebben de voorkeur. OP 19. ~anW\ri. 23 (Drie- eD

VOO" verdere bijzonderheden, doe Twmttg) Bokken. De Bok.

ft 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.
Zware Drieboehige IJzeren Palen geschikt voor gladde en I Potchefstroom, w6g naar huia ~Pde Plaats Bergieo·

dóorndraad, 15/6 per dozijn. . . P.B. 187, Z·A.B.. dalen waal' de :Bokba den avond
l30

uten
en Krammen bsnoodigd slechte voor doorndraad, 5/- per .---- stonden, ont.a.pten .. ~ij aan den .

i gross. G E V R A ·AG 0 jong eo in den ,.acbt. . Afneme-l', P ~RL,
Winp&1en (in het. midden) 21/- stuk. . ,. ..H~ren Schf""eeeterll

o£ D'!,deJ'eD WENse. Ill', .teTwijl ..l.li
i.

Hoekpalen. met 2 dubbel ....... ders. 3<)/. pe' 14nk. .. bij w.... dese ,lIoIJ<... _D.... . k........ door II"beoI
Dubbele H~kken, 4 voet en 12 voet met pilaren, 1umgboomen, en EEN on~eh~"de onderwij~ voor... komen geliev:t.t:..' =-.':::;:a,' te. A'rikadankt voor h.un rUiUSe
S

taanders kompleet £(j 12s.6d.· ,eene Pnvate School nabij Vrij- _.,_ UIl. ..' door ..a __ ~ : '. '-.~ _' __1_ ."t b .Q_l_ •. ~iI!fl • TT~ ,,_._- . . ". ' ............. g.n,IW .. ve~a.·
GladdeZwarte B~ Draad, £8 pel" tno. "')I' ~.~ pe' jUf. - .... 0lio ~- ,- be- le """'"" cia hij ~,tD'DP,}

________ --- ell m ....onmg vrg. taald ....orden. !; . <, '. '_ uaar ..

KOCH
T\IXIE lT nA .+....:1 D.J. PIBN~ I.ArLOUll'.t:- . --- ~'. en ~ . " ~pslliW.~.. v......,. J.'na1baI- '. I i>;O?~ ~l:.u.;~! '.' ,:",.:::",_"_.,~·f:;~~ iJ:~~~",;' . '. .' '

. ' ./,~. (.~j'_-':: j '". • "

P. J. RETIEF,
Afslager.

P. J. RETIEF,
,Afslager.

Velldu :Kantoor, .
Piqnetberg,10 Ju., 1898.

OP

JiL,
, /

PI QU-ETtBERG.
Publieke Verkooping

DiYisional Council, BarklJ Rut.
NOTICE.

POUND SALE.

DE KUILEN. Maandag,31Januui, "ro 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, whitekol

blei, white IIJlOt on noee.left ear halfmoon
behind.

1 Hamel, right ear mytje behind left
ear balfmoou front, black .pot on moul·
der.

I Ewe, left ear square in front, had-
moon behind, right ear .lip, letter
indistinct, .

I Lamb. left ear lq1ll're in front, right
ear alip. -.

,.-. E ondergeteekende gelaat
.I-J' door den heer W. L. vAll
Dla MBawI, die zijDe plaats Ter-
kocht heeft, sal publiek doen nr-
koopen i-«

6 ~zels, [) jaar oud (eersteklas)
ó Paarden,

150 Schapen en Bokken,
S Varkens,
1 Koe met Kalf.
1 Bok Wagen,
1 epen Kar,
1 Water Kar,
2 Zelfbinder Machines,
2 Dsbbele voor Ploegen,
1 Egge,
2 Paar Ach~ Tuigen,
3 Span Tui~ kompleet,
1 Zadel en Toom, -
1 Lot Vaten,

100 Mudden Koorn,
WO Mudden Haver,

Boerde~p, Huisraad,

OP

YRUDAG, .. Febnari, t89&
TB

UITZIEN.DE ondergeteekende gelast door
den heer Alwijn Liebenberg,

die zijn boerderij gaat opgeven, zal
publiek verkoopen :-

G Ezels,2 en 5 JAAr oud
2 Paarden
5 Aanteel Beesten, vet
2 Donkeys

20 Vette Varkens
100 Schapen en Bokken, vet

1 Nieuwe Bok Wagen
lOpen Kar
1 Water Kar
1 Reaper
1 Kruiwagen,2 Ploegn, 1 Egge

2 Zadels, 2 Span Tuigen met
Swingels

50 Hoenders
100 Mudden Zaad Haver
2.) " Garst
3 " Rog

10 " Zaad Koorn
8 " Brood Koorn
1 Lot Timmermansgereedschap,

Boerderijgereedschap, Hui!!-
raad, enz.

TEN 9.ao Y.M~

IN DE EXHIBITIE-ZAAL
S-tiellen..bo-ob., T. J. STEENKAMP,

Poandmaat.er.
Tbe Cave&, 7 Jan" 1898.

zal toesprelien. Allen worden uitgenoodigd
tegenwoordig te zijn. AFDEELIMGSRAAD BARILY oosr.

KENN ISGEVING.
DOKTER SlUTS ZA.L DEN ïOORZ,ITfEltSTOEL BKlLEKDEM. I

SCHUTVERKOOPINO.

TE 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 ondui-
delijke letter.
I Lam., linkeroor, wiakelbaak nn "o3r,

regter oor sltp. .
T. J. STEENKAMP.

8chutmeeiter.

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

P. J. R~TIEF,
lAfslager .;, .'

Vendu Kantoor, . EEN GHOOTE OPKOMST WORDT VERWACHT
Piquetberg 10 Jan., 1898.

The Caves, 7 Jan. 1898. enz. enz.

Stellenbosch, 21 Jan., 1898. foor Snijders.Een· kans
Omheinings Materiaal tegen Kostprijs.AFDEELINGSRAAD IALIESBURY.

l{ ENN I~G EVIN G.

IN termen van sectie 207, subsectie 2,
gedeelte 1 van wet no. 40, van HIS»,

\Vortit hiermeJe kennisgeving gedaan dat
de afdcclingsraad van Malmesl'luy van
plan is, bij zijne excellentie den !,>'Ouvcr-
neur aanzoek te doen, om een zeker gc'
deelte van de uitspanningsplaats, gelegen
tusschen de plaatlteu. "Breckmunr:" en
"Zanddrift", in het veldkornetschap Zont-
rivier, in deze afdeeling, te verhuren voor
een tijdperk van 7 jaren niet te boven
gaaade.

Alle objecties hiertegen moeten inge-
zonden worden aan den ondergeteekende,
niet later dan den Sisten Januari 1898,
tot om :} uur namidd~.

Op last, :
A; L. BRODZAK,

I

----_.---- ---------------
EEN BUITENGEWONE KANS.-------,-----

De Kaapsene Kolonisatie Maatschappij in likwadatle.

Secretari ..

In den Boedel. vaD wijlen
PtBTU ABI.\BAK vd 'DD'

Rt1TIIl(.--

v.. ~GCNMI: r

l.-Zek6re 15 Erven. areljenl;
de Noord-Ooat zijde
Deze Erve... sijn hRl1ibn,·liiJr

~~jenzin
schikt om QP-te bou"ea.
van is bebouwc).
2.-Bet ~igelldom.

aan de-a overledene, en bell:eD4
• Bofman'" Dorp.

.!!L...
40 '-rop Top EZels,-

JM!' oueL .
20 Ui~hte Ruin en

Paarden. .

Inden loop dezer of in bet .
van de TOlgende .

boveogemeld getal
Ezela en Paarden .
verkoebt te lDapmutlStiLtiI

P G. lIARAIS, 1'.
A. B. De VlUim &'Co" ALlILtlid'9

PAarl, 2~Januari lm
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Belangrijke Verkooping
111den 8oed~1 vali 1IJiiiell dell 1r88r Pie/Jr Ed1lJard de Kock,

Kaloboskraai. 1.1al""Sb"ry Afde6Iin~.
De ondergeteekende be~lijk daartoe plaat, sal publiek doen verkoopeu

OP

D. ISAACS & .,
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

:VAN MEUBELEN,

de

ISTELL,EN xn TEN TOON BUN LAATSTB ZEGBPKLUL

2 Bokwagens, eeu zoo 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

.VEBKOOPING
VAN'

EEN·GERIEFELIJK WOONHUIS METURONDEersteklasse Varkens. Het IJameson' Slaapkamer Set DE cmderget.ee~endf'n, daartoe begunstigd door den Eigenaar, zullen
. . verkoopen aan de. .l\oopman's Beu1'8, .

op Za'terdalt, & Februari 1aes.
TE 12 URE,

, 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 oon-
huis, 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 ge-
legenheid om IlW elgt'n te bekomen vernemen ten Kantore van

16 Eersteklas Ezels
2 Mak geleerde kar paarden
2 Ruin Paarden
1 Rijpaard
1 Merrie

BOVENGENOEMDR Varkens
zullen o~ _WOeJIsda.&, 2 Februut,

aan de PAARL, uit de K raai van
Mej. de Wed. VA.'i .AARDE, worden
Terkooht.

JAN CARSTEN.
Fattrt, rtl iL £·!Jl·~· ('''., .-V.l":/t'i'~·
Paarl, 28 Januari, 1898.

(OXS EIGEN MAAKSEL).

IN GOED GEDROOGD SOLIED· ESSGHENHOUT,
Donderdag, 24 Februari, aanst:

KOMPLBE;T,

£S 1Ss. £S 1S8.
BEVATTENDE 3 ARTIKELEN ALS HIERONDER:

KAlABAS KRAAL,

KLEIN FORXA.U

100 Prachtige Varkons... J. J. HOFMEYR en ZOON, Afslagers.
Op Dinsdaq, 8 Fj)bru~ri 1898.

TE

MALMESBURY.

22 Aanteel Beesten '
2 Jonge Bullen -,
1 Goed geteelde Bul, 3

pud
1SO .Aanteel Sohapen

:B.l.4:.acSS &I. CO.

III. Granen:.
1&0 Mudden Koorn, (niet onderhevig aan roest.)
:!oo :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.

RUIM OREDIET-
G. W. KOTZE, Sccretari~.

J. \V. MOORREE8, Jl'. & CO., Afslagers.
Malmesbury, 26sten Junuari, 1898.

~,
i
I'
1;

KLAPMUTS STATIE,

nOVEXGEMIi: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.
'0 der SpIJ. Immelmu " CO., l(slagm·
Vflndu Kantoor,

Malmesbury.
GROOT .romUAT

HebbeJl Jaiat p1aDd JauueD voorraa4 vu Speotallte1teD YOOr Mt M1SOeJl TOOI'

'WV·XJ:J!ti'":.:a c:»~ ~ ~ I'iI',
WaaroD4er eerst eD voornameltJk sljD )uUllle

i

I .A.fdeelirtgsraad Calvinia.
KENNISGEVING ZAL EEN LEGGER Z4L EEN LEGGER

in VIER MINUTEN IN VIJF MINUTEN

DE kiezers vun distrikt x., 1
cl Voor Hantam" in de afdee-

ling Calvinia, worden hiermede uit-
genoodigd, om in ~e8ehrifte een
kandidaat to nomineereu, voor de
ftttegenwoordjging van dat dis-
trikt, 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 stem-
men 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 nomi-
naties, waarin hij voorkomt, en be-
echouwd 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 I
die zoodanige nominatie onder-
teekent moet zij nl' woon plaats op-I
geven.

Gedateerd dezen ~:;."ten dag vun
Januari 1898.

.F. E. PIlI LI'OTT,
Civiele Commissaris. Ploegen, Eggt'n, Landrollers, Mielie-molens, Wa.nnel'8, Kaf'slll,lde!'S, HetDlng4raa4 -

Staanders.

LP::BGPOMPEN.LEEGPOMPEN.

BEROEMDE "W"IJNPOMPEN.
Deze Pom_peD hebbe!! Koperen Buizen, staand 0' WIeleD waardOO11 ~iJgemakkellJk

vaD de eene plaat!! lI.&&r de andere kUlI.llen Vl!rvcerd wo-den. 'z!,j hebbeD een groot VlIog-
rad, 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: i~41l1Dl. .

tt lf " "" """ ., 2"

1 Nieuwe Voor-en AchtRr Leer
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

PUBLIEKE VERKOOPING

MISSOURI EZELS,
~ ...r ..d.-.
OP

Maandag, 7 Februari, te 10.30

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

.~.

DRUIVEN'¥OLEN-
Dit ls eeu sterk werktuig met Gegoten IJzeren Gegroefde Pnssende Rollen eD Vee-

derrol. Zware Dragen, Groot Vliewrad en SttDkhouten Raam, Tweoderlel formaat.
Lengte der Rollcl'8 : 14 dul.Jn.

20 "

nEB. HAl ...L zullen doen ~verkoopen, als boven, 76 ADRI.
,-. KAANSCHE EZEL~. Dote dieren zijn welbekend voor
echte hoedanigheden en deze bezending zal bevonden worden vorige im-
portatién gelijk ta zijn of ~lf8 te overtl"fUJeD.

J. J.' Hofmeyr en Zoon, Afslagers .

EERSTE-KUS

LOGrESHUIS,
G. DLA, ....

DE nESTE STANDPLAATS,
BILLIJKE PRUZEN

W UI IUUU;"'IIIII,

Kaapsche Gouverne,ments Spoorwegen
R- J.\I.[ .. ROSS & CO. Verdeeling van Tarieven.-Rhodesia Tarief.

OP en na den Isten Februari, zal het tarief voor Staties ten noorden
van Mafeking wezen, de BOm van de Kaapsche Spoorwegen " JD-

transit" tarieven naar V rijburg plus de Bechuaoaland Maatschappij
plaatselijk tarieven.

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 Be-
chuanaland Jdutschappij 'Intraosit' tarieven.

Trafiek tusschen Kaapsche sta\_iesen Mafeking.
Taflek tusschen Kaapsche S~atiE18en de Staties Vrijburg naar :Mafe-

king 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·

FORM VAN NOMINATIE i> Vo,," MnnUN TOP:WABCHTAl"ELmet Ticbel Rll~, met Klem Kastjt.
Wij de oTlflt>rg!·trt'kell(lf'n kiezers beneden, en een Kapstok ann l,lkt' ZijJfl. £2 1.4 ••

voor distrikt :\0. 1, nomineeren
hiermede " van
........... in deze afdeeling
om een lid te worden van den
Afdcelingsraad van deze afdee-
lings voor geze~d distrikt.

Gedateerd, dezen dag
TIUl 1898.

(Geteekeed) Naam van
woonplaats.

AB - .
CD ..
EF .
G H .
I J .

---------'-- - . ~-----
KENNISGEVING

Aan Crediteuren en Debiteuren

STRANDSTRAAT. KAAPSTAD .

1MB\
KENNISGEVING.-ENTEN TEGEN RUNDERPEST._-

DAAR 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,
ILandbouw 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.

Op last-
Jo den boedel van wijlou K.-\I\EL

JUlU.UN HA~TIA.\)i~ vau Stellen-
bosch. Landbouw Departement,

Tak van Veeartsengkundc,
Gravestraat, 27 Januari, 1808.

RONDGAANDE Rondgaande Onderwijzer
OKDERIUZER ot OBDBZlUZERES BENOODICD TE

Rondgaande Onderwijzer be-i Benoodlltd RondltlNU1· • BENOODIGDTEnoodigd leWelgestreden wu"k I de Ond.~wrJj.. ~, ... Ferntnandskraal wk. Hoopstad laules4tle, lijt lIlpriller, 4istml Vrede.
, S.ld.rpoorfi en On-

Ladybrand. I d• ...-.rtJ ....... M 'W'.. l-
kraal, wrlJk Boy.ft-
Mocld.~~l".l.~. DI...·
Bloe:n1fon".ln.

ALLE perSOll~1I die vorde-
ringen hebben iu bovenge-

noemden "boetL I, worden verzocht
deselve in tt' levereu binnen zes
weken van af dezen datum, ten
mijnen kantore, IlU, Lang Straat,
Kaapstad j en z ij die daaraan ver-
schuldig 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.
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, als-
ook lidmaatschap eener Protestant-
scho Kerk, zullen dOOl·den onder-
getc"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 onder-
wijzeN 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.

3 VOlT .Kr.l!DTAFEL voorzien van een Sril,[!'('l~las 1p,' (lllim hij 14 duim op
patente wieletje», £2 7&. APPLICATIES voor bovenge-

noemde betrekking vergezeld
van de bij de wet vereischte getuig.
schriften van bekwaamheid, goed
gedrog van de laatste schoolcom-
missie en predikant, waar applicant
werkzaam was, en van lidmaatAch!p
eener Protestant.scbe Kerk, sullen
door den ondergetekende ingewacht
worden niet later dan 25 FtJbruari
1898.

Werkzaamheden te beginnen zoo
spoedig mogelijk.

Alleen ongd.IUwue personen ko·
men in aanmerkin6·

Kenftis van muzitok I:'nsterke aan-
beveling.

Salans £120 per jaar en ut!
schoolgeld on.

Billijke reiskosten gestaafd door
kwitanlanties worden ve~.

N.H.-De g04aagJe applicant
moet zich voorzien Yl\It een onder·
wijzers 2de klas spoorweg certificaat
OlD tegen halfprij8 te re~en.

A. THERON,
Voon. Seh. Com.

Beeatkraal,
Diat. Hoopstad.a. Januri 1898.

APPLICA'fIES voor bovenge-
noemde betrekking ver~( ..zeld

vali de bij de wet vereiselito ge-
tlligschriften nm bt'kwaamheid,
goetl ~6(lrllg, van de laatste school-
commissie en III~edikallt waar appli-
cant wcrk~;wuTl wa.", en lidmaat
schap eener Protestantsche kerk
zullen door don ondergeteekende
ingewacht worden tot op 7 Februari
1898.

Werkzaamheden te heginnen op
21 Februari 1/;~18.

Een ongebu wd persoon zal Je
voork:eur hebben.

Salaris £120 per jaar en de
schoolgelden.

Billijke reiskost~n, gestaafd door
kwitanties, zull~n vergoed W'orden.

N.B.-De t:eslaagde applicant
moet zich voorzien van een on<illr.
wijzers 2de klas spoorweg certin-
caat om tegen half prijs w reizen.

J. E. HELLMUTH,
, Bee. Sce. Com.

Platberndrift.
Dist. Ladybrand,

16 JIIlWiri 1898.

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
10 de ~oloD1e sullcu Koopers Iwt voordeel hebben van ouzo wanrborrrd at
de artikelen de hitte van Let kliuiuat zullen staan. cl

Kasp6wd,
28 Januari 1808. D.ISAACS&CO

STOOX-lU.BINETFABRIEK. I urrSTALKADRS.
BAR ~ A C ~'i - ST R A AT. LANGMARKT-STRAAT

BOO)[ - STRAAT. I PLEIN_tSTRAAT.

KAAPSTAD.

IFDBELlKGSRAAD BARILY, -OOSt
KE!\NISG E V1N(;.

Schutverkooping.

TE word.'n 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 'lilO-

wen. 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
... alllw.tert, _ijtje voor, &el tanden.'w.. onduidelijke letten op kruie i 1 !'Sm,
lIChter oor halfmaan achter ell zwaluw-
stert, linter oor zwalnwllter1 i 1 ram. twee
... IIlWlwrteD, en twee hIllfmaantjee........

ISOMERSET STRAND.
DOODBERICHT.

() \ï·:I:[.1-:D1-::O; upd,:u ~:\,:ell ll"/.o·r. om
. g'tlllt,fll dochtertje, i'lARAH c,~nl.\·

RIY.\. in ''"U ouderdom van 10 jar':l1 en
10 maanden: diep betreurd.

De bedroefde ouders,
NICOLAAS Ot" PLES~I8
KITIY DU PLESSIS, '

(Geboreu Dl'e>er.)
Zot.,. 111nl, PU.I:.I. •

ai lID1l&r118~d.

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

, a-qU, lt .1.. l1li, IQ••

ArPLHJATIES voor bIJ \"eIlge·
noemde betrekking yergeu·!tl

van de bij de wet vereiselite getuig-
schriften van bekwaamheid, g-vt'd
gedrag van. do Iaatste schooloom-
missie en predikant waar applicant
werkZAam Wu.'i, en van li(lmaatscbap
eener Protestantsohe Kerk, zullen
door den ondergeteekenden inge-
wacht worden tot op ~8 Februari
1898.

Werkzaamhcden to tx_\;;i IIIi' n op
l;j Maart 189.~.

Balaris £121) per jt!r ':'1 de
schoolgoltlen.

Kcu ongeiIll wtl pL'I'"OOll zlll Qtl'

voorkeur hebben.
Billijke reiskosten g('f;taafd door

kwitanties wordon vergoed.
N.B. - DI:! ~ha~de applicant

moot sich voorziell "illl cell IJ"d,·r·
wijzers 2Je kla;,; IijJoorl\"eg e,:rtib·
cut om tegtlD balfprijs te reil'.}'I.

D. J. STi':ïN,
Voorzitter Bch. Com.

Cornelia,
Distrikt Vrede,
17 Jr.uuari 1898.
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\fslagers.
>oorwegen
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: Illt'~ ten noorden
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,Luid ~laat8Chappij

I' \ lil, \ an havens
" ICI1 dlo 'tan de
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:lpflVJer distrikt Vrede.

r..... I' 'Jr IJfJ\'euge-
'~"II'~ Yergcz.eh~

, \ 't'IS\ hk getUIg-
\.. I;{Utlll'lIl, goed
I t ,t, schoolcom-

, II r 1101<11' .tpplicant
rl 1.1'1 lidmaatschap
'lllf' Kerk, .mUen
_·.,t ('lJ hmltm Illge·
Ill' ~..; Febrnari

Ill' .:Il de

l' l'uoa zul dl)

"Tl L:,'<;taafLl door
I Il q:oell.
,il l'~rlo applicant
~, I I Il COIL onder·

I I JU' 1\ t'g cel·titi.
,PI IJ" te rell;on.

I r, ') ~t

litt"!' ~ch. Com~

I" Klerksdorp Z A.
II I, I "I' ~ .Jauuari, 1891:1
,\, "\ \:; NE"'EU, III dt.'~

r. u\>, jarcu en ~, uraanden
JOH. A. NE~blt.

Alnphi th
ELK: N A

TEDERS FOR RP:PAIB8 A~D 1\lAl~'JlE·
NANCE Ol!' ROADS.

'ft:NDERS ...ill be ,-,ved 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 WIR
of oae/rear, fNIB date of acmfiaalioa of ~
aooe 0 Tender.
. T~ ClUI teader for OllO or loon s.c-
tioua, _h Teaderer maat ate in hi.. Tead8r
tbe _ of t ...o elleieDi 8cuetJetI to ~
approyecl of by the COaaCiI, for tlae dae flaJIJ-
meat of the CODt1'Ict, to be eaiered IDio.

~ SQl'eb.. muat eiiller lAP theIr
~ OD the Tender, or ...rite to the aDder-
Il(III'd thM they are williaS to become Suretlea
and .ater iDto 'he Coatraet.
Teaden to be marked, •Tenden for Bo.da,'
The lo .... , or IllI)' TOJIder oot -nly~~.
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.

}WN ROADS.

Dordrecht Main no.a, 8ectiou 3 aDd •. ,
DeU RlV1lr MllUl KOIId, 8ec&ion'. St.eepUde

De'riatloa. .u.natioo at Dak Ooot, aJaO f"r the
ma.kint of a ProteotlOll Wall, OD the Rebea.
Kloof Cattiq, from the Oap to the finI\ ~
on Uie l:uUlDi, 3 feet ia bll1lhl.

BRA.:.~CH ROADR.
~terk SprUIt, UralKb Buad. 8echuol t .Dd:!
Zuunhkw, .l:lraneb Road. St.ctIOU" 1 ....d 2

Matinees 's
\ \ \ I nu lt" PO vrienden wordt be-
l k, u.l !fl'UJ, ..akt dat het den litlve Heer
.h".:J heeft OU8 huis oulanga te be-
ek, Il «ri l.i nnen drie maanden drie
nzer ".ft'[lIlg'eu tot Zich te nemen,
o'lllt'II'K -

\[ "f s r r s 'l.t.RTT:"it s Jon,SNBS, op
MD ~ h'en October 18~H,oud U jaren en
) ffiUU I-n
I. '" \ [ 10.1, eVR:; t'fiA. oud 8 jaren

e a , ru lAuden
J ,,'" HH~Ra C0Rst1.l.l,oud l1Jaren

~U 'L ~Hl lan
lf e III ",Jl IJk het l"t die one treft., wij
I I "pCII ons, eu berusten In Hem die

.l , ,[,'rt'1l III 't bijzon Ier genoodigtl
Lp t' e01 I U wie ns armen l!:IJ veilig rusten.

(I IIcl In "reedhGifl, met IU toorn,
I -rscueen JI"n maal~~r hier,

I, '<lien door Gods Een'geboren ,
Il ij LJIacht le naar ZIJn Heer. '

[le I edr' ~f,le ouders,
\1 REHT en JANETTE VAN ZYL.

ri" hilI'. Vau Rhij n's Dorp,
~l Januari. 18~~

"IieU7D8-
VOOR 1891 en

KEN.N·ISGEVING.

DELL mn:R MAI~ RO.lD.

\

Een reusachtig $ucces.__ I

TOEOAN08-lUART.JE8.-t.BolJ:ea, ta &
ea ~:JL S~1en, ~. ~t., ~ Galflij, 2a
MaIeI18l' o.Jeril, 1.. 1Iili6airen ~prjlS. DeureDr:a- half acht aar open. ~od .. maziek 081

ur. Vroep ~ OIU 'I aqf. Galerjj Gd.
utra. Stalla 811 Pi\, 1.. 1 '

-GELUKKIG- genoot geweest zijn-
de om de diensten vlm den beer

Louis Herold te :vertekeren.
(onlangs van den beer D. W. Aker-
man, Hopefield) die lI~stig bekend
ataat, door het geheeIe kliatrikt ala
een bekwaamDn!8smaltQr en Mode-
maker, wensch ik 'beleefdelijk
mijne vele klanten bekend te maken,
met feit.

En ik neem deze gelqgenheid te
baat om vriendolijk hunne gewaar-
deerde ondersteuning te verzoeken,

SAMUEL R. ABEl-
HopefteÏd.

Afdeelingsraad,Barkly Oost
KENNISGEVING.

CommencIng from the low water mark of the
Zadelboom !SfTWt. on the brm Doordrift, to
Ibe drift Help Makur, from whence to the
welltern boundary of the farm Walerkloof
the OOuooary hno botwft<ln lho Datkly wt a;t
Dordrecht l>lvISIOII8, ,11 dufts retamUlIi and
prolectIOn walls, CI"OSI and catcb water dl'&llla
Included

BenoodlJtd Berate .A.-
.ilitente op de dorp-

sohool te Thaba
Nohu, O.Y.S.

, I'I'II( \TIE:; voor bovenge-
....'-\ IIUl I I I, betrekkmg. l'erge-
I' i I ,'I ,IIIJIJ de wet vereischte
,:, t II",', ,IIIteIl van bekwaamheid

.::" ol !!' dl.tg van de laatste
";LIIL'l I "'I! Itll--Ie eli PredIkant, waar
HPI i I \1,' \\ "rkzaam was, eu lid-
"I Il'" II' l 'ner Protestantsohe
1\1' ,Ill, II duer den oOtlergetee-
"Id, IIC:c'I\acllt \vOI'dell, DIet later
uan > I, I,rllart 1'1~'8.

\\" I Kz,lamheden te begi,;.·men op
1 ~ _-\ 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
\ Il 1Jf' ;..:e.1.tagdc !lppltcante

IJ' t [ Zil IJ 'O\)rlll ti '.W een onder-
\\' 'I' 'pOt ,rl'l'l:'l;{-ul'rtJflcaat, om
'!"l'll 11<.!lt pnJ" te I'eizl'll.

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

:~U.IN nOADS.

DORDRECHT ~UI~ ROAD, SECTION!;
;) .L~D 4.

TE:SDERS VOOR REPARA.TIE EN O:S·
HIJl'D VAN WIWI!lN.

TE~DERS zull,on door den oridetgeteekende,
ont"aUb",n wor<len tot (l ure ~oor llIiddag,

op IJmod.>g "f'"l.ruart I)<:J~,YQor het maken,
en UI heboorhJ ken toestand brellglll1, en na v.. l·
tOOI!ng er T~n. 'oor hot onderboud.n In de>] sul·
ken behoorlIJken toestand. tot teorre1enhed \Rn
d~n \\ eg Inspo<;luer '·lW de blCr onderverme1de
Secties "an ....egen, \ I)<}ton tijdpttk mn een Jaar
,.11 af kenmag''''mg van aanneming' all tender

Tendera.l\" kunnen voor een of Dleer \an dtl
gClc!;.le. 8edleJ< tenderen. lu iederen lender.
lIl'lClen de nameD 0V",lCKttyenwr)rden, ~an twee
goede en behooTlIl"'e horJen, goedgekeurd te
..."rdcn d"or <len Rud, ,oor de behoorilIke
ult«lermg 'an bet kontrakt d,l' ""I moelen lo·

goguan woruen
l>e borgoa moeion hunne nalllen (Il aur,.,.e 1

van .. "bloh eli op den lenfler ",hnlven of
moelen ,...br!!' en aan den ond ..rteteekendJ
til ge"'llh;{ "In "I. t,,,rgen op II' tl'ld ..n. en
k"nln>kt"n aan tel:am til' den om.bg van
eiken Tender. moeteu Kt '1n 7\ ".Ir, r WJr Ir, II

lie 'a.'\~.te uf e6mb'" temIer llIet ..ood ...al<c1~k
I"ll'genomen te worden

ljehoorllJkc waler 0rv mg iln .h<3," ~ur~D
Dloeten gem" ..l<t e' un,Jcrboude~ "01-.1.,,. Ian:,;.
de geheool~ lengte vall leUere :-;",,11<). YOJr ,er
der IIlllchllHg"n rt,.,., .'\!UOl II: loll dell oo<}el'
teekellue, bil WIelI" kanl'lOr. "or men """ do
koutr..kten kunnen. ~erl,regell >corden

H04.HD\\r.t.k::S
Dordrecht Hoofuwe;: ~ochel! 3 en !
l:Je~nnende van bet Ian;!"w3ter m..r1i "Jn de

7.all.,llxxlmspr'J1t op ue pi II,.,.. Diuordrift, tut de
,Inft \ an Helpru:lksRr ~pn d:Ulr tot de schel
dlO.g" '''0, 'all de lIalkl.' u",~ en Dordreeht
oJdeellO"en "[' .10 pLul. Wilt~lkl"uf all~
dnt lell ~~cb8rrnlnlO". en opt: melin!;" IIIureIl, en
" der opt"R.ng en dwars voren l11g&.'lolt:ll.

BI!:LL lunER HUUFt> WEI.
~""I" 4, bcól,nncmle nm bet laag Wilt",,·m<1k

\ an d.' :-\torll::-pru,' &(' tie pb,,:.. Hehnorc, tut
UlUr ,lu OO<ltelliko o<bcKhnll' hilI b.t hek Ui' ue
piu,. (.las ~e\lll, ~lIc dilfleD, "I'houdlll';" ell
bet<cbermmgs munlU .... ater "pUIlg, en dwars
voren mg08loten

.HWIJKl~G BAK OO~T, 8ECTfE ~
l'en,ler ...... ordpn ook gO\Tug.d. zooal. hm eli·

~meld om eelle af"'lIklng. te mllken hU Bok""nt
PP de pillsta Clu"rlel te wonion aangc .. ucn
,Ioor du beuren, (.; . I nil 1'let~en L \ n
..t Jen \V eO! ln-I'"d.~ur ,he ook betonJHh«l.n
~an opoou.mg .lIncn vcrschaft'i)u

~tle 4 ~teep",de arWIJklO:>.
Tender •. worden oqk ge .. "ald zoo"la I,ovcn·

gemeld Pili een af,,"kwg t<! makou hl) de
IweeU" dnH. van do Bclln"<lr op do plaat.,
Stoop"'lue tb ""rdon lllUlllewdZCIl.duor bet'lI
:len heer (.; I ....n Plotzen, 1 F de Wet
of dell Weg InApocteur, un ook bU·.,nderheden
~.II ophou .. en .ullen nor.ehllffeu •

~lle 2 ophouwen van beschennwgs muur,
te Rebel.kloof

Tend,,1'l' worden ook gevtUllIl lUO: I b<,.ell
.....emeld om een beechcrmlllb~ mU!.lr te m \.kell up
de anudlng un Rebelt!kloof. v.la de g\ It t<Jtom
den M",to tiraaI, ....n oovcn ue hoogte !liet
mwder dlln de boogte ~aa dne .I Toet, eu twee
voet brl, ••d le worden aangeweoon d, 0 hellll
fleu h....r lJ, an Plet.en L A lt op' aen
Weg InMpecleur de ook bijzonderbedcD vau
oJ>bou...~n lal vel'!lCh&lfen

TAK" F.I.~"
:-t~rk 'prult Ta.kwell ~tlea I ell 2, \ nn de

.cbel<llOg ,.au de ""i8n 8ellrlVl~r en St.erk
"'pruIt np de plaab )[o.""b lfvrd lot de .Infl
'an de "'Ierk :-",rUll op de plaats Bruadf"rd.
\ ..n daar mgCIIloten de DleUwe afwiJkmg op do
plaats (.100 t,UT), tot de lICheldlDllHliln \Rn
wIJken ~o ~ en ;, de plaau. KOtgbton de D1eu"e
atwl)klng zal door den Weq Inspecteur IUIn·
"ewpzcn ...orden de ook bqlonderh('den nn
opbouwen uI vo....dl.ff,m, alle driften op·
houd mg>' en oo..chermlllJ>Bmuren. water op,.ang,
en dwaar!il 'fUren lO"getoloten

TaL;,n"'1l !'oó.tork»prult t.lkw.t!g ~~ctle~ 1 en :!
"egtnnend,' 'an de IIIteenl("'I"ug vlln ,le neil
rlner hooffl""g le ;\(".tprU plaat. naar Iwt
lilJl,zwalermerk \ an <le dnft ('I' de :;terk'prUlI,
op ue plaat. l1roadford van daar naar de ver
tluehllg.1 In Yan ....lIkcn 4 en " op de plaat!!
Knlghton ,le ,oorge..telu.. ,erlcggmg op de
1'[,.a1.8(.Ien (.arry to .. orden Illbegrepeo I\I000k
alle tlnften"fwecrenu~ ell \,escbermende muren
water afle,d,"~ell de weg lll.pectenr r.nl ",m·
WO'ldn en alle "ilwml"rheden ~el'chan:en be·
lrekl.:eltJk de ",orge.tol.h, vocle!ll[lIIg.

ZuuT\lakte la""~, ~lI(101 I en 2
n~f"lunende \ &n £le \ erdeehng t'an tIe wegen

(,lv '\ .•f naar de veruo:ehng Tan de ZUUT' lakto.
en nonllllrne,tkloof "egen op do p\nats 'av' of
Health alle dnflen. a.fworeneJe en bescbermmgs·
muren eo .... ter a!hndulllen III begrepen

Op Ia.t,
S, E ,HAW,
See Afd. R ....d

!Section 4 commencIng from lbe low waler
mark ol the Sierk l-iprult oa the brlD B"lmore.
sod eOOmg at tbe Blt.tern bonndlln of the farm
U Ja. NevIlI, aU drtft.. telalntnl "nd protectIon
wall... erQtl. and laten 'lfater druma mcluded.

,-.,,--
DEn.\TLO~ .\.1' 1HK O()'S1', BELL

lUVER,l1\ECTIOY 11-For construetmg a denallan at Bak Oonl.. on
tho farm CloYeTly, to be polnted out to IDten-
dlUg Teil deren OIther hy ;\{r. l' I van Pletsen
M IJ (.; or ths Uoad IIIl'pector. either ol w"om
",ll rUfUl.b !lIJ !"'rtwIlI ..I' &.'l to COU,.IIII~tIOU

r Ir ('OII..trUt \lng ft denatJOu at the MI~ud
unfl "Ol tho 1>611 R"", on tbe farm :-'t""p"ld~,
lo be puu.tc ,I out \.0 1I.teodlllg' Tt'ntl~lunt el1her
hJ \l......I I d~ Wet!, lI, ,lil l'l"t .. " or the
Hu l.1 IHopoet.." tllhd of "hom ,,,li ai." fur·
lIUlb p\rllcular. •• to ~oll"irllCuOn

li) I ,\, I" I,

~ I LI Il'. I' I I"Il", DELL ({In,lt ~l.\I:-; no \D :-1~CTlON 4,
:-iTt::EI'81D~ l>.~\'l.! TWX

Assislt!r te Bef oodigd
lik ~ fl~ LhTE WIJ iSCHQDL TE

~nkvp ort, Digf• Pbilippolis O.V.S

AI'!' I I( \ rH,:; "oor lJovt'nge-
I, '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' 1IIIIenYl'I';O\·.J wo"lell.
\ ,; -I). !!",Iaagde al'l'llf'.mt

n ,I I, IOUl'ill!n ',lU cpn onJer-
\"11' '['''0[ I\L'~ ~I·tlficaat Oln
ti'::", ' III [<Ill' te I CI7;t'I1,

I [\ OEV'LLll:m~,
:;lcldaf1,., ~c!t. Corn.

BELL nrVER )LU~ RU.\.D :,E( TWY :.I

Fur tho con.tructll'n of a prot"eti'", ,nil
at tbe cutIIng on RQhel§ Kloof, fr< m tbe Hap
Iv the first t".,11 from th .. top of the bill, of not
leu than 3 feet III bel{lht, and Dot Ietl. .I,,,,, :l
f ..et WIde, ~Ir \all l't.,tten or th" RoaJ In·
'pJCtnr, \nll pOlOt ou, the work and famil!h all
1artIcular! a~ to (.;\.'flstrUl-tlOO.

lm.\~UH RO \.IJ'

S1 ERK srm IT, DRASt H RtHD, SEC·
1fl)XS I AX[) 1.

(.;ommenel"!( from Lhe parting of tbo Bell
RI nlr 1>1&10lluad, on !ll ........ h • t'ord. to tbe 10'W
".t.<,. mark of th" drift OD the Sterk 8prulit on
the r,Um Bwa If"r I lo'rom tlv"'c~ to lbe d, ...
<l1ll;; hne of Wards :So 4 Ilnd iJ on the f.rm
KlIlgbton, the propooed de"allon on tbe farln
(.I~n Uarrv, t" be Illclutleu. u al!so Ril .anft •.
retRllulI.g "and prOw.;ttoD wallA, cru" .nd ""teb
water dram.. The Rt>ad (Il.pector WIll polDt
out and fortl",b all partleulan regarding the
prvpo....d devl~lton.---
ZL'LR,TL.~K1K nR\~CH RO.\l>, SEC·

TIO\":r. I AS}) 1.

Cummencif\i 1rom the partIAl! of Ibe lloada
al hly Aaf to the p".tllllt of tbe Zilunlakte ~od
H'JUllI;! 'Sut Kloof Rosd •. on tbo farm \ ale
of U""lth all dnfll., retamlug and protectlOD
.. all-. cross an,I catch 'Water draIDa to be
IUcluded

'1: I ,t
1'1\11'1"'\'"
':f 1,111111V

il) u~-tler
~. E'OW SHA 'H,

Secretary D.e.2 RONDGAANDE ONDERWIJZERS
BJ::NOODWD TE

WINTERSHOEK en lAREELAAGTE,
Dlst. Jacobdal O.V.S.

~ 1'1'1 Il.\Tl E:-i voor bovonge-
....-\. !tue! I il' hl'[ I'ek k IfIgCII n.rge-
pI i \ 'I I \'IJ Jc" et Vl'ITlschte

'l' I, ,,,,n bekwaamheId,
~'lll L;f'.] I '.! I IU de laatllte ;;~hool-
,''''11'11'' 'II Iol e,.tlkal1t waar appll-
['jill II' I ,j t,llll 11.1" l'U ltrlmaatschap
l'tl" rl', )1 ~[lllt,che Kerk, zullen
il ), Ilt 1( 'I I,jl I get 'ekende lU-
ll' .\ ,IL 1, I \1.J1 dlll tlJt op Z(j Febl'uan
I' I ~

\\'11 k/l,IIIJL,d, II tt: bl~lnlll'n ZOO

,I ,"lhr !TlUI!" liJk
\1 plw,mtl n ll10deu bilil Oudl'r-

Il IT l'l';:;l,('Tl.
'ILl, I~ 1.:1:21) I'Ll' }I,'I, ell tle

,,1 ,,,I Ic!dl n
HtilIJL' rehko:ltl'U g'L,,,t,Latd lloClr

K" It,l!ttl.·~ zu\l.'n ,,'ri!oed \'tOI-del1
"I: Ih~ 1!{'::;IJldL\Je ,lpplH'al1tl'n

, , , l' II /lcll \ I)O!'Zll'U \,,,'1 uIldeI'" IJ-

/. h .: II k\.l~ '1Ionl'\ve~ CJltlÏlcatpn
IIUl t, .!' II II,Jitl'rl.ls I"~ reizen,

il, A ~ILln:.\\,
\' Wil. :;clluol COlli.

lJn II;IOual Coullcli Olll(l',
Ba.rkly Klsl.

January 11th, Hi9b.
------------ ---

Gouvernements Land- en
WiJnbouw School, Stellen-

bosch.

DE volgende sessie zal gelilpenJ
worden op den lsten Febru-

ari 189tl. De ~tudie cursus sImt
in Landbou w, Veeteelt, Zuivelboer.
derij, Wijnhouwkunde, liet maken
van 'V1Jn Vruchten ()ultuur, Vee-
artsemJku;loe, Hchciknnde, Bota·
nie, h3ndmeetkunde, BoekhouJen,
Rekenk\lnde, ]<~ngel8Ch, IHolla.ndsch
en Timmermanswerk.

Eemge beurzen van £~5 per jaar
ziJn tcegetlttlulI, aan zonen van ou-
ders DIet. 111 !gegoede omstandighe-
den.

Vrije reiskaartjes over de Gou-
VelrllOmellts Spoorwe~en zijn tooge-
st"uu aun Htudentl'n volgens Gou·
vetnemenb KeJluisgevlDg No. 888
van 18%.

Voor Prospectus l'll H'I·tlere Ulj-
zIlP(lerhe.lt.Jl, doe <L'lnzoek hIj A. lj
M..." J)u~ \1 lJ, Agt.'t'renden PllOclpa3'
uer tic hool.

\ f I Raa,l.k.nloor
lla.rkley 008t 11 J ar 1~~liOI

J ,I Ill" ti
~ f J.t 'lit ti I I" 1- Divisional council of

BarklY East.
f,i

]") l: '\a~!~ l' ,~'e Ht\ -poeder
(!l" l'fo-kl'I,J 1\ \\'.'1 kt"1Jk\J proef-"t Illl III" l l,fl' t dllt I'J t..'t'Il·rtl rol,
vW'Uer Kt&ML UtlU t!eul~ !lUO 'el

mankl!el.

PERSOONLIJK

De Caledon Warme, Minerale
Baden, en Sanatorium.

tAHDON, KAAPKOlCNIE.

NOTICE.-
ROYAL
BAK-

POEDER,
.R.aaOLUUT ZUIYSR.
De pcnigt' nak-poeder die niet door
Wf>f'f8gettwldhpid B~lDgedaa1l wordt.
BI~ft v('l'sch en van volle kracht

tot men hl\Jl.r gebruikt.
De ware Royal Bllk.poeder wordt

Vt'tvanrdigd door

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

'f'4'T i-! I .at,· d.IH\ r 1I~ Jl i,ir

t"nm".[.It1e III I'pt S,1I1 It,ll "1111

"['II lo" ~"I" "u "t Ih" I'.o\lllt! .,t H'I~~
I \ till on dJ" .!IJ h·lJru.,,~, 1".1". If nqt

pt t-'\ 1 n ....h t ...h·,l~~l.~'cn J{..tn~"', 1 hUil.
(.. III t<",lh I, ft ~,ll hole, I r,tlll, full
UlO li I h. 11\'" swallo\\ taib, rlj,(ht car h"lt
1Il""I' front, lt'tlered on ll'ft Bide 0 ; 1
rAn'. lt ft e.lr 8\\v.lJO\\'tilll, 6n~ tJo fronl,
ldlo'r,',l ooll.·ft ~\llc O. 1 r,UD, four tt'~th,
I, ft (' Lr 11'~:e. 1 rain. long \lo(Jl, left (>.Ir
• w,.llo\\t.II1, SI"tJ"; frollt. 6 teeth, 111\1,8·
tille! mil k 011 hlV~, I tam, II"ht e<1I' h,di
Ill"on u.,11 IIIII aod .wallo" tall. left ear
s\\'allo'llitdl: ,lrAm, t\Vo 8,,~1I0wtaI18 autl
l\\ 0 half m'JOIlS ul·hlOu..

P H :,TEïN,
l'oUIJdwaller,

H ,~.h nn, JllnUJI ,. l8, ll'tl,.,
lJI ~tlilonlll Councd!! omc",

U;u-kly Eut, Jt4luary 22, 1898,

IS Ilil I,' Cltle" ti gek(lm, Il t'1l a,tll~,'
n.Llllc k 11\f'r~ l'JII IIII \\ l .lt l' tt' IJ ..
k om'''1 I oor' onrgt'lll'mel! l,ezoekt'1 s.

~Ll,', ~C l'n SI\eed.;ch£1 he\veg;n-
gen I' lUL'!' t ()4_'Z ICltt \ a Il ~ltl\Toti w
Thel'";{ 1:,. hllr (titi' d.I,Lr toe een
lCltlll, Il' hldl) ()t1LIIl;:~ :';l'kolllon
\lLll I,,' I" \,111' l "tll'I'H' "m deu
he"t Clud.Hdu,en Klljl[lcJlhl"'[1 en
\0 11llll \~n de ho~gs l' J',1t "I~l:el>~l::.e
en K"1'11Iliil.,, get 1I,..;',,[llIllel1 en
l'e£el'eu tiel;,

C. Y. lULLS,
Belituurderea,

DJtlIPERS. MOORE lt "IllOE, AFSLAGERS.
1 }\::br-Tt: QUAl f. t ,jmn, aftlechn; Ca1oLlOll,

leYPD1tc ba'f't ell i.J~ ~oodt:rcn
17 t "br-1 " P,,"k,e,Lr.,.1 AU... lIat<cn.kloo{, ( ..

1.. lon. lc.~~,le h.,o, IM:rJerllj,"'reOOocbal',bUI.raad
en.

IS Febr-Ic }I,J.lclpoal. afJeclinl! lI.hne.bur"
10dIC aoedereu ,.lJ graDeD.

21 Febr _ r i'oIDpoenkraal. CaledoD,,a.t elK'"'
tll)~ levI ulk h...' I,!, graan, nutaraad. cuz.

J FRIW l'IOITZ .... CO, AYSLAOEr:~
21 Jan-T'. \\eUlbgton, .ute en lo.... goederen,

bocnlcrllger>!<l""I,a(>.I. v~n,le ba••• eu.,
VAN DER Spey. UlllKLllAN ItCo,AJ8LAflKI~!'

_ .'ebr-Te Kraalbo.c1ulel. )foor,,,,,,,burg, hoer·
,le .. jgerced1!Chal" ((r&all"n I.,emle IU' ye

2 ~·eb-.Tc ~m ..nlkloof, Windhoek, d,.tnlr.t
Uoorr.,.,.bnr~, 'cvellde b.ve lx",rdeTlllICn",,j.chap,
graan. CDa.
3 fchr-re K~l'lUut ...t.I,., '0 cenle J.Ja ... -wl't

\\urondcr caaln k Idlr i!ptlDnt"1I
~ febr-Tc Klal'lUatfllllat,e, 11)1)pnocbl'ge 'cIte

,arkeus
11 ~ehr -(, rOCDM fier. aI,l.. hDg )lalm,,',"n, I.·

,cOolehAve. t..,. n!~nlpreed:ICbap. enz,
II t'el>r-IQ Kraalbooch. ,I,.tnkt lloor1'eCllburg,

le..-en,leb•• c. boerdenJgerecdochar, bQu,raatl.K""""t
(l11li. r .. 1 m:ylt;r, AFSLAta:r..
t f'cl>r-1 ....-Ienolo n,,,., l>oer.lerIJ.'crceJ·e[,;r·

but.r .....l. cl!" Ic I IU "D, ,jlltrokt r,l",tb.,,~
'" t·ehl-Le~n,lc hlu't't 1""o.Je tlrMnlcn, ez\"~

edlllpcn, lJu~ke., IJOOOtcn,,ark~ .... "O<'ndcJ'>L,belle
\"t!DS graan, timlDflrmADli' en boJrllcIIJ;treotllOJCba"
te !.le KUlLenoI,., .. kt l'ltelocl.

) I } chr-nrlUln lt\61Ule h1l,"~, l,ncr,i"n';lf'roetl
rehsp, njll1l:lCo. lnu ..raatl ("III l~ st ptctnbrnkraAl
dlltllkl 1',t.;,·ltiCrg

!'.\CL ·D. CLL\"ER. Ar·LAGER,
'I. Sldl"nbo..eh, 0l' ,,,n later te ocl",lcn d3tnm,

Il)O ... Ier.:r<cll
r A \'AN ZIJl. ,\r,.,LAOl>lt

11 • obr-l" , am h1n.. lurp, een ".ndut ID de
plaata Hl:CTcnlOi!'lDrnl.

... &KBOllAS, Ar:.L.\OJi:R.
2 ~d.r-lc en..,., 16 eenl. klu mu Ion
A II D.; \'Ir.LlER~ tCL) ,u"I,Hn:a

71.\,r-.\RI, k 1'.MI Gt'f\l:llIanuo:; I

Leest wat A1"<s ~ 'Vol-
bracht beeft vOÓ1' Do8I" Z. P. WiJds,
eea weJbekcade .. ~ ba
Ne. Vod. til eta lInIedet ... de
o'llededcDrea_" ReCIdIr WlIdI:
••Ik bell YeJ.,juea IID& eta .lijder

pweat ua PUiItea ea ...
VU 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.

fteoslust ,~
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
met 1IOIle venroawea als de beste
bloed medlcija die OOIt ~
wmL"

Voor alle kwalea veroonaakt door
_ of bedorvea bloed 811 door aJae-
lili8iii VemrakkirIé, aebnIIb .ea

Ayef~s
Sarsaptrilla.

KllPSTAD

\ aoWE I(.UUCT,
liS JllIlDari 18~!I.

AI L d.
• _ 0 I 0

o 0 2'o 1 li
o 8 0
o ~ II
o Ó 0
o ~ 0
u 8 II
U 2 .;
o 9 0
016 0
o I 9
o 8
o 4 ~
o 0 0
o 0
o 0 0

I
o
o
3
o
I
o n
o
o li
o 9
li 2
1 0

~II
2 6
6 2

Boenden ...
Knol..... ..
WaterlelllOellcn ..
olardap,,,,ldn
Ta'IIAllCIt _
Il,uI<en ...
l'enaqll .,.
I'ceren ..
r(f1lmen ..
~r.I.,I€n ..
K,'I''''
Boter-
0.-
)!;~CD
u_ ..
BoonCII(groone)Zuurl__

o
o
o

.. 0
o

.. ij

o
o
o
o

,.-
l
o
3
o

o
o
o
o
o
o

.. 0
li 0
li 9

NtEtWII IU.BKr.

Pe~",,"
AI'I'(')' n
pru men
I·r."\~~n
ttA.f' ,tt Jf'

&arll""'I" h, Il
\\0' Ho' (0' lNfUOCtH n
Ku.uko:umcn

o 0 9
o I ~
o I
o [ I
IJ 'I 0
o 3 •
o " 8o 3 h -

KDlIlJ.;RLY

(rall tU hct:rt1l JOl/U, LflI""eRC~ cl: CIJ,)

:ti JanU3r1 18~:3
d .£ I d,
(I 0 0 0
o 0 0 0
ij 0 0 0
I) ij 0 ij
o 0 0 0
t) 0 I) 0
Il 0 0 0
o 0 0 0
o .0 ij 0
ij 0 ij 0
o 0:1 0
o 0 0 0

£ •
I lj
I i
I t
1 :Io j
o 12
o Il
o 1.1
ij 7
o l:l
o I
o :!

\Ieel ...
~llehea>
\liehemeel
lUlfQl'lt:oorn .. ,
l!emelou
&Tcr
Voor ...
Kaf ...
UltlII ...
_Unlapl'elen
Boter por lb.
Eiorea

rORT t:L.IZ.'I.BETII

27 J" -(I'er tdoaranf) - J)c ,,,Imll,kt w.~
hf'::icn zeer (~Ul \ an Ile ."0 bul'.:u "cIJ~n 331
ft!fkocLt. dl! gr''oOf 410 hoet"ccllelll ~.i 11llen Iw.re
en OfU'Cit:hu&tl~e \lt\~ul h!~C" 4d. \\tjJdcn t(,Tu;:!:e-
houden. Unit en I,W-Iflt" b.·den !!UI cruu:rt' l;to!{e
,et ",ol huWen 4),( [l<'r Ilo. en 17 ""I." ,,'IU'C I ran,·
<lal vClwnl ,vc...leu toegeilal.""n Ic!."'Dtt ""r Ib lle
.\Dl:"'.haar .... rkt "i46 ",-'et ... , en "'0 de 53 Lalen
,,"enlen .1e<:ht88 .crk~bt. J)c .Ctlercnmarkt "erd
tameliJk ,:uccl f\)urt en en cie cmDpet lUC ... 111over
het IlI.emuco le"CJldl)C, met eeue vA.'4le Deljf1ng.

LOS DE".

27 ,I" (,'"r ldclIrad). - 1.1 " .'erke
Trug naar hok vtll JR en %W'I\rC"'c~t ·lIJ"~ pru\"1nC1C
t.:R '-este uvatd J~o pMvlnc..: c \ellen hl'ncn NHW

rlJllnjC tftD .,j UloIdol", .. t,gc k"Dltlc "'n ."n I,'
ho"gor en !;.ftrt,.. tODdroo:::c td tol i I h<}o~r Ext'"
It,hl. tOODen11 toll id dahng

VER.1{OOPINGEN

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 af-
IICbafIlDg der "eMttMD, iagesODde1l door
tieD ftrIOhiUiflnde diatrittabelttireu. na-
meUjt: ~ OoIt, Gruff-Retuet,
ClaIlwiUiam, lUébmond. 8toc'teDairOODl.

- .AlbaDle. A.1eX8II~ J.-rille. Abel'-
deeD .. ~ Het is due heel dalde-
lijk dat de beatrijdiDg der runderpeli de
'VeeartIIeD rtlelWlD8 bij de boereabe"ol-
kiDI heeft prebabiHt.eerd. Intege1ldeel,mat bei ieCeDoverr-telde echijnt hei ge-
'ftl te zijn ~ dIiar de randerpeet ____..
reeD in al de genoemtIe cliItriJd,en. op Wijlen dan heet' J. P. du PlesaiB,
ééa na, heeft utigewoed. VeearUen en J..W.V.
de brand1liek1eWM! oude meodfln un De tijd.iDg dat de heer J. P. du PIet!8i!l.L.W.V., 'Voor Cradock. Dond3rdagmorgen
elk BondIooJlCNfI! )rlÏIIChien ligt de te Cradock il overleden, zal overal ip
tout daarin !bt men te "eel, nart, Zuid-Afrika met leeil_r.en ontYllD~n

BeechrijYiuppant No. 3 hmdelt over worden, d.u'thij ~n gelP'!pe)rt8o!l'd
onderwtta en".,vat ~ ondernrdeetmPn. werd ala een vilder in I~L Hun, die

(
1) Betere '-lagen lUl kleine aeholen. den beer Du Pleaail tijdellllllijn verblijf

'r' .. KJlfpeta4 iJl de_rete helft deur maand
ingezonden door ClanwilliMa en Vente r- hebben ~ntmoet, zal deze tijding geene
ltad. Tegen dit punt hebbén wij niet!l "erriaMiug qu, <Jaar het duidelijk wu,
te aegen. doqh wij weDICHD te ~- jat.zijn. ~Qd.heid geheel en al verzwakt
wen tegen het gefti6I' om maar ;uUá iïur ..,..."BóPlml&é •dQktel"llJDoonden, dat hij
den ltaat te pao om geld te T1'IJeD.; in- lI8D ~lainker lijdende wa&, welke
dien h t "e&-oe niet _ ~..kwaal 'V~. werd door het drinken

e ...... -, aVV<A • 'flUl OndlVflJ'~ eD het eten TtUl voor
wordt. Men behoort ef' ook nauwkeurig zijn ,"tel OJ.l~~l#"-t_ voedsel tijdens &ijn
op te Ietten wat Plet bet- reld geUaD verblijfl iii lltiC1fUMiiJand, iu vt'rbaud mot
wordt, of de opleiding die de kind.ereD de Beohllaaa rebellen gI'Ond-commiAll.'.
genieten ben voor bun later leven po ~ heet f?u PléllllÏslil dus Zl)0 ~ xeggen
schikt mB;lkt. (2) Vanrhynsdorp in .I_and?dleJllltg6Stor~eo.daar;&ynlJezoek
h ft ee bellChriivinlNpuot oNMwnd6ll te Kaap8~1 ook nog 1u ootrekkingstou,lce n "e¥ ...,- , met het rappoit der genoemdt' oommls!lte.
dllt belKlhreven wONt als j "vallken v,an Hij ia wdl'IIJk in het tlUg van publieke
onderwijl op scholen." Naar het OIlS ~~n. \V~n h\i een grootdeehajrÏer
schiJut heeft dit onderwerp juist betrek- kracbten heeft géwJjd, geetorvell.
king op hetgeen wij onder () ge~ .OP. kerkelij~ gebied WilS ~Ij een -iIIRun-
hebben en daarom wuden deze twee Pllkar. V~le )arell heeft hiJ de kerk al8
nnlen gevoegelijk teZAll1en hehand<:ld d,~aken en 1a~r alj! ouderltng gedIend en

p ,..' zIJn ...-oorbeeldtge wandel en oprechte ge-
kunnen "orden. (.~) Onderwijs nader .indheld hebMn een heilzamlln iu~lood
te hrengen Llj de deur nu de arme blan- op zij.ue. omgevi~ geW\d. Zijn
ken," inllezonden door Midllllihurg. In l.laats in de kerk ..n de gemeente zal
hl'ginióel siJn wij het volkomen eenll met gemeen o.premerkt won.kn.
dit \'erbogen en wij hopen dat de dag De heer Dn PIMSi.ll W!l!' een ~~ekwame
niet meer veil' af i~ dat geen ouder als ':lurger-<lo.mmanda!lt en \\ I~I z'lne mau-

.' schappen moed. IU tu hoezemen en tot
ven;cboowng ..voo~ het niet naar !Ichool vele overwinnmgeu te jJeslleren Iu den
zenden VlIJ) zIJn kmd zal kunnen IUlnvoe,- lqJfer-oorlog van 1,,;'2 diende hij ab e"u
ren: ik ben te arm ('n '\'I'oon te ver rdn een gewone burger en in den oorlog van
school. Dikwijl!! hoort men echter de 18iS Wlil liij de kapitein dt'r CratlockllChe
klacht: de ~intleren van vele a.rmen epe. bul'gIll'II. Ook ~ende ~ij ~s kapitein der
len (Jill de sdhool, doch de oudel'll willen bnrgel'll "an" r.ijnTdIStrikt In d','u Basuto-

, . . oorlog van l~). 'eIen zullen Zich nog de
ze ,nt .. t ," .de ~hool ~etten. Deze lUllatli: ken\acht~ toellpl'8ak van den he~r Du
hehl en l)hchtsverzu Im worden aan allerlei 1'.lesai8 geJurende de afgeloopl1n parle-
oor7.:lkpR toegellChrc\·eu. geldIge 1.oo'l'el rnentail'e St'ssh" tOl'n tit' L:mgherg.ge..-chw-
al~ ong'AI<IHre: doch het f..it blijft dat deuiIi onder hpsVN'king Wail, herinneren.
vele ltialllct. kIlIlJ .. r,·u in deze Kolonie. in Yet opgilhtlven hoofJ en 7.welleUile
Iwt lter\'lk vau <!en tlChool, zonder on~r. v@rkJaarde d,' h~r Do PI~t!, dat mell
WIJd opgroehm, smnmis;t'u '\\aal'yau later I~. "tuhanedab·~cn,edf\t~a~e.lb";:1ulMlel'llbevrocd'hnt. I .. uan wi IJ u n LÓm... erg. , en ga ~
,l~samenle\'llI;.( mt'! hunne on )ek\\aaUl- vijand !ftlec ru:!! eli slit'p I\(lOll t'.\'lltl nach·
ht'i<l en lJehoeftt.'ll zullen hezwaren. ten aehtereen op d"zelfde plaat:!.

:'i1oreele invloeden IlChijpeD UI .. t veel In 19~i werd hil als lid Villi de "'etge-
etIekt te helJben op ,alke ouders, vandaar vende vergadéring gekozen In Vlaatl\ V"~'
het \erlangl'll dut lDen in punt (4) uitge· ut'n h~r J. J. JnDiIIl van ReDgbur~, en hIJ
ti I kt" ,,'ndt, "Voor een rrematlgd stélsel werd ID I.-;&! en ~~1 herkown. In hel
I' I .1, ,.. " • parleme"t werd hIJ algemeen geacht ~n

van ~etl\\ongen onderw.ij8 , IDgezonden ge~llpekteerd, daar z:ijn w<1ll1'tlig \oorko-
door lltl'uhagl!', .\hwal 1'Ioord en .-\.lexlIn· IDen en de bezadigdtl \\ ijze 'Vllarop hij
dl'ia. Aangaande dIt onderweri' moeten placht te spreken, zelfs oan 'II aDneer an-
WIJerkenn~n, dat wIj er Diet al het heil'van defl1ldenken~en van hem me~ntlen te moe-
vorwaclltel:l .Iat sommigen r;illh ervan t!,n vm:~hlllen, altoos op EUn ge}: oor eeu
I!l'h~n!n i~ te beelden. Het aal den r;ieke goedOekn l.pdrdnk~kf t·~_'~_l 1'- I b

• ' • 0 In Au J1. rh" ... ul cr ",nl e·
weinig nu~ doe~_Inlhen m~~ hem dWlDgt klt.'&Jde de heer Du Plessis eeoe \vaamlgll
een wedlc.ijn lU te nemen, als lDen niet positie. Jar-e11 lang heeft hij al8 vi<,c·voor.
zorg draagt, dat het de rechte mediciJn ie. zilter van het provinciaal beslu ur gediend,
Integendeel kan men een patiënt veel en op het jonpte congres te MllltW'sbnry
erger doen worden en zeIfIl dooden, d~r a#6erde hij,.in afwf'ug~eid van den heer
h ru ou Ilschlkte geneesmiddelen bij P: J. du TOIt, als 'VOOrutter. D~ woordep
eg. \ . dle hU den Bond1lmannen van ,,(Jtl~honse

lellel! iu te gevl"n. .len behoort In de tln Beaufort WlI8t in zijn openings-re,te
eenJte plaats op den lIard van h~t onder- op het bart bond, worden door alle Bonds..
WUii til letten Er zIJn ongelukkIg te vele mannen btj de aanstaande elektiCl! her-
v.)()rh~ldeh vall Jongdul, dil) door het dacbt en beot-fend. "Ik a.cht het mtjn
oneler\\'U!I '\0 voor zicllil~eIH~n en .oor hun pl~c~t de Bondsmannen ~ wijzen op dl"ft
volk geheel verloren zijn gegaau. krl~leken toestand, wllurlll onze natJona-
\v tit t men door een matige! ILtelt verkeert, en hen tut een"racht1~e

at vel'll a . . ge samenwerkIDg aan te sporen. OnelDlhj!'
st.elt!~1 van "erphcht ondHwlJ~ voor hen yeel voor onze parlij hangt van d!'&e yell-
,lie hunue kinderen niet naar school kieziDg af."
willen zenden? Welke be,:waren zouden Oom Jannie tin Ples&is is niet meer en
kunnen wOI~Ieu ingebrAchl tegen een Htel· iemand andel'l! zal ZIJD 1,1aa.l~rn<wtt'n In·
sel dat lekening houdt met ill ue omi!l3n. nemeD. ~loge het goedA door hem tOt
d' lt de van ons eigenaardig land on 8tanu gebracht nog lang na 1.IJIl <100<1 tor
19 en, OVllOuwlng van het yolk. dal hIJ 'uu hef

\'olkt G88t.elJ. eens het \'olgeutl~ stelsel had, Btrek-koo. Zijne bedroeHtl famIlie-
lOU worden lngevn~r,l: Alle klDtleren betrekkingen Lieden wij onze ovrechte
moeten naar school gaan, die sympathie aan.

a) binuEOn de <I mijl van een school ------- .-.De Stellenb0s80he tentoon.stell1ng.
Deze tentool;lstelling. die 1.1. Duntle)'t'ag

gehouden werd, en welke door de teg!'~I-
\Voordigheld van den gonverneur \"'ereeN
werd, kan Ills een 6ucee~ he5chou,,"(l
worden, vooral wat de vruchten, groenten
en het getal bezoekers betreft. De com\~·
leden hebben hun l1t>llt gedaan het publiek
te bevredtgen. hoe\\el men Iller en daar
verontwnardigende ultdrukkmgl'n hoo1'l1tl
aangatnde ef'n daa,l Viln eeue uUn11f·rhei.l
in het comité. Daal' dil tentoorolltelling
goed afgeloopllu I~, "cu ..clll'll wij bier
niets Rleer van del..., ZlIak tl' 7.'·ggen. De
energie \an den heer J. O. Krige .Jnr ..
den I!eCretaris, heeft veel er toe uIJg"t'dra-
gen de tentoonstelling te llocuslageu.

In ODJ! vel'lllag van tie tenloonstelilllg
worden de ouue kanonnclje" hesproken
en wij "ertron wen, dat de zaak de ernstige
naudaoht dtlr hevoogde autoriteiten v..tl
trekken. On_ inziE'1l1! behoort d~~('
verzanlehng in het Zuid-.\frikallDl!éhe
museum geplaat ..t te wordeD.often mlllsie
één van .. lkc 800rl. WIJ wPl1!1cben nil
IIIet de \"Taag te lesprt'ken. welk Tl'el"
8tellenbollCh op dtlze kleinoo<ltlu h"eft til

wie eigenlijk I\la ue elgen:u't!u dl:'r kllu>n·
netjes beschuu wd moeten \\ ortwn-de
regeering of ,le mUlllcipallleil. ZIJ \\/<11'-
den thaut! in het IIllde u)larkthuIM·;·Il't.'·
bor~l'n, <'Il lOllien till rtlj'lerlllg tloor tien
plaa~ltJkt'n clvieleu eomlUlfj~llI'is slappen
ue.wt ze ID bet mUlenm te brengen, dan
geloov8n wij, dJlt er geene lnocllijkbeden
iu dtln weg g611lgd lullen w"r.len. 'WIJ
meenen d.ttt de beste wijlé um dit I~ ftr·
krijgen lal aijn, iJldien de IlUlorite\teu
van het muaeum ue regtlering vragen
stappen te nemen die k:monnetJetl \'oor
het ma~um te krijjl'en, PU dat tie Kola-
nlalll Bt'ICret.arie dan dil zaak ter hond
neme. DIt behoort hoe eel'lh-r hoo Itllvcr
gedaan te worden, en wil men llilltal er
aan doen, dan hopen wij dat t't'Tl of under
der parlementsleden de zaak iu het parle-
ment ter lprake al bl'tougeo.
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Hr Walker, professor m de Elllgtll.Kibi,'1
aan bet \Iot.<>rla CoJlrp,
dl! ...orige mailllIt Europ:t t<lr~g"'~ee~.~ ..
hn UA maanden doorgebracht
JrtJocn.

D. 11 F. MIlnlA. van .rl)heid, ja
w Rtver..dal, niet te Lad.. all~, _ ..a.·._fal
ia OUAVOTlg _mlD<lr gemeld werd.

Ds D S Botb:!. d,e op 13 Febnn.ri
lellUam ui worden IDge~Dd, Il!
KaajlStad aangekomen met eea paar
d"ren. Me ..r, Botba lAte (iQadint af,e
on zal d, reltt vandur uaar Swellendam

OOll &I"jt het erg te .."memen dat
r_. '-:Inde Purl, weef Teoll!jdt ean
l eIen &uI:,n DMlt on. wen..ehen dat
.~IR weer benteUen mllg. Uet
.elf .lAt nut eD .."randering Y1U1
oonlile mIddelt! .un dte tot inn;',..
luacbttla kunnen worden aacr end.

t'.cn ~peclJlle ""rgadenng nn deu
AUI'"tad r.aI op J Feln'un te ....... t ...,I'W
deu gehoudeo

M"n heelt t.., Gruff·Ronnel in ~
Yergaderlug hesloten om op het kOllI\erNrl
gcoon.... op le richteD dat fGOO
nl on dat bcatemd la .oor tie on"OOC:llllt
eell vUf-en.! wmhq tal met.Jea mt
st<l fam ilien In dit en andere du.trilrtelll.
dril het 1I;'8OOuw gereed I.word. bet
lier jaar gebuurd door ...'en conulA!
dIe zlcb voor bet w~n In de b_
!C{'lltcldcn die ree.b voorUeroldclelco
d"l1 aan vana 'ilO bot werlt.
H:mand ala balsmoedor ~~Il die
.....rk IlItnemend g... hikt Ichunt te
al bet bare doen • li 0111 do
doen gelukken ~Iet bet bouwen beglDt..
Zf)O spoethg mogeluk.

np den JIlJen Dam d. lDn der
Beauf"rt ". (lI01. de dlen.ten voer <I".
(Vlctona West) waar, d.e ')'011 ~
Prieska...... lil den namIddag dood 1lehJ:
A. Louw VOl'IIIag 'I':tUl "lIn ....erk lA _.",,.._
hll welke gelet(et h"id ..oor bul
ItudeDté!n geoollect-ro 'Werd LI
~kte dB Vaa der Merwe 10 de wrlllil~."
.1. lid "Rn de nDIP"lUb~lIl_s",
datnkt IIll4lft het goed aerell9ad•

wonen;
IJ) nillt kunnen lezen en BchrIJ veD;
I) tn!IdChen 7 en 11 jaar ou,1 zijn;
d) en thUlS geen bevredigend oU\lerwlJs

ontvangen.
Zulk etlll' Itelsel "ou ,llgemeeu wezen

en wu toch In \'ler opzichten bep~rkti zijn
nameltjk. de afstan,l van f'en l!Chool, de
BtandaarJ li.lIl de geeiecbtt' keunIs, de
onderdom, ontlerwlJ~ op antIere wijzen
ont",mgen. On! !;Chijut h('t tlat zulk een
Rtell!el niet drukk~nd zal zIjn OJ>dl" hevol-
kill!!, daar (\e elscheu dIt' door de wet ge-
Itelt! wordén ze<'r bIllijk en uitvoerbaar

lOnden zIJn.
Wij zullen de \\erklug van hel door on8

gel!CltetAt stolsel Illet e 'n pall!' \'oorbeel·
tien opheldereo . .\.ls een hUI~ziUJllee>r
dan drie IllIjllier "lID e{'11schu,,1 \\.oont,
dan r,ulkt tie \\et het l\Iet. maar Iresteld
Jat het binn('u den d:lIl WI)1 a{tltaud
woont eli dat er vier kIlIJt<,,'n zIjn, name-
ltik .\, H, C en D. .\. I~ 1:, ]'UI' oud, B is
U, C is X en D is ;,. D,' \\ el :wn met D
nieta te makeu helll",n, Wlllt hIJ 18 nog
geen j Jllllr ouJ, nok nlt't IIl1't A want hij
IH reeu. ""er tleu h'·rUlle.1 ouderdom.
Indl(~ll B l~~el! eu ~~êllTl,l'en k.muan lroeft
de wet nlcts ru"'t h'~1D te duen, daar hij
retldiI Ji!1l slaut!aahl uoor ll~ wet geéischt
bereikt he~ft. )laar all B nll!lt lezen en
ICbrtj ven !mn. dan mOllt bij naar flCbool
gaan om dit te leeren, en bereikt hij lijn
1kie laar, voordat hij lezen en
.\ I I Jl"'11 k.ln, dan behoeft hIJ toch
I I t 1.11,,,"1 ili d<l lIChool te

I h' IJ\·I;'n. En "Jl t , ,III' S Jaar oud ill, be-
trefl, h~ melt't naar SdlOfllulin~te!lR totdat
hij ;pzen en ttehrJ \'t'n kan, en naar alle
verwachting zal bij dew be'l'llegtlheid
binnen den bevanhlen tijd bereikt hebbl!o.
:Men liet du~ Jilt vlin Je vier kin~ereu
.Iechte twea gedwoogen zullen wordfln
DIW' dool" pan, en dit elechtB, lndien
11\1 ·ni ..t le .. n en schrijven kunnen of
thuitl 8!8eD onderwijs ollt"angen •

l;ommipu r.uUen me~mlln, dat dit !!lel-
sel tI min ei:!Cht, dat dlllltanOaard van
kennie hooger behool·t te "iju, enz. Bij-
IOllderheden vlln ,l!tll! ilard kunnen echter
in het parlement bel!proken en vaatge.
steld ~en. Doeh wij meeDell dat velea
der ben'aren, die gewoonlijk geQoord
ww4.D, door ~ .. ~ .wllt1 lULlS.. "et

Dn Dal.tY·HARTLEY, d. 'I"I<lOr na_
JIDgOWDrl, ).I t.baaa ID EDreJand bfti:r M~·
gratn von de learue un bet ElI;eleche pu\iUak
UIt to leggen
III rHOr. -Do ...cantle cut1IUI i. t@tl c1n<k

en de lectol'l en l4!erlinpn 't1nt..?P ('r,kele Ulc,.
IIOnderu'lI"n na., aUen hu .. t_. ur. Y.GlJ'hoeft
bO de ,luItwIl VIID de leuen een .. ann .......
geaprokeD \0& de onder.o_ ea ollderwp
realeII, die nn IMolodeeD ..er opadoraen .......
om deel te aemen ua de ..oorJull.gen. ~~
ditmaal werden lnaen ID 't BolUndeclt ~
door dr. Viljoen ... an Stel\enboecb.

l>e GW'(JTE Kt"" Ga" ..o- ..H1UTIHGZ.-Da
Dltg ... telde &IJ1)Ii.lIauena dea hrkerud
f.roote Kerk: Adderley'l!traat, OlD d. u
d.... .rmtenJ eeD b..,411 TaU bet bof to
• I D~ 1 FebruarI weder ..oor bI>&
lJ~t..clttaho( dIenelI Er .. u .prake dit
parttten elbar oot8loet bebbeu, m..t
t. I een compronllA le lIeTaken.
n",u. ....0· aan. lJC .tad~raad b~fl
,!lad om geeD ouderhouJ ge'l'1'illlju e»
derbol1d bec?ft plultliehad. Teg ..., 1l<J ~
katie van d"n kerJreraad &al geob~
deo llII het hof ml dAlgeb~'" aaP ia belw¥le-
liar aemaa.

J ~ II -lu n II ,\..., : (' 1'::111, hUI"l ..aJt~l rn,
J h" hr _ 1 cr yt.a.n.. \\ l·lh.oncd'"l' Uront Dr.~k('f1

...r Ll \ •• ll VI; t.rlr CD Ut)cf'lh r J){l'fL"('tlIOC1Lap 1 er J,laat ...
1,.~keIWI)n.lc.elIde ha,c, '''''l"""k CD boerderiJ'
.cn.uJecbal'
J. w. l6Ot1nRKE8 IR JJ Co • .H·~T ,r-r~·
J6 Fcbr-1ln dt1q~ )J.lru~lJu..,. VIloI-IL \:U lu.. (.··

~"",Iercn2. r.br -1 c 1\ nl"lA.klaal, '{"l",1 UjC llalmer<-
bury. I<",nl,M);lC'CL·<'>ch.p. l.v,,,,<I. I.ne CD granen
ti tebr - re KRlabu.k",,,I. afil ,hng )lal",,,,·

bury, len Mnt.} kf'C1.lic h... e. bochh r J~ tk;bul'
eIIL, ell.

A!\DRIES J BESTER. Ar~LAf,EB.
3 r,br.-r~S,huIIJ."..JrJiI'. EL lIdcuaLeai. Tute

CD loac goed~",n ,n jlTUU.

J. J. HO,,.EYR lt ZOON .&.l"nAGERIl.
; Feb, _, r(q' ,I, koopman.Leo .... K•• t~la.~ een

... rit lllJk "lo~l.u p u.d ;rolll UIl h,-,l lJt3u" Ucrt('
etrUd-

FAURE VAN I'.\"I\ k C(l., il' L\GERS.
I re1lr.-r.U d· "rul 'f8lI .w '" 1aN ya

~ harl, lOll lel\C ",Wil.

Een onUitvoerbare zaak.
Het D(lVblcul wil dat wij onle inlei·

(linge-kolommen "alltou Gpeozetl!'u VOOI
het vel'llpreiden der gevOo'I!'n~ dit) ,I"M
bem wortJen V001'lrtl'lltl'..ItD, iet!! dat Dalo Ill'·
lijk door geen nieuwsblad b!r \\'ert·hl
wordt gt'daAn; en omdat wij el'voor be·
danken zulkll te doen, is 00l£e tlJ.Jgfnoot
onlJeleeftl (lenOt'g ons van oueerllJkhtiJ tr.
beBcbuldigeD. Hoe eerder hiJ de d",:..as-
beid VaD 7.ijn ei!ICh en de "olltgheld van
zijn onki_.he aantijging inzll't, hoe lIeter
voo!' bem, OWl kan ze toch niet teMden.
MIll' daD 'fVdediri lUl de hMrenm._ ~ Jm rawe tepA ~ artikel
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s ;0: r c. J. BEYERS,
:.,l 'f, ! . ~n:tari""\;:~'r.: : P.O. Simoudium,

J, '" t ' Groot DrakeD8tein,
. ' '" '-. I 22 Januari 18!l8.",l L-------. '1 :I. lIIJUIOII)BI!WUZER,. '~t~.:.O~liekg:~!a1~:\eg~:

, -,: ;.. SaJaria van £1.)0 per par,
.'~,": 4iensteo te beginnen met April,;;:'~.,~aal.Applicaties met Getuig-

" , ': < '.Jmften znlIen door den ond erge.
.~ }., .;., .tllekende ontTangen worden tot

': ' " j" '1t,. i:J Februari sans t.
iii',.;!" /~~5,.~ •.

" . ., p ; Grondige kennis van de TIol-
i! p,-,dache taal een noodzakelijk
; t~hte.
j: I 1 B. J. B. v. J, ~lERWE,

.. 'i

! ~mLys1ml'g.

I j 10 Januari 189!'l.

,- !KENNISGEVING,
I g' '. T ik aJtijd gereed ben Kaffer
;'. . families voor boeren werkf. 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.
~ .. Alle kind enen van drie Jan'n tot

;: " j~ t ~1" tWllalf ;;s. pel' kop.
r ' : Kindewen onder dne grati~.

':;!,~I~--::,::::~::.~.~:
tI lIMiJ

~. SPOLANDER & CO.,

. ·,f'\.

Secretsri •.

. ,

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

l
s i~f

t ;
,Il

Ol<:V":STIGD SJ JARBN
• CllrODometer-, BOnI.- tlJllOok1Bbrl
: JI.-I Gu-- ~

Goud.>!) MJ Zi1-verea HoroJoges ua
VnMmIItf nhouden.

.'·V I KIN G."
8NGESUIKEROE MELK.
VAN w~ de nabijheid der

Runderpest, is" Viking" Je
. ~. lige Melk die met vellighcld kan
i. ~rden gebrni kt-
1- ; 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
, ut van toegevoegde suiker,

het ~nrende het dagelijksche
k niet van gewone melk

WImien onderscheidene.
:Deze pas-geintroduceerJe Lek-

.. mag .,erlcregen worden bij
, . of in het groot van

CHAIBRRLAIlf
BouT •STRAAT,

KAAPSTAD
.....L..-... .. .....

ÁfRlKMISCHE CYCLE
CORPORATIE.

Hocfd KaTltoorDepot:
HOEK VAN

.. &1018 D IITIWIT
~Tri smm,

,G~, WPSTID.

ROYAL
. TALBOT

CYCLES.
Ya al:£16 tot £25-

DIUIPBS, ~OOLIJIIII
.... .IA11 IIIIIIS.
~~.

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

100.~T •.~..AD
Het betrouwbare lIuiA voor Eerste-Klas Waarde.

De Heer WALKER,
DlltlAT1UmVd lID

DI..........
F. RUTHEB.FOORD HAUlS, DI! HUB JOHN' OAXLEY
~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 llEBR HERBERT CECIL PORTER, Directeur del' .Maabonaland
Agentschap, Beperkt.
Seo.........

DE HEER E. PHILLIPS.

J:' '00.., ; ().'. P''A··R'S' 'N'" om te kiezen, waeltteD ?p koopen; ,LOIIIII£B nBD. IISnTuut~ , . " " .', lie C.B., IUMIs.ThOllllJOJl'S, c1dresta.,
Prima' Donna, Y en N, Wielrijdel4 Rijden:.. I~ Band~., U/sleT Kt1IIIeTS, 6TOlltB;Jeinl

hebben een wereld wi1deberoemdheid. ITEEFT' de etJr UD het publiek

=rc: 0 -r::::l - Z~ Z' 1\ !7'"'...,...-, .......-r n: in de Buitendistrikten '. te. .xx» lJ.tt ; '.~l '..o...~ ~..J..."I berichten dat bij etm HEEL STEL

Zullen dames onze prijZEm lager ViD'deA dan eeDig atfAl8J" TANDEN m EE..1i DÁG ~
winkel ill de stad. bmnu tegen minder ~ ,;de

Corsetten per {mkjespost velzoRden 8d. per pttaf extra. zend JIBLrr ftD den g9WODD prija.
alle orders direct aan ma ~ 'fOOl" vijf p.' ....at

met elk ate} "TO.

J

Pl_._llJk. CoDd&e,•• -- .. .,..
DR' HANS SArEm, Bestuurder in Zuid Afrika van de Rhodesia Ex-

ploratie en Ontwikkelingamaataehappi], Beperkt.
D~ HUR REX BRADLEY, .Assistent Bestuurder in Zuid Afrika van

de Rhodesia Exploratie en Ontwikkelingmnaatsehappij., Beperkt.
DB HEER P. B. S. WREY, A.M.I.e.E., Adviseerend Ingelrieur der

~a8hone.land Agentschap.

1IeO~
GOCDVELDEN VAN MATABELELAND, BEPERKT. c..."u.ti. __

OA. OF SCHRIJF' AAN
---------

De maatschappij is de eenige huurderes v~ de 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 ver-
kooping en een prijslijst wordt wekelijks aan alle markt klanten toe-
gezondeIl'

B.• -ULLEB
46 £141 STRAI8SJRW, WPSI-K.

P.I[ Bua 133.

Bemoedigd door ei. enorme
veJ'koopingeD, maken eie' F~
brikanten zieh gereed om.

SI1IG,OOO
TB VERSCHEPEN.

OI.lLLlD DGl SOORT
Muziek Instrumenten.
MnzielmleBenoodigdlIeden.
Muziekale Reparatie en

Stemming.

Bezendingen van Koloniale producten van over de lOOIb8. zullen
per spoortrein vervoerd worden tegen speciale lage tarieven mits de
verzending briefjes gemerkt zijn" Koloniale producten."

De maatschappij verkiest den vervoerprijs bij ontvangst der
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.

"Het Ae~ "Ider der 1enId."
TEN LAATeTE. VERXRLTGB A AR SU:... &. .MULLER verschaft eenig ding in

de lijn van Mmiek, van het grootete
Kerk Orgel tot tle Joodsche Harp.UIT de duiatemilo van talrijk. mialttláe pe-

gillj!en i. een Li"bt onliBtalm van een
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, Pakbaia-
bondert! en Handeleu", in PataJlte Medic:ijD8Dof
direkt nu dell Eigenaar.
(Prij. 1011.• Post Vrij).

,. nm, Rom Apatlael, W.remer.

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 ~

~_ ..
-'l1J:ar.~, a&.ooa............... ,..._
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :-

CHAS. W. HOLMES, .
Timbe.r Straat. Pietermaritznuea,

ht ti ileillmttl luiK.
1Iud.tJBlItHl,

KAAPSTAD.
Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.

Oudtshoorn----Klipplaat Lijn.
.a. MiiLLJiiR'S Prijslijsten worden

nm:ko gezonden op aanvraag.Maakt geene orn.hedrrfng
Voor gij da Page Draadheining gezien hebt.

TENDER8 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 hijzonder-
heden 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
1U 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'~)'; •

lJ. L. ID.ABD8,
Levert. Brouwers draf

I'!." -'';>0.'(

BESTN VOEDSEL VOOR VEE,
V .iUKENS, enz.

Per Spoortrein verzonden.
, 'f

JO a

2s. per zak te Newlands
Station.

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.

OUDTSHOORN -KLIPPL A AT LIJN.
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.

Schrijft om Catalogus. Kan gezien worden bij de .Agenten

White, Ryan & Co., Burgstraat,
OF lLL."'iDE,LAREN OP HET PLATTBLAlm.

ZUID-AFRIKAANSCft .;.-
KONIN.KLI.TD llAILDID'ST
De r.CASTLE MAIL tt Maatadtappll

DB~._ Lijll nrtrekbD
... KMpstad _ .Loadm om dell

...... w-ag. ta, 4 !lU D..lIL, _-.....a. _ plymouth. tot sas a..- ea
AM ·.~opdAl~tn.
-...qd8ll.
Feb. I-BOSL1N CASTLE.Kat,!. r...."'"""
.. 16-0L"NVEGA.'( CA.8TLÉ. ![apt. IIn,

Mu. %--IUWABlJJu. CASTLE. Kapt, RrGn.

VERDERE KENNXBGEVI_G.

TENDERAA.R~ voor het bouwen van voornoemde lijn worden
geinrormeerd .lat besloten 1:'\ de lijn te bouwen als een lichte

Spoorweglijn, overeenkomstig Schedllle il van Wet No. 28 van 1895, en
zij worden daarom uitgenoodigd aanzoek te doen om een copij van <I.
gewijzigde specificatie, '

.JOHN BROWN, Hoofd-Ingenieur.

Op aanAt4'lling ..... Electroplate", en
Vergulders voor ~ Z.Ex. den

Gouverneur.

DB ondergeteekende is ~om 0IIMnI te ~ 'ftIIIr ..
volgt;nde. "Merken" ft'D, de 0.. ".. ~......immer ia ...

l'OJOnie ingevoerd, ..erVaart:liF tb da labrWra~
_A& __ "~ _ GO..... ,....

HO,LL..A.:'-D' .v:I1-
•Het Koemerk." ..Drie ~." ..1!IatcJlet's U., ........

merk,"

BUn. ..... 1w bAt'lu, Dl Lu Pal·
ABU'iDBL CASTLE, Kat,t. Wllf17IU1. ~·r. 3

Februari
DOUN .El CASTLE, KapL STUIfl'aDT. ~

17 Februari

Voor V ra.cht of paaap ven-oegoe DIIlt
zich bij Je Agellten van de CAsTI:.Jr'
KAILBOOT MAATSCHAPPIJ, (Bpb).'"

Hoofrl-Iugt-nieur'« Kantoor,
Ka.apstad, li Junuari 1.'-<n8. HET ZAL U GOED BETALEN

OM UW OUDE

Platetur op DieD. belegd te krij..
geR %00 geed ali Dien ~,

Door H. EVENNETT en Co., Z:;
Ka.steeletraat, Kaapstad die cader-
nemen elk socrt Electropleetwerk
te doen in

Goud, Zilver, Nicke/ eli Kooer,
ook 8roll3 eli Kooer Po/eerell'
eft Goudve'"isseN' feiTe" zeer
hilli/ke IJrilzell.
Rijtuig en Kar Versierselen

eene Specialiteit
H.Evennett & CO~

23 KASTEBLSTRA.AT,

KAAFSTAD-
TUIGENI

Neder1andsche Zuid-Afrikaansche.
SPOORWEGMMTSCAHPPIJ.:

Kortste en Goedkoopste Route voor ReizJaers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg. Pretoria

~,
en andere plaatse~ in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johanneabul1l
en 21 uur naar Pretoria.

Tarief foor Reizigers naar JelllDDe8lrt Jl ik Jl til
" " " "PretorIa.u... Ii .,- ~

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg. Pretoria en andere plaataen in
de Tran8vaal en Oranie Vrijstaat.

u__ ·_......
IOIlllrmD ."lLDIENST

BIEGBLBO'rH
PIANO

Z03BB
ORGEL DEPOT•
.EN

ALLE soorten te hekomen, goed en
goedkoop, met voorslag en

MELLET, TRUTER & OC:B:SE, draad gewerkt.
De Rand Produktenen Levende Have Commjsaie &_+_ Prijslijsten worden op aanvraag

B fi . -e~ gestuurd.ram ontem en Kerkstraat. No. 23, Johannesburg. M. H. J. UIJt:!.
HehllPll :..,IToot. !.('enot'~n el' in hunne vele klienten en het publiek in het Adres :-P AARL •

a.lq'Pffi"en hekend te maken, ,dat zij bereid zijn te ontvangen, en te
verhoopen op commISSIe op de voordeeli~ wijze,· Te Bm SOaJ1t Strud.

Eenige soort van Produkten en Levend Ha~. .. .". , vmRg~d gemeubileerde huizen,
H." :I"'{ " ..",{, '{"""")/" r"":/",';"lld"i/ l"!'IIf'Pp,lIf Icekelijk$l'he ra.nnnrten VOOl'Zlfm viut alle gemaJdren,

, ' _ . t:'f:._. van af den laten FFBB(JARI 68rstko-

P K Bile I -),l(J . . T 1 f d Imende, termen billil'k... ~." - :;, , . e Pgras A res: cf KELLET TRUTJR."
~ftl1"ellues doou vnendllli}ke toestemming: J, M. DI WIt, Boo~,. W. A. SCHOLTZ"

JobaDlleeb.urg. . " ~. sirud.

E.BRSTE Klas. Aarda.ppelmoe~ Early Puritan, Early llrn£e, Bed
Hebron, White Hebron en Snowdrop. ,

Doe dadelijk aanzoek bij de ,

Heeren Cornbri.nc'k & CO'.,.~ IS nItcep_ door de Dn1llrn Ma-
.m.ppij VAa de !!adt je V ilLlon & Co_ IM
~ _ ha ~11IDeil 'PU 8nsc lUI w.............. .DOCK ROAD, D.

, ·os'._.........
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te Newlan
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DO:NDt:RDAG, 27 JA:NUARI.

(I' r ( " 'tt, C. W. n",u" "$.~lmt-
r",dl -,nagi.INlal.)

CRUI • EELE ZEN.

~IKAANSCh:
E MAILDI NST
!AIL" tscn ppl

VRIJDAG,' JA:Nt:ARI 1~'J8.

Ir. R. Pi l'S, cicie!« ,~.}m.~issari6 lJl

re In _mag'lJ/nwt., dezer
",I n

te

, I L. K I'r. TaAHR.".
,\."1'1.1':. KA!,'. HH.
,\!"TLE. Kapt. ReGn.
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SPORT.

BOKSEN.
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\ IDI~rn~I'. omtrent

::! 1. \ \\ \.~. I, :':flJan.-( l'vr !dc 'Liar. ol -I lo ! I ,il· '4w,:~. "" ~\."t lnc ,ul",'~'''cchl ,-u.'f f_2·l_) ~'!I' Il.r 11

I.... nl """~'l ill- ••1\".':' UI'2"' ,-",-rd 1I·,n,\ ·.I.V W ,•• 1.·
':~Hl-L.I'r\"': ,'TI d(W~1 at tu-t \"",'111'n nl he-I 1-t·_'I!l.
, .... i - Icr-:...~ ~'\m L""\ IQ, 'tf'o'11t1 KIk 1.,...·)\1" rnan-
n- II '~At "1 I .. H' hl zul hn :,,'I,1t. 11. - an hl de
t I i :11l1_:'.,~"·;·.·Tl wer-I. \',t,bt IIIJ ~I:,h 'rw rwr-
tr.:I rl.]. l'}k. r;..... ·;v .rer ..\!hll \ I \1".1, ·\a kl,' dc' t ctvrcc
1,('1 ,,:~.\., •. t "'.1 ,1-> ,I nlr 1,~III1,I. ,IUoI IHC Ill' r
m-vr '·j'd,JI.!. Hnl '"'1 \YI'rtl al~ ri.· -mucr \T~-
k.b.:u'l, 1.:11. d.~H.I!'I,rM~ WA .. L"cr .-11 u.a n v.

r. .\/ \ Ir -:, .vmtrent

GOLF.
HEYNES

'1'I,iJ', mooi toom
I i'T(J~ veri ren l'
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