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School alhier

tera
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CONSTANT

D

ondergctcekende
Veiling verkoepen

behoo:~ijk
daartoe
voor zIJn kantoor te

gelast

~al per

Termen

TE'NDERS

Publieke

onbebouwd.

Billijk.

-- ..-----------

L J.
Philipstown,

29 Januari

nnUe ~

handwerken

;:f:i:

en

=~r:.~rke

orde oefening te
aanbeveling.

~.L

1.1. BASSON,
Sec. Stdtn. Gouvtll. School.

HOLPONDERtIUER.

gevraagd
klu Publieke
WORDT

KENNISGEVING.

toor

i

.

behoorlijk

ORDT
gevraagd
voor. de
Publieke School alhier tegen
een Salaris van £150 per jaar,
diensten te beginnen met April
Kwart aal. Applicaties met Getuigschriften zullen door den endergeteekende
ontvangen
worden tot
5 Februari aanst.
Grondige kennis van de Hollandscha
taal een
noodzakelijk
vereisehts.

~t;

daarWe
OP

•

•

....,

aal publiek doen
.

'

DODd. ardag, 24 F&bruari,
TB

MALMESB

KAlABASKRAAL,

W

"'{TOOR
den aanbouwen
daarV
stellen
eener
DUBBELE
VERDIEPING
van circa 40 x 90,
alsook voor een ZAAL, van 30 x 70
voet in omvaug, zullen door den
ondergeteekende
worden ingewacht
tot op den MIDDAGvan DINSDAG, 15
j'&BRUAJU e.k., bij wien de plannen
enz. gezien kunnen worden.
Men
kan des verkiezende
voor
bet
B. J. B. v. d. MERWE,
HOUT. EN MJlT'.l&LWERK
~owel afSecretaris.
zonderlijk als gezamenlijk tenderen.
Murraysburg,
SEPTIMUS DE VILLIERS,
10 Januari 1898.
Hoek van Hoofd en
Lady Grey Straten
Paarl, 29 Jan. 1898.

Een Hoofdonderwijzer

1898.

.

De oildergeteekende

Standerton,
28 Januari 1898.

AFDEELlNGSlliD BARny OOST

COETSEE, Afslager.

'"

dB1I.BoBde I va1l .;;1811 d," IIB8' P;BI&r Ed~ard dl
.
Kolaboskrooi, Mal1fl8sIJJ/ry Afde81111~.

'"

de school wet onderwerpen.

EEN

'

{JMl .

.oader-

(Musiek-

III'IIIICI ..~

.

~. · '.'
Belau lik e .V''er.k OOP.Ing

Werb:aambedente1legin!P~heid
om iD muziek,

DeK:;:

Kamer.~ YOOQdU1ft

EucuteiIrs

,

Ilisoperiaar.

AAN BOUWMEESTERS

haaie Water
gelegen in het dorp PHILIPSTOWN,

SLABBER.

YID der SPI" Immelmu" Co., Itsl&gers·

PHILIPs'rOWN.
E

1 Februari, 1898.

ftII

OVENGEMELD
getal varkens,
ApplicantcD vaD buiten den Stat wordt
de mooiste lot dat sedert lani billijke reiekosten toege.tun.,
ter markt was, zal op bovengemeld
C~ificaten
van. bekwaamheid,
Roed
dat
bliek worden verkocht te zedelijk JrCdrag en hdmaat.cbap ~t;r 'Proum, ~u
te&tantsdie Kerk moeten de appli~e ,'YerKLAPMUTIS STATIJ{.
gezellen. Applicanten moeteD zIch aan

Vendu Kantoor,
Malmesbury.
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ENTEN TE-GEN RUNDERPEST.
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I. Leyende

I

16 Eersteldas Ezels
2 Mak R81eerde kar paarden
2 Rom 1»aarden

I

1 Rijpaard
1 Merrie

HaJye.
22 Aanteel BeeIten ~
2 Jonge Bollen

1 Goed pt.ee1de

Bol, 8

oud

1(JO Aanteel Schapen

I1'. BoerderJj·".:reed-.ohap
2 Bokwagens,
1

goed als

een zoo

nieuw
Twee plaats

6 Zeisen'
'.e
3 'l'woe llalraum

Kapkar

1 Open Kar
1 Bak·kar
1 Water K!lr (nieuw)

2Reapen (Joheson)

.

I

1Nieuwe Voor-en Achter
7 Bundler Nieuwe Zink
1
2
1
1
1
2
1

,

•.

Vaten
Lot Beesten Vellen
&r.ite klas land kribben
Nieuwe Yoermachine
Kuomllark
Zadel en Toom
Zeil Kribben
Eerstekl:w Wagen Zeil
Lange Ladder.
Korte Ladders
Lot Nieuwe Pinken

5 Dubbele voor Ploegen
1 Enkele voor Ploog
1 Span wagen tuigen (komfJleet)
1 Paar kar tuigen
1
3 Span ZwingelIl met Kettings
Schutverkooping. '
2
Pikken, Graven, Vorken, eOl.
_.__
1
1 :Machine Sleepateco
F. worden verk.OCht uit het Selnlt te
. f ,RoBslynD, ,op 26 Februari, 1898.
indien niet vroeger geloo :-zeTe1l ram.
:III. Gw...nen.
men. 1 ram. vier tanden, linker OOI' pt;
I ram volbek, twee awalnweterten, rech.
150 Muddon Koorn, (niet onderhevig aan roost.)
ter oog halfmaan voor, geletterd op liD_
200
Mudden Haver.
40 MuddcmGa.l'8t.
zijde (); 1 Mlm, linker oor Iwalu'Wltert,
23 Mudden ~g, en wat. nog r.al anngêboden
worden
entitje voor, geletterd op I.inker zijde 0,
acht tanden' 1 ram. vier tanden, linker
Voor rekeningvan den heer P. E. de Kook jr:
oor gat; l' ram, IaDg wol, linker oor
3 Ksels en 1 Paard •
zwaluwtlter~, "nijtje voor, _
t&nden,
Lwec onduidelijke )etten op kruis.; 1ram,
rechter oor halfmaan ncbter en ..waluw.
Iltert, linker oor z'Waluwstert ; 1 ram, twee
G. 'W. KOTZ E, Sccrer.aris.
zwaluwaterten,
en twee halfmaaDtj.

1\EN NISO I·~VI~O.,

voor de 2~e
School alhier
~
tegen een Salaris van £175 per jaar
t "l'e wonin' ruim genoeg om
)
me v.
~,
.
boarders
10 te ne~en.
.
HUISRA.AD :
Diensten te beglDDen na de Ap.rll
,. ,I, Il. T&f"I., Katel, ~tbank,
Ka.vacantie.
Applicaties
met getmg·
un, 1\)[lclI, Paunen,
J-:m~rtI,
Roosters,
I .£ten zullen door den endergeAAR het enten teg;'de
Runderp;t
algemeen gem~kt
is
hd~
se Ik" d
t
n worden tot 14
Ketr), -nz
gehee le Kaapscho afdeeling, zoo worden ~nen
~ we~BO ~nT uk tee en e on vange
.\. BESTER,
vee te laten enten, verzocht aanzoek te doen, hiJ den
eear senl] a.
Februari aanstaande.
E:t('('uteur Tl'Sl.amentair.
Grondige ken.nis van de Holland·
Landbouw Departement,
gavende adres of naAm van plaa!-B c!l
!rl~n
sche taal. lidmaatschap van de Ned.
van
het
vee
dat
men
t
ehundeld
wenscht
te
hebben.
Schi~n~"'k
aan
"1. BESTER, Afslager.
dan gemaakt worden om te ent~n op een datum, waarvlm
oor V
Ge re.f K'er k n oodzakelil'ko vercisch·
---------de betrokken personen zal kenDll! gegeven worden.
ten.
'j ;: '1.
H. J. ROSSO_UW,
ac:hWr.
Op hwt·
Sec. Sch. Com.
p, H. $TEni,
:A j
i!t:fS
. 8chutlD8e8tel'.
Landbouw Departement,
Bovenvallei, Wellington,
Tak van Vecartsengkuude,
bl1J1ll.
18
JaD1W'i,
1898.
MalmesbV! ea PM,I:
1 Februari, 189t:1.
Gravestraat, 27 Jauuari, 1898.
.. UHITY.~
1

I' ,nUf,'r

plaats Kap kar
Il L. (;('wt'eT (Greener breachloaJer)
!.aJel en Toom
Paar Achter Tuil-.>'CII
I'aar Eersteklas Karpaa.roen.
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'RUilei

. zal de ODderpteebnde

iD·
wachten tot U :Murt e.k. YOGI' de
betrekking van ~te
AlliateDte ~
de

Vendutie van Water Erven

P"LI,ck laten verkoopcn al d~ 'Iosse gtWJen-n 1,dlOorenden tot bovcngemeldcn
boedel,
J
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Op Dinsdag' den 188ten d8I8rf~'

EondergetAlekende zal applieatill
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P
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J. J. Hofmeyr & Zoon, Afslagers. B

TE 9.30 Ul"H V.~I.

!.I,h·ll! L ~
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-10· extra

Eerste Assistente
Benoodigd.

Philipstown, op Zaterdag, 26 Februari 1898,
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DINSDAG, 8 Februari, 1898
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100 yards

on,lergdcekellllc
Executeur.
Tcstamentair des boedels van wijlen den

:

-U_B.:r ~\.:.r 'EI'l-' ~.:.r::L~.~.~.

PUBLIEKE VERKO

rn

K·~i'!'It..ad
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Komt vroeg dan hebt gij het voordeel van een goede
keuze. :Maakt geen fout met de deur. Het il de 'rierde
deur bovenkant MOltertstraat, en de winkel die allen
overtreft met goede waarde.

Dist. MalD1e.bury.

TI

.

&,

'fi:.Tqp.··.tqp;.;~~l~,.

eeu penning

lliete •• e Prij•• Dale. II

LADY GREY STATION,

L

V1I1l

weD8Chen niet ODle voo~
vernield te zien gedUJ'ende
de bouw operaties.
En daar babteenen zullen worden afgebroken, en stof in alle riohtingen aal wuien.

W

er van.
Deze IS nu de laatste en beste kans
voor geldbcleggers, :lijnde de erven
uitmuntend geschikt voor den han-

Kantoc-, vaJmeebnJof.

MODEL WINKEL IN DE STRAAT.
Wij zijn abe2>luut toegepakt onder de goederen en

KL EIN PATERNOSTER,

)"11

Beurs,

E ondergeteekenden daartoe beBG ENS het on~tig
weder op ZA-;;;AG laats~eden,
heeft
gunstigd door den ed. heer JORS.
Arro-Amerlkaansohe.
Komoagni.e
beeloten het overig deel
D. J. [IB, zullen publiek verkoe- van hun praohtigen
voorraad lDgevoehie dieren op ~e Par&cle
pen op
te verkoopen op
. i
MAANDAG,
4 dezer, OD1
Y.D1.
om 10 uur precies
24 Hoogste Klasse Ruins en Aanteel Memes
Bovenstaande Erven.
Zij zijn nu
2 Paren Eersteklas Muilen, en 4 Fraaie, Shetland
de laatste open Erven die verkocht
d Lad
.,.
d .
rd
Il
rd
Grey Ponies.
III en wo
en aan e
y
Zij zijn een mooie en superieure parti] en de bewon enng waa
Straat; zijnde 9'edeelte van de plaats van liefhebbers van Paarden.
.
.
" Fair View ' gelegen in de onmiJdellijke n~bijheid van het

[I"

I.'

door

Zeer PrachtigGelegenEnen Superieure Amerikaansche Paarden,

7 Februari 18B8,

ter waarde

binnen onze muren is gewee8h'60r een tijdperk van ner
maanden, is het niet overeenkomstig
008 eente
idee
Om dit seisoen eene verk~ing
te nebben,
maar de
stroom van den 'bandel die op 008 is bUiven inatroomen
sedert wij begonnen zijn, heeft oue "beste TeMrlCh.
tingen 100 zeer overtroffen dat wij plaatil. mOet.eD
. maken, en ten einde dit te Terkrijgen....
het «rooter
gedeelte van on.cen mkel
afgebroken en herbouwd
worden met een extra diepte van 60 voet. W'aDDeef wij
in het bezit zullen zijn van den

VAN

dit in het oog. Kaart te zien bij
de ondergetcekenden.
A. B, De Villiers &; Co., .A.!Blagers_
Paarl, !25 Januari 1898.
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1 Za.Uel, 1 Open Kar, 1 set
Tuigen, 1 set Tuigen (nieuw).
1 Voermachine,
Vaten,
IJzer
platen, enz., enz.
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Dezedieren

PUBLIEKE

Vaat Goed:
l.-Zekere 15 Erven, gelegen aan
de Noord-Oost zijde van het dorp.
Deze Erven zijn behoorlijk toegemaak t met draad; en zijn allen geschikt om op te bouwen.
Een er
van is bebouwd.
2.-Het eigendom,
behoorende
aan den overledene, en bekend ala
Hofman's Dorp .

Ka.al,tlad

or

KA ANSOHE EZELS.

Beginnende ~ 10 ure des
voormiddags,

fcl

\ o'.·.i......
rg
et li.ot>eu,
K"pH<'no ltd
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T

vers, ti Vaarzen,
1 Bul; en wat nOIl verder zal aangeboden worden.
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.
vermn

BB. HALL auDeu: doen .verkoopeDi- ala·

\

Levend. Hay.:
1~O Schapen, 5 Koeien, 2 Kal.

:TEN.

Ocec

.

echte hoedanigheden en deze bezending zal bevonden
portatiën gelijk ~ sijn of zelfs te overt.reften.

Woensdag,den 16deo Februrt uut.,

.de maand, ter
g'llde. werd be-
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Miu(dezen begeer ik mijn dank te betuigen. voor de Bekwwities mij
• gewnden.
Gesterkt door bet vertrouwen .. in mij geateld, en aan gemoedigd door den steun, mij beloofd beb ik moed gevat mij te laten
KO_.L ••
nomine-ren als een van uwe Kaudidaten
vOQr den Zuid-Westtlijken
Cirkel bij de ~tande
Electie voor den Wetgeveilden Baad.
OMTRENT 5 UREN VAN PRINS ALBERT.
Zoo als u allen goed bekend, ben ik een Pnetische, Graan- Wol-en
Ondergeteekende heeft instructies ontvangen van Vee-hoer, en mijn Plaata en Boerderij mnen getuigeD dal ik voor voor·
en weet bij eigen ondervindiug
Heer D. J. DU PLESSIS, om per Publieke Veiling uitgang ben. lit heb de hit~ ~n,
de
vele
zwarigheden
en
moeielvkheden,
daar
de hoer mede te kampen
te Verkoopen, op
heeft.
Ik ben sterk voor besproeiing en zal eenig weldoordacht· plan
voor dat rioel ondersteunen.
Ook ben ik er voor oat .kleine boeren .RId
• • J voor dat doel, en tegen een lage rente koers van Gouvernemeat
zUllen
krijgen, maar niet dat zulk geld door ingenieurs ral worden verteerd in
en indien noodig den volqenden daq.
plaats van er dammen mede gebouwd worden.
Ook ben ilt ten sterkste
er voor alle bronnen van nijverheid te bevorderen, en de hulp bronnen,
en mijn- industriën, te ontginnen opdat het land "rijk. inkoJD&ten ~
leveren, voor zijll voortbestaan en vooruitgang;
e~Jk ~aohouw de boer
9 als de ruggesgraat , van 's lands stevigheid, en de boerderij de grootste
,·.aitmnntend in alle opzichten, eonalom beken?, groot tusschen 2 a 3,000 hulpbron, en om dit te bevorderen. ben ik voor wegen en bruggen,wor
vereischt om bet verkeer te bevorderen en de markten nader te brengen
JIol'JleD met Zeaisrocd voor acht mudden Koren, beplant met honderden
Oo~ ben i~ om di~ doel ~ bevo~eren
voo~. sr>?r'YU1 V~chtboomf~,
allen in volle dracht, van alle soorten Vruchten, en aan den producent,
'een prachtig lucerne veld. De rIaat,; hgt aan den grooten ~ eg tu~schen wegen, vooral III dezen Cirkel die tot hiertoe uitérst stiefmoederlgk 18 beufort \Vest en Meirings Poort, waar de trem statie ver- handeld, als 's lands financieelen staat zulks waarborgt.
Ik ben tegen bet exploiteeren van den Bulawayo-Spoorweg
omdat,
waOOt wordt geplaatst:tc worden, op !ut' lijn van Oudtshoorn.
Een
mijn
inziens,
er
iets
verkeerds
in
ligt,
dat
een
Gouvernement
voor
een
betere standplaa~
voor be:ll~hcltI, kan er dus DIet gevonden w~rden.
een. Compagnie voor een
En zelden komt zulk ee nc kans In de markt.
Ineen
woord, Z EE- Compagnie werkt, in plaats van omgekeerd
KOEOAT behoeft zoo te zeggen geene aanbeveling. De goede naam van Gouvernment, en ben bevreesd dat da Kolonie er eindelijk schade bij lijden zal, daar sir James zelf bekend heeft dat ze een sentimenteele lijn is.
de plaats beveelt zich ze lf aan.
Ik ben tegen alle dwangwetten, zooals gedwongen onderwijs, omdat
ze eerstens: een klas wet is; tweedens: de Kolonie is er onrijp voor, en
best,aan<]e uit Voorkamer Meubelen, 1 H,,;,de Tafel. Sofa, ti Stoelen, oft'!' " 11S: omdat het in het eind het land benadeelen en de gekleurde
1 Harmonium,
Eetkamer Meubelen, ,-, T;\fd~, IJ Stoelen, Side- bo v . lenblanke man stellen zal.
l.aten de scholen liever nader aan de bevolkin : bebracht worden
board.
Slaapkamer
Meubelen, .~ Ledikanten, 2 Groote. Kleerup 1 of 2 IIIijltln in plaats van (j mijlen afstand te bepalen. Geeft
'baten
Wasch en Kleed Tafels, t'piegel;;.
Keuken en DISpens UOO:hooger salarissen aan de onderwijzers
en verhoedt alzoo dat uwe beU\~n';J.
,!::;tOH" Potten, Zeeppotten,
Blikgoed, en Porceleinwaren.
kwaamste
mannen,
naar
Vrijstaat
en
Transvaal
gaan; geeft een hoofdAlles in volmaakte orde.
, geld voor behoeftige kinderen aan den onderwijzer die dan aangemoedigd
wordt ze in school to krijgen, en bevordert alzoo de opvoeding van den
arme blanke.
Ik hen tegen sir Gordori's Panterschip,
maar voor een Diepzee
Ploegen
Eg.ren, Graven, Pikken, Klipborvn,
Koevoeten,
Hamer:", Kabel die het moederland met de Kolonie verbinden en onzen bandel en
Een lot THI~mNrnan" ~ret.'dschap, Draad, Zink Platen, Groote Tallk andere takken van nijverheid bovorderen zal, mits nochthans onzen finanRBbeelnieuw, I Hand Pomp.'1 Midic,~Iuchine.l
VO,er ~a·~h~rw,'-l n,raad
tieelen toestand,zulks toelaat.
Btellaadjcs, :;00 BlIndds
Dckst roo, 2,.) ~lllcld,'n Koren, 1.) do. Gerst,
Ik ben voor Protectie, doch met een schuifschaal,
in schrale jaren
20 Balen Kaf, J :)1) Hollen Tahak .. Onk -l nieuwe ~clJ\lifJ'alllen met te worden toegepast.
Vooral ben ik voor protectie op hout opdat meer
Blindeos. 5u7 vierkante vod \' loer Plunk en, 750 voet, !'Iafond Plan- koloniaal hout op onze spoorwegen, bruggen en andere gouvernements
ken. Alles zoo handig, sterk, en net gereed om gebrUikt te worden.
werken wordo verbruikt,
en dat een beter oog Op het bosch wezen- HANGKAST. 8 voet 4 Duim wijJ en ., Voet
48 Duim bij 14 Duim.
department worde gehouden.
'
0
'
Ik ben een loyale Britscha onderdaan en daarom anti-Rhodes,
om800 Schapen en Bokken, wanronder
zijn :;1 iU I,rac Iltll~e .Angora
oren, dat hii de eer van Engeland heeft lIanl/eta. st en beawadderd, onze dierbare
en 40 Bastaards en Boer Bok Kapaters,
:3 ~pr~te
kla" , ,\nguraI Hammen,
~
'
,
II
Koningin
die hem zoo hoog vereerde. '"bedroog ; wijlen onzen Governeur
1 Fraaie Kprry Kr-«, Z) jaar oud. 1 \ Iaa rs, ~ 1 JiIar ell
I.
Jrl'l:LUC
-n.
A
en
I
1'1
k
h f
Lord Hosrnead in verdenking
zocht te brengen; Zijn mede collegae
en
8N>kvet.
Kan 0'):'-: niet fltd,,!',; 111zt: I ";l' g'''el e \H'il,e " "I,ee 'OL' at l'e', II positie
"I II s .1 retplCr tot een spet' ltJa I g~'brui'k'Wil Olll h ct volkerenrecht
rte
Vergeet toch niel lllltte~~~i:Jg HU d~~e Ye~,1]tii l~ :nll.·~) el del[ de Verkoopino verkrachten, en l'en bevrienden ataat, van uit Britsch gebied, met
b~glDt p R ~ 'E8 U ''11 [) ij U R 'S V (,):'j ij t~!
I / j 4 li S.
Britsche officieren en mannen, vervaderlijk in den nacht als een sluipIt"
na
moordenaar aan te vallen, waardoor mijn v~rtrouwen
in hem dermate
eD
.iC
,Ii
. - i avuv eunv:
kt is, dat ik hem nooit weer onder eenige omstandigheid
steunen

,

.

~

IN 80ED GEDROOGD SOliED ESSC~NHOUT,

ZEEKOEGAT,

£S ·198. £S .10..

x. Een Gedeelte van.zee"koega.'Ci
de Plaats

.

II. Gewe~le Assortiment

,.

III.

Boerderij en 'Iutngcrcedschan
Producten,

I ""v" • Levende

W

C

1en van elders
r.

I.B.-Yee an d ere Rr
S, TIE KOK,

Vendu Kantoor, Kenebn Ge1:>oli wen,
Prins Albert.

: Rondgaande Onderwijzer benoodigd le Doornkop, wijk
Kromellen boog.

Publieke Verkooping

KARNEMELK FONTEIN
r

,

ua.

De plaat:! Karn('llIt·lksfontL,in W'·
t--n
'annex
Lt'lido[Jteill,
nabij'
Hopefield in deze afdc~liu;[ groot
789 morgeD, bekcnd als extra gued
voor zaaien eli veett'elt, uebouwu
met een suffisante woonhui:;, en een
lterk put versel! wakT.
II. Lc\'clllle June. als:
3 Paurden gt,dn'~~''l'rd
8 OS5t'Il in g"o<.·deconditie
1 Namakwa [3ul
t:! AaJltal B. es CUl
4 Hans :::lchapcn
&~..

Ill. Bocl'tlcrij-gl'l'eCllsehHp,
1 Bakkar

Eersfe A~si~tente in de
Kl'rk"chcol
alllier.
~a!an~ i: I :)1) I,cr jaar.
(;dllig-~l'lil'lflL'lt \,~I[l bl'vof'!S,lheiJ,
LdlU ..at"L'I':l1' l'IO g. drag, naar ('i~ch van de
",.huul wd, 7.1111",[\ illge wacht \\'ordt'II duur
dl'il onJ''I';;etL'L'k('nl]e tot
!', ~Iall't l::<)~, \,:(l'\.; te beginncn
!~.'-1'!ï L

I', ,'''.,i,,;''''

ab:

op vcerell

1 Waterklu'

.:\,1'. DUW EH,
.y, TJ M,

1 Geweer
1 Groote \rater

• f

I

"

_

"

~

_l
...

BerBtalaa

B"

2 do.

:MAANDAG. 7 Ferbuari a.s.
conditie

II

verkocht

Statie,

H. G. LAUBSCHER.
&rU", Vlln' Eylt ~ Co.; 41slager8.
Paarl, 31 Jan~
1898.

Publieke Verkooping
9 Duim hoog,

ea

ID Jt

8piegelgla

VAN

6 ••

.BRIIT.KL-.

VASTGOED
TEN DORPE

VILLEBSDORP,
OP

VAN

1898,

I)

behoorlijk
.
gelast door de Exeeutrioe
'l't'St&menhir.
in den Boedel V1lJl
"ijlf'D den beer Jan George Liegenfelder, zullen Publiek Verkoopen:

,

8uR.

X. Y_..,oed..
IJet welbekende en vruchtbaar
~rf 1\ 0. 1gelegen in het aangenaamste gedeelte van het Dorp nabij
met Klem KaatJt

'"'

J.4 ..

de Kerk en School en voorzien van
een groot Woonbui.e met vele buiten
Kamera eo buiten gebouwen.
Het.
Erf is verder beplant met 10,000
Wijngaard Stokken in volle dracht.
W ..... rlijk eene schoone gelegenheid
Toor een ieder.
IX. x.o.••
.-n.
lOpen Kar
4 Paar Achter Tuigen
1 Trap-balie
1 Half-aum, eo wat er verdere zal
worden aangeboden.

:M. E. LTNGENFELDER,

WIJK.

\ Vl<;HE ENKO~ISTIG
eene resolutie door }let Plaatsplijke Runderpest
( .J CPllJité gt>pas:,eerd, wordt hierdoor bekend gesteld, dat van af eD na
(ll':n
llalUfII eli
voor
het tijdperk
van een maand, alle hoornvee
tralie\.. l'll hd trekke" Illet hoorvee binnen de Stellenbosscbe ,Afdeeling ten
"trengste verhodell is, op voo:,waarde echter aat bet verwijderen
,'an
slachtvn', eli ve.'e '(::'kll~,[;t en het ui8tri~'t uitgaande, toegelaten wordeop
nrtlJOI>III~ 'iall Pl'lllltt, uitgereikt
uoor een lid van· het Plna.tselijk
Hunderpt'st (_'o~IlÁtéof d.)Or den Msisl li .t lllagistl";l:lt te S.>meTspt West.
Eeu ie(:eI' 'ow ilu\ cng'enu{'rude rt>gulatie of wet.tige ordcr of &apwijzillg \'an het: comité of van een dcr leden ovt'rsclu-ijdt, IS onderhevig
(ln'~cr a He 2 van 1897 aun ecne boete g~en honderd pond sterling te
• bo,e~, gaan Jl', pf ~II geval Villi niet bet.aling, aan gevangenisstraf
voor
een tijdperk van niet meer dan zes maanden.

Komen Aanloopen

Vergadering. .

1 Februari, 1898.

t'l

maand
. , eene
bewegingen

IOhapen en b
yan Malmesb.
boden; mits
van Slachtvee
verrrezeld va
verkrijrn
v:
aotoriaeerd PI
Benlgeen d
latje of wetti~
van het,·Oomi
ambte daarva
hevig onder \

,

J. W.
Civiele Coil
van

hE
P

Jtantoar van del:
Kalmesbnl')

VERB
ZA1
EN

E

graal

plaats,
vee en gereed
:Malmesbury I
land) in te 1
van I) eerste
, Hoekwinkei e

£4,000;

'Van

of een dubbel
met winkel £11
£3,80(1, rent
. bea&e gedeel1
De hoizen zij
rente va
Aaovraa'(t te
"eg en phot
.Broker in Ka

een

E ondergeteekeoden.,

Executries

BEN
1}BNR

n

Testamentair.

Caledon,

1 Februari,

Afslagers.
1898.

1898.Cri
J. G. GI
BloemfonteiJl
31 Januari

seH (.
N
.I
boven

liet Bchl
deeliDi
dell bepa
Vaan, wt, tit"

merkt reehtero

Murt, omtreul
Rooi Kof Bnl 4

~..,.merkt,
,

Ill.." IDeIttlllkuMr • 'tog.U ••
, Brut IlluuUI "atJe.ij.

KENNISGEVING

ond

daa.rd Il

lostiLnut te I
Hollandseh"
.Afrik. Gese
Holl. Taal.
leerlingen 2 (
, Salaris £f
reiskosten v~'
Werk te t

DIIPERS, JOOD a: IIIG&,

KE!~ NISGEVING.

Ii1I1V.lj~V~UI\IW».i'

VANen1898, na

worden te

Klapmuts

Comitel Stellenbosch,

I

liik Rlln
AeFDBBLIN

zal opgemeld getal Vee in "prima

vriend,

"

31 Jauuari, 1898.

LOan, GO&DSID: 1smiiuohme. 1
V. do., 2 BauIOlD cfubbel voor
~
1 BDbl TOOr Jloward. 1
ZMiTaOda ':Rgp, 1 BraaklaDd do.,
1 Ludkrib, 2 ~
.Ach. Tui,. en,
2·..- TOOr do., t Trek ZwiDpla en
KettfD, .. J 10* sakkt'B ea uadere
~
te veel om te.meldeu.

ao....

Krib
i'~"
1 Span Jukken komf.lled
FRANK HEROLD,
1 ,I Tlli~('n
"
1 WatRr Tan;';
Voor1.itter Plaatselijk Rund- Comité;
1 Dubbel·yoor Ploeg
1 Enkele-voor Ploeg
()' P de plaati! ;an den ondorg~
Stellenbosch, :~ Februari, lSaS.
1 Howards Egge
kekend!>, Eland"vallm, Ladt1 Lot Zink Platen
smith, mt:er dan drie jaar geleden.
" Phmhn
l:.en ro01bont Os, nu omtrent vijf
" .Gereeu."cha!)
jaar oud, gemerkt rechteroor slip,
1 Lot Grnven, :Plkhn, \ ur keu, I h.dfmauntje \ an achteren.
,~ !
.~...
Verder 8 ~uud~n Rog.
: IndLn uewlye niet gelost wordt
1V. IIniHraad i Il soortelL
en alle loop~elden en de kosten VaD
deze advertentie betaald worden voor TT ENNIS wdrdt bierbij gegeven dat eene algemeene ver ..adering van
ID wat verder zal worden aange- of op den 31sten Februari, 1898, zal .'alle vee ~jgenaars in bet distrikt Stellenbosch, gebouden zal worboden.
de ondergeteekenue
hem als zijn den op V rijdag~.4 Fe?ruari, om 11 v.m. in del Hofsaal om over d~ k~estie
A. J. SHREUDER.
eigendom beschouwen.
vaD algemElene Imentmg tegen runderpelt
door het geheeie distrikt te
-lf, .....
1r. tt Co., J.!sl&gera.
G. H. B. BRUWER.
beraadslagen. I
Ladismith,
I

,

R Ilnderpest

RBullJlie

1JU 1'UCIn,

OP

lndien

om

hove

1IIQI'den ...oor ol

alJ publiek ver
. kraal.
. GoedYerwacht,

AA1I

Criditenreo en Debiteuren..

BENOODIGD.
r7 EXE

Tal0JJO

ZATERDAG, ti PlBROII',

D. J"

Ds. J, C, HEFElt,
Voorz. ~cU. Com
I' ;1 I'IJ". () "\' ,.J,.
~
2.J. Jallliari IK~)'),

Diasdtq, den 15dea dezer

86 Eerste JOaS SlacJlt 0SaeD.
16
"
"
"Koeie ..

D

I. Yast~ue,l:

C10eD Terkoopen op

pande.

niet goe~ë!~N!n;!~~~::a:!:k~:~~~}~~T;~~~~:f~~~~i:~-7ee;!!
dat zij permissief gemaakt wordt.
.Ook ben ik tegen de Innes Drankwet, omda~ zij e-en klas- en dWI\ugw:et 13 en de. gekleurde boven den blanko begunstigt, 1vllnt de blanke mag
zich dooddrinken; de gekleurde echter mag geen droppel drank gebruiken.
Ik ben .tegen alle noodelooze uitgav"n zooals die van vee-artsen,
enz., enz., die met onze toestanden
onbekend zijn, :niet eens zoo veel
weten als onze boeren, en nochthans door ons betaald worden om ondervinding op te doen en te leeren.
'
Ik ben v~r ~istributie
van Kiessetels, en oordeel den tijd aangebro~en dat distrikten van elkander gescheiden {In alzoo beter vertegen- ~ Von Jlu..... T01':W.l8oBTAnL Det Tiohel
beDeden. en eeD~X:Ilpetok aan elke Zijde.
WD?rdlgd behooren te worden'
Ik verzoek nu vrijmoedig als een loyale
13fltsc.~e onderdaan en oprechte Afrikaander die niet schroomt te zeggen
wat hij denkt, om uwe onde~steuning, en boop' verkozen te worden als
een van uwe vertegenwoordiger s voor dezen Zuid- Westelijlc:en Cirkel in
den VVetgevenden Baad.

.
b . ek:.
I aandag 21 Fernarl·

COm.Il
Kaap, I) Jl

gaande, of bij
aan, gevange:
perk 6 maa

,

A PPLIC:\TIE3
voor bovenge..."\
noemde
betrekking,
verget1
zeld van de bij de wet vereischte
'1.}
getui!(sch riften van bekwaamheid
NABIJ
en goed gedrIlI[, vrm de laatste
PEFIELD.
Schoolcommissie ell 1'1'1 dikant waar
HO
' applicant werkzaam was en
---I maatschap rener Protestantsche
Verblijve in foode verwachting,
E heer Abraham, J.~ ~cllrcuder, : Kerk, ,zullen door den ondergeteeSr., zich van zipie beslom me- kende ingewacht worden tot op 1
Mijne heeren,
ringen wenscht te ontdoen, heeft de , Maart Hl98,
heeren J, W, Moorrees. Jr. & Co"
Werkzaamheden te beginnen zoo
U w gehoorzame, dienaar en getrouwe
.elastom
op
. spoedig als mogelijk.
Salaris £1:20 per jaar en de
,school,l{elden.
'.'
'.
J,
,.
Billijke rE'i"kosten, gpstaaftl door
Oakdale, Riversdale,
aan. zIJne wonm! geIL'gen III t!('ze kwitanties.
zallen vergoed worden.
2~sten Januari 1898.
deeling, plIlJlrek tL' verkoopelI het.
:\',B.
De geslaagde
applicant
ondervolgenue" Vastgoed,
L<'l'ende moet zich ,"oorlim van een onder,Have,8oerdenJger'eedscbul"
HUIs,. wijzer .. ~dc kl:t" ~poorlVf'g,certifi.
raad, enz" bestaande tilt.
caat om tl'gen half i'r:j3 te reize~.
TE

omele

eeue boete

'

Afslager,

I

en

.beDOodigbeden

2 Feb., 1898.
aal verkocht worden
voorrekening
van den &heer A.. vAli
NlUEJlK: S Esehl, 2.Paarden.

g'bracbt zullen ook lord en

Ve

een

a- Mede

en

L)

.:~~:z:m!
aicb

Paarl,

.'

Have,

ODderp'eebDde

VBE.-8

Huisraad,

I

DB

Merries. 2 do. ».lk Koeien in ,melk,
3 jonge 0aIen. eu.
K. JL C.A:.B8TD.
.!. Bo De Tillian • Oo.,.lfa1agIrs, ~

I ••

~

u

.

~

~,

oensdag, 23 Februari e k

,~

,

en Yee

SLOT V.AJ{ DE PA ARL.

. ,kOOrUOer

BEVATTENDE 8 ART/KELEN ALB HIERONDER:

,

S_

" .

(ONS EIGEN JU AKSJL) ..'

I I.

.ull-

.. ... ~.··K«**bare

Het IJameson' SlaaplmnerSet

'~
MIJNE

.

D,EKAAPSTA . ..... h~V~l~At4Ct~
VANc. MEUBELEN_,.
.".'

de andere lijeze~s van":;':den
Westelijken Cirkel.

iike Publieke Verkooping
Kosrr'BAA.R

.

S VOlT KLUDnn'

voorzIen van ~n
patenw
wieletje&.

L

S'

1

7..

p18g'e glas 18 duim
&SI

In den Boedel van wylen Christaffe'
'U-1mes.
bury. Afdeeling.

bij 14 duim op Bo,>DLaaier, van Knolkop,

mr.-

-

LLB pel'lOnen die vorderingen
BovengeD~mde is aanmer~~lijk beneden in prijs dan de inferie~.
m
voerde artIkelen en daar WIJ slechts hout gebruiken dat goed gedroogd is
hebben
~en
den bovenin de ~olonie zul~en Koopers het voordeel bebbeo van onze waarborgd at genoemden Boedel worden verwcht
de artikelen d~ bItte van bet klimaat zullen 8taan.
bunne vOfderin~n
in te zJnden bij
het Kantoor van opgemelde Maat.schappij te Malmesbury, binnen zeg
weken van ledeD;
en alltm die
daarruw verschuldigd zijn wordv .
verzocht ue door heu vtU':!Chuldi~de
8'1'00)(. KABIJETFABmK.
UIT8TAtKADR&
bedragen binol'U hetzelfde t~dperk

D.ISAACS&CO
I

BA.. R RAC K - ST R A A T
tlN

BOOK·

STRAAT.

i

LANGMARKT-8'l'lU.A.T
PLEm.SmuT.

KAAPSTAD.
.
SOMERSET STRAND.
EERSTE-KLAS

LOGI~SHUIS,
G.

BL.4,K.B,

DE BESTE STANDPLAATS,
BILLUKE PRUZEN

W lEI lUll UCOWDIWI.

'

A

te

seHU1
AFl
nt-'GESLOT
'-'
Contien e
UI ~och(

J

llLlESBU
(WartD(

betalen.:

G. W KOTZE.

Sec" ...tarit<, '1 Cj"
Execut.rice Testament.air.
Alalmesbury ,
1 Februari, 1898.

O
.JDatieke

NVEI
voor]

~

. :zeianr,

MONTAGU
G. P.

vAN ZIJL

.
"
Veadu:.AllJapr, Alpmeen en
Wetlapns.
Q-'''_IH'l.

...,,_

r
'
....... SEDERT
1870.

IWtTOOR :-IANKG~IOUWEN.

Waarschuwing.
L' BNIG I*~

overtrerlende o(
D het wild l'el'5tor,mde op "jijne'
plaats Klein Melkbosch zal voJgear
.
wet vervolgd worden. Honden zuJlea." •
gedood worden.

J. ~

pams.

XoebtrJ. 2 Februari. 1898.

,

em 10.nr v,m
1Kol Wes Il
tef li_pt (lmt
HeDgII', lin kei
ten besla&. 1. 0 I

i'·'r....
. ",~.

E

i

4ft.

~.

..
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J

.

"

. -MBe

1\ fLlc~Jilig.

J\anpsc]w
ERFI'J.( 'lIT

(GEWONE).
,

H

EDEN een tn.ehe

,

wordt hierbij gegeven
dal alll' erfpacht
(gc,tone) voor
b~l p,lr I tiP?, verschuldi d en be[lIiJl,aar tal word aan dit ~toor
op
dell l steu Januari. 1898. en betaald
moet wordon op of vóór den 31sten
~a:u't.
1SVS, na welken datum
Ift'l[flljke
stappen zullen worden genomt'n tegen alle acbterstalligen
wIlder verdere
kennisgeving.

Heer

n Yee
lARL.
zich
een
hebbende,
tdoen VUl
.heden ea
nop

H. R. HORNE.
Civiele Commissaris.
L'I\"It'!e Commissaris
Kantoor,
l\:aa p, .) Januari. 1898.

van hef PlaatseI/jk Runderoest Oomite.

dezer

Reputatie

ïr~.

maohine,l
Ibbel voor
Howard, 1
akland do.,

Tui ..en.

er

: wingela en

andere

en

elden,
.zels, 2 do.
l' n in m elk.
H::iTEN.

, Afsla.gers.
'ut worden
eer A. VAlI

arden.

J.FDEELING

MALMESBURY.

----

V A~

en !la. den lsteJi Februari,
1898, fin voor een tijdperk van
eene maand
wordt alle traDek en
bewegingen
van gehoornd vee,
schapen en bokken in de a.fdeelin,l
vnn ~[almesbury ten strengste .verhuden; mits echter dat de vervoer
van :-;Iachtvee zal toegelaten worden.
\ "r;.;t'zeld van
een verlofbrief
te
,,'I knjgl'n van een behoorlijk ge,l:iton:;oord
ptorsoon.
EeDlgeen
die , bovenstaande regulatll' of wettige order of aanwijzing
van het Comité of oenig lid of bearnbte daarvan overtreedt, is onderbt'nL; antler Wet No. 2 van 1897 aan
t't'll'
boet e £ I 00 niet te boven!!aunue, of bij gebreke van betaling
aan gl'vangenisstraf
voor een tijdpt.rk
ti maanden
niet te bovengaande.

J. W, II. RGSSOUW,
("mele Commissaris en Voorzitter
van het Plaatselijk
Rllnder ..
pest Comité. :hfalesbury.

uari a.s.
III

t'n

"prima
te

tatie.

AAl\! ..lr n\ll ctttll Ci\'telen Commi88ans,
~1.Jrue.bul'y. 1 f·ebrllari.
l8~" ..

ZAAIPLAATS.

·
E:--;

ooping

)ED

>ORP,

JARf, t898,

n, behoorlijk

Executrice
Doedel van
'l'",e Lingent'rkoopen:

ed.

vruchtbaar
aan gen aamUor!? nabij
oorzIen van
t Yell' buiten
Ilwen. Het.
T1Wt

I
\

,

10,000

dracht.
gelegenheid

lO!!!:'

~der.D.

(fJ"b.
GriquutaJ,

~r"'J'rs.)

28 Januari 1898.

,,_

...

Pn&i_

..•

4ppeIeD

.,.

H

et heeft d~n Beer
van hemel en
aarde
behaard tot Zich te nemen
door den onherroepelijken
bode des doods
00&0 geliefde
kinderen.
namelijk:
MATTBU8
HaIlDBII.
geb. den Pden
Oct. 1897, overleden
den l2den Jan. 1898.
JOHADA
SUETS,
geb. den 2den Oct.
1896. overleden den 2!)lIien Jan. 1898.
MABlA H.LENA
JOHANNA, i6b. den
13den Mei 1891, overleden
deD 26i1toen
Jan. 1898.
Al dese onze panden
.tierven
aau de
kroep en nog heencht
de ziekte in Olll
hnia, maar WiJ lullen swiJgen ell met Job
leggen:
De Heer heeft gegeven, de Heer
genomen,
de naam de. HeereD
alj geloofd.
TeveDi
bet nig ik [hlermede mijn har.telijken
dank aan M~jutfrouwen
H. Albertyn,
M. Heyneman,
M. Prlu en M.
Coetsee voor hun onvermoeideo
ijver.
De bedroefde oudere,
NICHOLAS G. IlJIYlJs.
JOHilllfA
8BNJlTB HBYlJ8
(nM HAG.N).
Vredenburg,
St. Helena Baai. '
30 Jannari 1~98.

I.'er&ikea ..

II 7
li 0

~...

o ••

December.
11197. is overleden te
Vucht
(Holland),
de heer WIJ,LEK
HARTWYK, oud-Burgemeester
van Bulksloot.

O

De Heer WALKER,

"IIUW.

graanboer
Wl'n"e]lt een zaai!l1dll'n
rDogt'lijk met

LONDENSCHE TAMDEN IN~TITUUT
U/sIer Kamers, aron/et/ein.

1,laat><,

ell gt·T't·t·(bcbap ill het Distrikt
~Ldllll.,hllry
(Grot'ukloof of Zwartland ) III tt! 1'l1l1l'lI tegen een blolc
nil .~ l'er"tekh" BriekhIlizen
met
H,wk" mkt"! en \' crandahs in waarde
Vcll\ £·t,II~H);
rL'nt per maand .£50.
of t'en duhbele
verdIeping
Hoekhuis
Int't "!Ilk ..l f'n bakon
in waarde san
£.; •.:-l)I), rf'Tlt pl'r maand £48, op het
btsta gedccltl' nil Johannesburg.
Dt' huizen zijn verhllurd en bringen
een rente ,an op 15 percent. zeker.
AanYraa'{Je
doen voor voorts uit ..
we.:. rn photos.
etc. aan O. Vogt.
Broker III Kaapstad. '07 Langstraat.
_- ------_ .._-------w,'

EEFT do eer aan het publiek
in de Buitendistrikten
te
berichten dat hij een HEEL STEL
TANDEN
in EE:-i
DAG kan
leveren
tegon
minder
dan dt
HELFT
van den gewonen prijs
Een waarborg voor vijf jaar wordt
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WOL.- Ono LornlcllO('h 1lli1.:I~rnm, gedal.,.·nl 26
de""r, liegt: "Velhngen met weottlrift yoort~clCt;
hOOj.
...to prijzen geba"dhlUlfd·. PIuI ... I!Jk Llijft tie
droog guooteu ...

6' -

.,.raa~ UO)( l'aat haar luperiflurc lanae lici,te kam Tet
wol, mintler~ zware en Idechte MOOrtcu nH)l'lltjk te
pl... la n ... If. I('gen tttr ..kkc'bjk lapcn I'li:o. De

liIW' ~z..-.Me ;lrhltc.-rP,o;hJl(t.zij gutoigenis
ecu 'onw~ttig,,"'
aan! ha-Iden toege·
iIiWar. "Het atftDlll<tD.t .vIlU ueQ. at.adstaad
il:. de 'grond
werd aan uIl"kerk fMr-

meer daa
rd

"f'08r8D we

"rj~ . .~

baDIe aediaW (met preutjt-l) venameld
dellr F, W. ReU.., v~r
hoofd!egter
en
ataala-prealdent van d Oranje VrUltaat.
III
_Toorwoord
&egt de verzamelaar

.un

se-md

-_

--...

dit geeehtedt zullen
te &epell hebben.

wlj wat meer

er over

......

TI lUucw:, iDd. Truekei, beeft !Mt Jaatate
IDUDd bil Da iederen dar geregend.
SEHlD ALl, de took_tiee
Snltan ..an Ze·
_ibu. bncht Maandag con beaoek UIl Robben

A.LL""LB1.
. Een elektie .treek ?
De regeering
is. tliaal bezig de tijdelijke
opheffing
der Invoer-belastlug
op vleeseh
te overwegen,
en men zegt, dat daartoe
baloten lOU ZijD geweest, indien er
niet een vertlChil
van gevoelen
in het
kabinet
tiaaromtrent
bestond,
Alle belasVUIINICID Mn
tingen kunnen -uainnrlijk
sleehta -door het
parlement
opgeheven
worden
en in dit
geval.
daar
wij een tolverbolld
met den
Vrijstaat hebben. zon de, toeBtemming
van
den Vrijstaatschen
volksraad daartoe verDONDERDAG,
3 FEBRUARI,
189S.
kregen
moeteD worden. Onder .zeer bnitengewone
omatandigheden
kan de UItHET WERK
DER
REDISTRIBUTIEvoerende
macht echter tot eene tijdelijke
COMMISSIE.
opheffing
overgaan.
doch
dan moet die
De redi.tributie-commillSle
heeft hare
buitengewone
stap later door het parlewerkzaamheden
geóindigd
en de leden
ment worden goedgekeurd.
Dit eischherzijn naar huis, volgen. een tijdrenoot,
met antwoordelijk
be.tnor.
De ervaring heeft
een reeolntie van strikte geheimhouding
ons geleerd, dat van onze regeerings
manhunner
beraadslagingen.
H" Crtlll! Times Den te gereed zijn om verantwoordelijk.
heid
van dien lllU"d op I!ich te nemen, en
vrnagt
met 1'echt w8llrtoe het dienen !tan dat het parlement
een nauwer.toezicht
in
uen
uitslag
geheim
te hOlldeu daar oet sommige gevallen h ..hoort tt' honden. Wij
pobliek
tijd moet bebbeu om de aanbebtlhoeven
niet
verder
achteruit
te gaan
veliogen
te ovtlrwegen.
en uau gaat hij voor tlf'n voorbeelddandllc1riften-kwestit',
voort eenlgft geruchten
to berprekeu
en toen de regeerlug
ondernam
een oorlog
milt de 'frnnlvaal
aan te guan, zonder het
uon beer DOUGLAs3geduchtaan
te vullen,
pal'lement
in de llIak te kennen. Of neem
omdat
hij niel wilde mede-gu.ID ow de het
pantserICuip
d.t
IIir Gordnn.
alII
landelijke
bevolking
geheel en al te vpr_ speaken-prewier.
in Engeland
aan hluer
zwakken
ten koete der st~delijke.
De heer
maj ..steit.:t regeeriDg
bclooM
heeft. De
MSRRIKAN
beeft
te Stellenboscb
er op r"."lutie
van het ét\ne gedeelte uE'r wetgewezen,
dat de landelijke
bevolking
van gevt>nde
macbt
gaf hem
de opuracht
"voorloopige
ollderhanuelingen
BaIlJrUande
Illle lanuen
in den aaru der nak coueereen basis voor een bijdrage" Ilan te !moovatief
is en dllt meD'naar dé Iteden moet
p~n; sir Gordon gaf eene lJelofte vau een
gaan voor revolntl~;
bet is dUI nlterst
pallt8t!ncliip,
waardoor
's lands
IIchnld
enarlijk
te veel IIlIIcbt aan de .tedell te met £1.000.000
ml vermeerderd
moeten
g
geven.
Een der gt'I'fOlgen zou stellig a!jD, worden.
en werd sulks niet verhinderd.
dat de Kolonie door "hij handel hare landdail had hij .tellig reed. de dankbelnlging
vun het imperiale
parlement
voor
bouwbevolking
zal verliel8D,
terwijl de de,e zijne koninklijke
belofte (nit de kaI
twee of drie haven-lI.t.eden ~la~l8D
~
d
K I lal
bel lb.-I
er
0 on
e
ng e .... en) In dell
het ver\lD<or naar
de mijnen afhankelijk
uk.
znllen worden.
Het
II opmerkelijk,
dat
meI; met
Daar
er niet.
officiêels
omtrent
de de ..
beweging
om da belasting
op te
werkzaamheden
1"8,nde redi.tributie-comhelIen gewacht het'ft, totdat de wetgeven·
de n&ad ontbonden
Wal, en er dns geen
missie
bekend 18, zoutlE'n wij niet voor al kanl Is bet parlement
bijeen te roepen.
de kleine
bijzonderheden.
willen
Sir Gordon hef'ft UUI thans weder de godocb
wij gelooven dat onze
leg"llheid
om uit de hoogte te handelen.
hoofUzaak vrij juist bevopd\Jn znllen
de belaating
tijdelijk op te heIIen, lndien

DE ZUID-AFRIKAAN

ONS

LAND.

Eiland.
DE HEEK J. A.. PHI". &al Tooriaan geeno
oTeru-edina op zUne plaats, Klein ),[elkbo.ch,

klelaten.
DB OOUDOPIIUNol!Tder Prine Albert goud..olden. Toor de maand December 11197•• lUI I
On8. 3 dwt. U..p.
DE !tIo<u' stoomde eerat Ilia!.eravond 'l'afelba:U
·,innOD. Ooa w.keljjDch overzicht ..an 't Enro.
~
nienw. zullen onoe let ...."' in oaze vol·
g.nde nitpTe vinden.
DE IlEEIl D. J. VAS WIJiC. een dor kandidaten
..oor het hoogerho.ia in den zuid,wCllte1iiken
cirkel, pnbliceert in deze uitga,.e zijn antwoord
up de ",kwUities hem toegezonden .
KOllEN ......NLOOP.l:JI: .Een roodbont 08 op do
plaat. ElaDdavallei, Ladismith. vaD den heer
G. H. B. Bruwer} "..I iD dese uitgave wordt
g.YJ'UfId DUI' den e'lrene&!' no d.nulvo.
V IEIlBOlWEBIlmelll!Cben.. "rden geëmployeerd
in de hontaugmolena
\"I\n den heer Ho .....
nabij Stntterheim. die GIl vrachten hout pe~
week aan de De Been maat.eehAppU le ..ert.
EEl! ALGE MF.E"t:
CQNt'EItF.STIE o"er 'poor·
weg wen zal 0l' 7 MlL3rt R••. te KauplUtJ wor·
deu I"honden en oitgenoodigin~en "!i" aan de
..Ol'tICblllendeipoorweg aUlorlhllten ,ezondeo.
DE \"1)(lftzITTt-:a van bet I'lutHljjk toDder·
peet. comIté \'an Malmeabury kondigt in dele
uitpve aan, dat alle ""evervoer in die afdeelinIl
v.nuf den Isten Febroari gealaakt is. Zie de
ad ,·erlen!ie.

ALLE CREDIn:liltrx E" UEUITt:l:IIEXin don
boedel van wuien Cbri.totIel BUUDz.aaier,~cr·
Woenad.gmorg.noll'ltreelu4nnrindell
m_le kO<'pen bandeien "'cl &00 niJ .Ia eeu 'l<cd.
"'iJzen "ii naar de opro_l'ing "Id",. voorkomen· onlAtond ~r Urand iD het &aag'Ul,>1erlilelbou.w
ui Wilt g"oo"n. lengevol(le ochaaroeb'Q nn "O<'dc
do.
nn
den
aecretaril
\'an
de
e&ocuteurshmer.
de
beoren W. en G. Saou, un
partljeD ..ctwol, Iicbt un conditie. Heden werdt'n
op de plaatoehjke ma, kt .,,0 ooien ....ngeLoden, en
1tlalmerbury.
Hdt vuur "'''I"d door den DlICmhraclll4
831 verlucht. Het bIeden ...... teed. goOO,t'''''"ljl
W1J .....nllChen do A~n,"eht vftn bet po»liek 12
die deo beer A. lSoolt, die ~ dieM
de prIjzen der vorige ....·ek len ..0 le gehandhoaf<l
nn Siellonbotoeb eu omstreken te bepaleo bli
o<1e bekend maakte, terwijl ~n pollit.j(l!CliAtll&&J
eeue unnÏlg.,-iol
vall don "oonitter nn bet de hulp un de brand","" Clng
wcmell. iOO balen mld,lelmalip lot lango Tran •.
vaal vel "erk' ChI tegt'n Hd. lot 6<1.: 10 balen lAnge
met elk stel gegeven.
plaatlleliik rUDderpeat·oomittl, in deze uitgave brandweer WH .poed'lr op de plaa'"
G..... f!".Ilclnut vet l.,Dlleoorleerd) tegen &ld cn 12
verac:hiinende.
mur daar het ,ebonw yol ~D~
balen miolddmatige tegen 6<1; I!O balen lan;e K8rroo.
.
lijka brandbare .toffeu Wal,
zeer zwaar en en tlecbt er uit lienri, tegen 8f.1 tot
Alle Consultaties geheel Gratia
EEIIE ':EBG"'DEft."m ... 0 alle eIgennan nn
bij die" tijd necla d. oftrhaDd OMl'
ap; .lt ~O b,le" lange ptrOne Karrno. 4td tot r...1.
ru~~v .. ID het dtatnkt 8teilelloollCh aal op 0., ulrell t.o.I.and WH ....
n .. tl.. (... '"
V.nebcltlene pertijea korte tlechte(0. v. 8.) glDIL
Vrijd&l,'
deler, In de bobul ~ Sklllenboeob
aieD d •• lammeD gelll&kkelijk uur
... n ~ tot 4d ,'an de hand.
wordeo ~OD~1l
OlD .. , .... kut.1l omU9llt
zeDd. ,.booW811 lroDdea 0 ..........
De
Wij notccren;alpmeen.
lneollng teallll de rundel1*t.
weermaIlDen tog.1l dapper UIl h.t _ko
Pili' lb.
L ,t
L cl.
DI GOOVERNEURVAN N"'T.u.. IUD gade .n IIIIgiD" .. mIeD UIl het
paet
dochter, IUn yoornemen. in de .. rate week van maaaa wator op bet TUur·............. '..
Iltra S. 12 maan.gruveld ....Ito 06'
06l
M.1ri op een kniertje lUW' Eopland
te p&n. brand .. eU ImichWadig hiiiwtaaD
oood tot loper
,,"
0 4t
0 6
Gednrende de afwe.igheid "an aan ,'Ju".meur
6O-tal auitro .. n ftII befl>nit.acbe .....,w_ ...
Kort tot mid.lclm. gr..... el" ..elle
0 lt
Iht.runper 12 maan. karoo vette 0 4t
0 61
zal:de booftirecbter •• ir Michael O~I1.. ey, ala DOop de reed •• Ken koll ecbter bet
eerell
O~ tot" .•
0 4.
0 4t
gon"eJ'llflar ll
.
ondor breqen clan 80rU omatreelrl 7
Kort tot mltldelm. "
0 4t
0 't
's
R:\f. onderwijzon's
,oor StanDE BEEn
R11OIlE8
TE OROOTDSAKENnEIS.
.wnden
aIocIatlt
1......
Ilechte vutto
0 3t
0 Bt
TOIleD
het einde
der week
gaat de beer Rhode. ~~e01..
Ilj~de neten toeD
pboGW
,.an n~
billJl.D
hol_.
daanl
III en IV in het Dames
Ro.e en gekleurd y.tte
0 0
0 3
d()n. De commissie
heeft zicb
pretlideut
Steyn zich ertoe wil laten vinne&!' con _tiner plaateen .... Oroot Draken.teiD.
puwhoop. Later "1.leD de murel!
hU.
S.
Uiteubage
lDeeuwiLl4t
I
1
"
In~lillI\lt
te Bloemfontein.
Vakkpn:
vormen
van drieledige
kiesafdeelingen
den om zonder dell volks ...~
te handeZaterdragavood &aI!!r een itroot diner t.. D.......
""n den ZeepanwJIC_lOr!'.
om.
Superieure
1 0
10
verklaard
en waar een lti8lllfdE'eling reedl
ten. De dl'uotrte
en de rundel'p8flt zijn ririor plaate vinden. Hebben dit bezoek en lun. waardoor ~.eu '".ladieoat Il!_t
lIo1lalllbclt"
Aardrijkskunde,
Zuid
Goed
"
"
(lil
011.
reed. lang in het land. de droogte ill thans dit diDer geen politieke bedoeliD8'? (Metk. .orden voor 88Dl!I tijd. Allee la de
Slechte cn .. et onkruid "
0'
0 11
KOLOSSAAL
.AffIk Gt'scheidenis.
Medium
de
twee
ledell telt heeft lij geell lid weggegeheel opgebroken,
en naar den aard van gMe~ld)
w.n werd totaal ,,__
to De boUilli
op bet 1an,1ge• .....,ben drooll 0 8f
0 tit
"
llecht
0 7
0 It
Ilo!l. 'Lwl.
Toez.icht over de k~tnomen, doch de ki_fdeelina ..... hier en daar
h e t vee IIpoed'19 8Vekt'-ve
,eeltt.er
gered.
De acbad.
word'
OOI Idi
an
za
Ev.s UUSKE .lUll ~erd elo yonge
week op !!Cbatopleluk~
ten mlDBte
£14,000.
Het
&4IeI'
'iuwe en geltlenrde gewuocben
O'
0 6
!t:er!ln~l'u 2 dagen in de week.
vergroot om ze gelijker te krijgen.
wezen.
Waarom
dan nu eerst met de heeterdaad .betrapt bV het .tolen ..an een pur lnkkig ast er geen wind waaide,
~vrarte ruwe gewllIIIIChea
0 8t
0 ~.
VOOR 18!)7 en 18!J8.
Witte kruilll'U ge....,hen
...
0 7t
0 8
Dan is er een meerderheidsen mindertijdelijke opheffing begonnen?
!!Choenen nIt het hn .. van den beor Perry,
"enroeatint een
pw~
, ~a!aT'i::l £80, kost en inwoning,
W:tto ruwe..
0 lt
0 I
heidlrapport.
Het eerste
i. geteekend
Een d ... argumenten
die aangevoerd
.tatiem_tor
te Mortimer.
MIIII lette hem een meniJt8"allDtll'ho!)Qt~eDái:Klerbnoadlbiln
rebk()~ten vtlrgocd.
BOKHAAIl.-o".., marki," .I.p en er ...onlt nail'
wordt voor de tijdelijke opheffing der b.,; achterna en de man evrong in de ri_ior eD f.n in de
5jj1l.
,..dijl... iet. gt.~laan. DiD...Jag.... den op de plaat· door
dil heeren:
DOtIGLA8~ THERON,
laating I. dat de verbruikers
ill Kaapatad.
werd afgnoerd.
Mon zegt dat IUD luk nabu onder
wal, wa. bet&ocb
\\" erk ttl lx'ginnen op 12 April
TOEG.L ....GS-K.AARTJE8.-Bosea,
£3 a- ...lijke morkt 30 balen aangeboden, en 8 balen ..er·
Port Elizabeth
en Oost Londen daardoor
~kboull6
gevond.n werd.
Dog UIl
1IIll81IIea. Ben aDder
zeer swak. en bet V. D. WALT en A. 8. DU PLESSIS en hJt
1398. Certificaten vereischt.
eo £2 20. Stoelen, ÓII. Pit, 30. Galorij. 21 ,,,,,ht. De compet'lIe ...
door IIir GORDON SPRWG en de bevoordeeld
zullen
worden.
:Maar dit
DE GEDIWl(Z1XIXGEZII!KTE welke on lang. den braad ... rooraakt, ia da,
Maleier Gl\leru, I•. Milita.1feo half prij..· Deuren groo1.le gededle dcr gel<mden partijen moealcn andere
eeren
ISNES
ell
Fr'LLER.
De
hij t
.
h tit
II
.nl
hare ,..,nchuning onder h..t \'8e op RobbeII'
lieden. die daar de beeND 800U plPmI'to:,"",,:
J. G. GROSSKOPF
V,M,D.
gaan 0'" half al·bt Ilor opeo. Hende-mu&lek om wonlen Icru.getrokketl weKenl onyoldOCDdecom· h
"
sc
n geeD8111nS e geva
e zn en _",0; eiland maakte.-tovllt geen "were ont.ikkeli»g.
w..nien. DUplot.aelÏIII~
werk
Sec retaris. ti UDr. Vroege toegang om 7 uur. Galerij. &ei. I"'lltie.
meerderbeid
stelt
voor
het
letl6ntal
want
hoor
wat
zegt
de
Cape
Time/J,
de
Zes_.twintig
dieren
werden
door
de
.iekte
Hoe de branel ontatoDd ia toi DOl toe
WIj not<!ereD:extra.
~taIla ~n Pit. lo.
L
d.
L
d.
vlln
de
wetgevende
vergadering
voorstander
der "weg met die belaslinaanletut.'
Ongeveer een dosUn sijn UIl de aeJ. Ieta bewnden la. dat voor 4 jareD
BlOt'mfontoin,
o 12 • te
Winterhaar
0 121 vermeerderen
met
U leden gen" beweging.
naar aanleiding
van de si.kte geatorven en de aaderen .ijn onder be· de.eUde plaat. ook tot.al door eeD ftl'DieIea-'
_-- -------o 12
die Dio!ldllg hare
banelelint ,ene&eD. Geen nieuwe g~va.llen heb- den brand ,,~werd.
Dit
Tweede (kort) ...
0 III .)1 Jan\lari
18~IS.
o 15 . n bet minder'l!'i,J ;.voorstel is voor lt! deputatie vanbij slagers
den premier
deed: "De ben l1C"oor
. h
. Eo D on d enoe k wor J ~ d en .....
""-te n J an_.
-_ .. 189'•. Hte ....
__ -_ .. Kidl
'I If
e
o 16
Super lang hlauw gesort. (0. V.~.) 0 16 Deze leden zijn al. volgt,
blijkbaar
besloten dat de ver- inpteld
naar • oor..u
der siekte.
nruaureerd
..oor £12,250 ala 'II'Olgt :-UQj~·"
o IH nieuwe leden.
Lang blauw ongesort....
... 0 13t volgens
uu r,lpporwn,
verdeelu
("bij"
geeD voordeel
zollen trekken
MOliTAoll.-Vandaar
!!Chrjjftl een correapoD· dian .£1.000 ; Sontb Britilh £I,O()().; New
3.-D~; NIERE~.
o UI
Korte blau-re II"kawbde onl(CS. 0 11
SCH UTBERICHT.
.li
I led
t"d l"k
h ffi
d
1
h ·dent 0l1li d.~ bet aldaar zeer droog wal, maar land .£1.~;
SIlO, ~3,OUO; Bq~~ble .
staat
voor
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B

_tertia".

De
JticbaN bem ee1
_JJi}.het __
nie

~=e
gehoudeu
TOOr Commerciële Bei.
sigere. Goede StaIling.
.
Gelieve te noteeren dat dit Hotel
het voorrecht'
heeft
vau nader
gelegen te zijn aan de Beroemde
:Minerale Bronnen dan eenig auder
Hotel of ~huia.
Beleefdheid en goede attentie met
Ex- matige termen.
.
Portier ontmoet alle Treinen.

DE HEBR E.. PHILLIPS
Pl_helIJk.
CoDaI.., B~
... ~
DB' lUNS
BAUER, Bestu~er.
in Zuid Afri~ ~
de.Rhodesia
ploratie en OntWlkkelingsmaatschapplJ,
~

Spa."

tief ea de eecret:

toren, P08t1r:antoor, Stadahuia. Publl8i,OOO. 1ieke Bibliotheek. ~~ Bank.

:•
I

~rul

• Loaw, J. 1. c

door Reisigers'.en .Mt Publiek
nreieoht.
"
Het Hotel is «,heel voorsien 'n1l
aUeS niéuw' eJJ VU dt beate lID8&k,
aD is plegen
tegenover de Ter·
maardellaliDeebul'f
Minerale Baden,
en il derhalve beter geaob~ dan
~
audere plaatl TOOrhetgérief en
gemak Dil Invaliden .( die apeoiale
attentie Terkrijgen).
Het .is ook binnen een minuut'.
wandeling van de Publieke Kan-

Wonderlijke Vermind

woord;'

der

van

ga.,hikte!

DEZB

•

Adrel :

Bezendingen van Koloniale producten ~n over de .1OOIbe. ~ullp
per spoortrein vervoerd worden tegen speciale l"ff tarieven mite de
verzending briefjes gemerkt zijn" Koloniale productaa."
De maatschappij
verkiest
den vervoerprijs
bij ontvangst. der
SCHUTVERKOOPING.
goederen te Bulawayo te betalen en de koeten af te trekken Tall de
opbrengst.
.
AFDEELI.SG
HAY.
De maatschappf is zooals men uit het TOOr~nde
sal bemerken,
·.KRUGERSDAM,
op 2;) Februari 11198 een zeer verantwoordelijlr
lichaam en waarborgt
alle salten aan. haar
om 10 nur v.m ;',: 1 Donker rooibont Damara Os, met kol, toevertrou wd op eene behoorlijke en voldoende wij zei uit te Toeren.
Adres voor goederen:
Den Marktmeester,
Blillawayo Markt en De Wel Ed.
boorn scheef, rechteroor
zwaluwhalfmaan van voor": " jaar oud , 1 Kantoren Maatschappij. Beperkt, BBulaulawayo.
De Wel.Ed.
Afrikaander
KUl'. rechteroor
Post Adres: P.K. Bus 212,
wayo.
wstaart, linkeroor
z,,"aluwBtaart, 4
.
lIf J. H. CaoUI&.
ond, meet e6'tl rooibont
vaars Kalf,
Bankiers.-De Standard Bank van Zuid Afrilta,
Beperkt.
H. R. B. GJlIIKD.
. 9ogemerkt, 6 maanden ond , 1 zwart bles
G. W. D. RUST,

Schn t moest .....

I'

T

Briel'8Ilbua 21.

uy~~~. Lovw,

,.

VEB&ADEJm

" Oriterion BoteL"

Verzuim niet een bezoek daar

lJaj

lW!

_,w. Ion.'. Lo,. 11111)

(froepr

Telegra~h

.E F
G H
I J

j'

~,OOO

H,fO,iferiIJII'" IIinlro/III Bad
Holel r .

74, PLEINSTRAA T en 98, LA

ct

-,-"

a&,OOO

P.s. all

TE

KENNISGEVING
kiezers van distrikt No. 1
Voor Hantam"
in de afdeeCalvinia, worden hiermede uit~'-~,n()C:)(h,~ om in geschrifween
te nomineereu, voor de
··.... ~1't.I:!Del!l'WllOJ"jdlDm
van dat disin . den
ingsraad, in de
van den heer Schalk W. B.
der Merwe, die bedankt heeft.
Eenige kandidaat
moet genomineerd wezen door niet minder dan
. vijf personen, gerechtigd te stemlDen TOOr het distrikt, anders zal
mjne nominatie van nul en geene
'waarde verklaard
worden.
Geen
kiezer kan meer dan een nominatie
teekenen, op straffe van zijn naam
. __ Al._,,,t te krijgen van alle nomiwaarin hij voorkomt, en bei te worden
alsof hij nooit
op geplaatst was. Alles nominaties
worden door den
:~'OIlderjleltjeelkel[lde
niet later dan den
n.anstaande,
en
DOminatie ontvangen
later
dien datum zal van nul en
waarde wezen.
Elke kiezer
zoodanige nominatie onder~"teE,kellltmoet zijne woonplaats op-

--

i

i

P. H. STEYX,
Poundmsster.

i

I

e~"

'I~bruik",
S.ar da ,
'l'e,....oun.
DJ bo:!r
d{l,Y.i .. D boo"
D., boer L
t-d p:ir Le!
N;oAr de .t

,"0

Uaj)p<>rl

•

*'It<I
kb~en
)luMen
'fiord,," •

R\pp"rt 1
leson ." !IOC'

J.
:J8TAD.~

..

r.1848
£26,000

£60,000

MUNIOIPALITEIT.
, ,.\ U~:RIlm GBaOUDE
OP DINSDAG
I P'EBRU ARI 1898.!

IV.,.......

:lp;e
::hulden.
en
on. het
I Koop

.

'"

en ander

,

:

'~,
VOl,

~"D.U'.
Ear.

...""riell_
"De

W
t'nLIt. M.aaten

t-ii.rd

X'dt

daden de
lo siju al.
'0'

'AK:
de Eerlijk.
Getrouwh.id
delijke Posi:ell TU _.
1

chappij wor·
. de Impemle
Onuaje V rij.
ip&l i!.eitea MI
ere Pllblieke
sn.
o Dinadag om

handel ...

, S.am.riI.

·MELK.
der
de

\lking"

tligheid kan
t' keurigste
..;che Hoogen in de ge,se rijker in
n, is meel'
makkelijker
theelemaal
"'ide suiker,
dagelij ksche

wone melk
eerde Lekworden bij

groot

t

VaD

1MBERLAII
~T.

AD.

[LDIEN8T
aat8chappl,
ijn vertrek:m
Áloden om da.
ut n.m., Daal'
lot H.lena eD
bepuJde
,.
HAT.:

Ioi: .I\pt.

RrGBY.

!Ia Lu Paltia
, D EH.

omtrent il

-TREI.'T,

HOOGGERECHTSHOF.

,...,ller.

I.A.XOBEIO

OORLOG.

Dae ..

eea I8baDduI yoor W lfOII"ftl ..
ment, ~
Mi ......,rn.a na'
1eId, mel
be~ yoenll na_
eorloc
_-aliIrwolk
--.deU beIJtUade ui~ .ul:sa ea kiDtllvell,
voor lh .. and .... CIM_ eÏIIde bid ~
Ijja

m-_..aod.

Prod_ eo fabriceer; heS leacl is Dil over
de lWM bonderd jana beWOODd door blulbn.
ea ...eIke &briek .. hebben wii? :Rep j&m- .n
een llIIIifendabrielr., ell _rom?
0.,. pld
SIB PIBTO FAU&E'S DINER AAN
...erd' our de boit.enlaDdeD gelOOllon \"OOI' arti·
DB PAAlI.L.
kelen die bier.enaardi&d
kllDJl8ll wordea, en
...ij IUD _ .. it
IWe .,.. vool'1li" en ... i1
linken al .....
n lager in _oede. doordaS be~
geld bet Iáad llitpat
m at.ecle .,.. inkomt.
....
Vall _
W .. rem 1Iiet de Mades VaB den boer .t.etkea
O&li~rp.
lSD beat ~
MgeDo __ jjn di_tbeabt,
De beer H. W.
door die belaoorljjk t.e ItralI~ voor dief_taUen
leden jaar
eo deraelijke ..... tappeD -~ een beboorIiJ'ke
beloofd mik etD
liilllKraf?
Kaar _,
gebaan er? Boai ea
voJl'lea.n.
.raatje wordell our den kook ~
ea ...or·
De beer VUl
antwoordde da' bjj_
den CIaar op ',laDch Iroe&ea .. yoed, ... wera.
d.aa di' YMr
bad 'I"IIrknPD, eo ~t IlOO ale IDril ... la 't kort ajj leiden CIaar MD
tenia.
KI.ACHrtS.
bil lijn
tt.. liJn t.e het.er lev... du aU ooit
waren m bu
PUBCELL, VALLOP Ell EVERETT N. lloOZaTllOW
yerkiijpD.
bjj OVft' DOl .. y.1i eipll land, ... di' tea koet.e ftn deo
",,'u w. klacht hoek v"or waLer werd voor
EN IUI!C.
.'. ru ml '{deaon.· Veroehcidenc pertlOnen
jaar w_ als
b_ moch* k_, boer.
Advol<:ta< Bucbanan vroeg vooni. op een
bij dali per
lIOll nDJl8ll reUen.
Bcaproeiïnpwerkeo
bebooren beter. ouder·
" dat l~J !:""n water hadden, andere u .uL
ebe. IlIO voor £400 en ook voor de lIOUl VUl (Toejllicbilll')
•
lteaning
nil " pa.eI'D_en~
t.e krijgen, maar
I 'p{·n ~tui; waren.
De beer P. K. ~riDk beriD--a un
op- Diet .100II111 m.' eeD dam t.e St.eynabtu'J. die
w ate r .uperiotendenL
gaf iohcbting ODl· £415 lil •. Gd. "oor goedoren nrkocht en p.
rerd, min £44á 175. Gd. op rekening bet&ahf.
merkiD,eD door deDIYOOI'IiUer, on .. yeriegen'
£200,000 _t.eD .. 1. Geef Iie_ un dniaead
'. 1.Mk.
Toegeetaan.
wOCll'diger iD "e. w,'eeveade
....rpl.na" bU boeren elk £200 yoor ~ngawerken.
ell
\ \\,!IlF.Y.
YA~ flES HEER i". P. RETlr..·.
ILLIKWIDE
ROL.
.'ne iDleidinI .~
~~.
Koa Iat.ea ail een beet.e&D v........
&ID bllnne
, "mm .. sio rapporteerde
dat de heer F P TIJWAITE8 c., DE Il.ALPETREVELDE!C.BUBRItT. d~ beer V UI ~D
bal JDiIIIICbleadaideljjk
arme nautbeeta&ncleu,
d.aa III bei ,.Ad veel
'Til
muur wilde bollwell (lP deu th.tIII
bet«
beeteed ..._D.
Ben anCIeN onnooclil·
Ad vowt
C"_ YTOejf yonnia op een declara· maken hij wien chi _aiel lat .. "'il
/.;! h.o val aan .uL de g&h"de raad over de
oDbeyoqrnobi
aDD,
.á~ID.-""
_
bil·
llit
..
'
la
air
GonIOII"
paDtllencbip.
Ena-leacl
tie voor .£200 mot interest eo koaea der aaL
,... 'ui: e.
ijjke ..........-'
W» bei ... de ledea .,.. bet bn daar lIIOIIder
peel kJIar ko_.
en wat
Toeg ....taao.
'. -n-z tt ter I,.,. oen resolutie van deo raad
....,,......
d.aa
die na bet ,.,..,."',
t.e beeft· Enplud voor QIIII .......
? Zij maaki
ILlBINOWJT7.r., UORVITZ.
· \:1 1~;,.I"
:{ellomoll~l
W.JM.
wjiioll? (Groo~
)
pnoer .. Id nit -.
Ziel boe pa' lae, mei
Ad ..owt
Ion.
vroeg yoonia \'001" £900 -~
"r ~Ialan loa don ei.d. t"""taan lOO de
De h_
V&II
'k•• rde "' af cw
al Baavtoland?
Wil betalea
iaarljjb
£20,000
!~ '~IL'f den st:UloJen
muur aterker lOU int.ereat. en ka.kln der saak, lijnde bedng yan t.e .... 1 nil -ilD ~woordipr
wurwoor wij IIMt. krjjpa; ëlit la Dle' de wjj..
GBBli DOOIVd IR PlaTBL
de koopecbat nn zeker eigendom.
De vooni*ier
..
dat er .... 1 ~
om OliM loyaJiwt
t.e beiooDlIO - luS een
,::.1 ,e,de d.t hli den h~r ReLicf ~rn.
Toeretaan.
_rea ua .. bnobt, ..... aa&aarIiik bied • ooI YJeemd. -.(eadbeid
trachten ou laad binnen
! '; •• ".
maar
....
verphcbt .ieb aan bet
iA!IISON~'. WAIlUAlI.
....1 t.e WeDICbea 0....
ta k._,
alIeD de Afribaaden
bnnne
. Venter en het cODgl'8L
'Ilo: h: huuden.
AdvokaAt. Correy vroes pruYiaiOD88le yonnia
De beer Beeller dlIob~dei wjj wa' ~
loyalit.ei~ op _ laathare WijM kIO_.
Ullpa~.lroote ~
hadden om t.e
n;
'Toen kwam d. bruddektewelull
de beurt,
yoor £50, met int.e""" en koeten der aaL
Teeenwnordig:
de Yoor~itter (de beer H R
".\\'7.1)10'.
_
brlllP
baddeIa
wjj
ooI
noodil.
De
en
toen
word
oom
Duntj
..
IlOO
w.lapnbnd
dat
HOI'De, CC,) en d, beeren )[oon, LaDllerman,
T oegOlt.&:ul.
.
:1
.\ Llm~
vtr!cbeen
tnr \"crgadt!ring
en
II
ZIJN BENOEIIINU
EN EEN PJlOTB8T.
linprud
bad beeIotien bet parlemen' t.e peUtlO' uw oorrtlll)OlldeDt. (die III&U' eeu lwakke rappor· )[e~r
Treaidp, Allen, St.&rte, Powrie,1eakiDLESAR c•. IIElIDRI(;K8.
L ':Il.' ,,~k. om
eeu1êle vrachten
&and te kr~:
neeren 0111 een bnI t.e boawen 0"" de Grou'!.ear la) hem niai kon yoJaen. £0,11 di." "eet lOU, Kem.h, T J O'Reilly, VUl der W_"uiaeo
Advokaat BoebAo.n Yroe<l
oi!.epraak yoor
ririer bij 1AekoedWrift.
zola de beer Van bil. da, indien d. "et pleYerd bad w., ftII Huga (""am, _..taria) ~n de IlIIpektear.
'. , ! J, n h,'",
T ,I L0u-v o~ragen.
f I 00, koopecbat van seker eigendom. m.~ rent.e :Eeden bHri1I belpeit
bur ~
..erd. .i.j
le_od wr
net li""nri ... 1 yerslag toon:te een kndie'
en kost.en der zaak.
lIP': I;F7.II;<\111IEllJSWET.
JJr. Wa"'"
~
bei _tandipr be!Cboa· .... reld he~ I.vu oDllnpDUm .al mikeo.
De bel", bii de S!.endard b4nk nil £36:l Da. lid.
Toegll3taan.
',-r\!,
d.· ~t·n~l-.cbtt:n dtr wet werden de
wen ala mea ~
b'" pvlement vro88 0111 de Ipreker KiDa ouder lulde ea aanhoudeade tooWEGElI.
COLLI"'))! 0'. DE ItOCK.
.•
U'l
,Ir \"11 liretla on ,11'. Ueti~f ge·
riyi_n
_,
water t. vllilen UYON1ll er brq. juicbint alUen.
Het m'l"Dd~liibche r.pp<l!t .. n d.a lnllJl8lt:·
Atlvokut
Gar<liner vroeg vonnis yoor .£618 pn 0'" te willen bItbbea. (GeIMb.)
ll,[ j,.,,·I .. \'.11
!.J,,'~:ud,~IJI"o .iekLea di·)
Er ...ord DIl gelepnbeid IerYell om yragen
201., min £13.)
<OOI' f(oederon YerkOCht.D p'
De beer Du Toi' _.,..
.. voelea cw _n
te dOfllL de eerst.e WUI'VIIa..... : .... i bjj dIIoIIbt tear. toonde dit d. wepI! in ch afJealiall in ber.rlJl'a
.
nodiseode orde "arell.
leverd 10 ,t rent.e en k",,~en der &aak.
. ;:1 J,' taak
to nnJ"fJ·)'Ckt'll.
eeu brug 0"1' ch ~ka
....
hebben.
ftII deo JSlllawlyo-tlpOOl'"ea·
De heer Koo~ •• lelole voor de UIl_
nil
, De beeT VUl ~a
IIOIl.ijn bee' doen, ala bil
ADt.WOOnl: Di~ w.. een andere d"lIIIIheid en
To-.>g ... t.aall.
I";
SIF.eWE
D~l..\Sr&sn.
het
rappor~ .
..erkolen werd om ide belangen vUllAdyHlit.h
bij aal nooit. dll3r ..oor .temmen; de Cbarier
KIlL'JSl.lLE REGEERllI(J v•. BELL,
•• " hd ,,,ont'"
Tan don boor Snuk op
De b~r Poml)' gaf kenuis dai bii bij de
14a~r men mOM~.nie" _,.la oompAgllie w.. niet &00 dwua, indien Ijj wiat
Ad vok""t Sh"il vroeg vonou. ..oor de koop- te beyord.retI.
. 1.<1 ~de ven"ad.ring van ZaLtlrd"g ~ 1 Jan.
reedJ gedaan wu,i deputaUel .turen en oom dAt die lijn 100 veelbelovend Wil&,bur oyer t.e yolgende vergadering de k w.!.ie van be~ be·
• h.l... t 1111{ <"n een penny io het .I: kI IChat van ""kor stllk grond te Oost Londen.
Frulrie over bet. boofd lieD. Voor Riversdale
maku, Ijj lOU bur lOlt be"erk" en bet ,.Id in natt.en der weaen tér Iprake SOli brengeD.
Toegestaan.
.'p .dt., ourperende
ei!(6fldumm"Jn,
,(.~ide
HErVING VANDELASl'lllO,
b.... had bjj veelll84an.
baar eigen aakken ptok.n
bebben.
REIL\lIILITATl &8.
'-r ,j lt J. h',cr ,'H(i~k IIU "In voonlt..1
De heer G. 9:. IJ, Bru"er reide de beer V&II
De beer JAC
Venter vroog: Zjjiril yoor d.
Met. betrekkin, tot d. beftl.Dgvan belutinpa
" 'il li]d,en~n, wa.3r\.p d~so h·jt woer voo!D. volgunde boedel. werden gereb.bilit.eerd:
Eeden bad wel yoior andere plaatlen geaorad, belutinl! op vleeeoh en brood?
voor 1898 w.rd bet~rapport nil den __ tUiI
" ".,,"dc'{!rJ d"or den h""r ~bll.
&Idwin Keneway Tarner, TbolllU Cuon Wal· maar de afgelooP"! ..... n jaren oog DOOit.yoor
De beer Van de'! Heenl': ZoOAla 11 bekend i. II&IIpaomen.
.1
f,t tll~cmcon aapgeoomt!D.
ker, aenry l'-reeman Loander.
Ladyamltb. Hij ~
in de volaeade ,nen YOOr ben ik een protekiioniat to~ de ruggegraat, maar
VBIJITBLI,rNGv ANBELAITING.
1"~OI.<EST'; BOEDt.L HAURI<.:Et·aIEDIIA~.
ona _
doen.
.
bierdoor wordt decht. de middelman be..oor·
F.r.:'"
BEIIA"'r:Kl'\(;,
Oelezeo brief n-agende om de njjat.e1lia, .,..
De
beer
Lanp1Iboven
... i da, d. &oeltand nil deeId, en daarom ben ik yoor de ".Ilding _Ic,"
Ad
vowt
Buch.nan
noea
uitatel
op
eea
1 r
J P Retief lSeide Jat in Novomber
Egypt.e ten tijtI. ivan Jouf aicb d.aa bier sou
De bcer J P da P ..... iA: Wat. ia uw opinie betaliog
van belutinll'ea
van "e St 0-.I~Il een voontel.
..erd gedAan dal de applilut.ie Toor rebabilit.etie.
Gr&IDIIMf IOboaL
berbaleD, maar ~nI.
Wjj llOIIden
de omU81It don 'OOfl8lt.elJen kabel.
',d,'",t onder de &;anlen a.kt.e .oukoman,
T oegeet.aan.
Na heel wat. dDcua.i. werd h.lotea ft aak
.. vea lIJ84I'I" j&re!D he~
811"",, d... VIIII
Oom Da:lDtje: I..Iien bet blilk' uoodi(r t.e SijD
I f'JIJrllUer
werd opgedragen om gomelde
GENERALE
MOTIES,
om t.e
yeUe.
:
.
zal ik daar9001' Item me_ik
li.hi It.emmen t. verwjjlOD naar een oomi~ m.t _bt
, le i""n voor rapport.
Uii, de voor·
I'ETITIE VA~ JOH. A..'1Dlllt8 IIAII.
Verdere vrlpu
iwerden PdUII al~ de aDt· de boer leid te pYen om damme. te maken •
!il I geen
J'1lppor\ ingeleverd, daarom
handelen.
Adyowt
:Maakew deed a.u>_k
om bet. ab- woorden, waarop ltet bleek dat d. beer VaD
De
apJllikati.
YQOr'lTijllt.elling
un
de
S,
DoDe
heer
0
W
Scboeman:
ZV
0
."oor
Item·
. !,'" }", te bedanken als commiM3ria.
Eeden iegen gedwongen oadenrl·jI ..... daar mj!n Maraiaburg lo~ een 1I.b1e afdeeli." t.e aaiaiCUII "BalI, Wijnbefll', ...erd naar beS ~
\ 0' ,,,itter
zeidc dat een rapport inga- soluat maken .an oen rolle "i';,
Toegeetaan .
terag verw .... D.
I OK ~< en dat de raad toen bc.loot om de
arme onders dan va* den onontbeer ijken d~t
maken?
~IlAKK r•. (',~PE TOWlI TRAJlWAY 1:0., LTD.
bOllDer kmdereD so-.!en ontroofd "olden; t.egen
Oom Dl&Iltje: Il' beb er tweemaal yoor ge.
'c
I:lten staan to~ de nieowe raad
IIUlIIC'I'AI.'EUITGA\'KlI,
Advokaat Baebanan deed ....n_k
om ren de nit.breini." naar !bet noorden, omdat. de !.reio .temd en ik aal er voor blij"" Itemmen totdat
-,-r)
"",bl.
De
heer
TrePlRa
.telde yoor: de~de reaoilltie
rUJ~ Hi", om i" form'!) pauperi. voor .,hadeTer·
na naar Balaway"
klaar w.., en d. da ...... k ieder plaata die bet 'l'8rdient lija eigen afdeelint
1 .. :d'"1king moet scbriftelijk .. orden inge·
om afsonderlijli:e reteniDa t.e bouden ..an de .n-.
g<>edin;!te dagnarden.
'.'>.,r daL bet erkend un wordea.
..,Ive bew_
dat.: er II"n ~
_rkt
beeft.
gayen in de veracbilleade manicipaliteiten-·
wa&, ni.t.t.egeoa~.
delaidr1lcba..,
bewerin·
De beer P L do Pl_ia: U a voor een beluTo>ge..taan.
St A~ I.ES AKTE.
roepen WGrde. Hij w_ op de ponte .-ilijk·
t',WIIE ro. t'AI:KI;.
gen omtrent de l'elutilll
in de T'l'aDIvaal.u
ting op diamant.en ?
i. ..n T. Louw .oide dat 'iin. inliem moest
D.at.bjj de
Oom D.: Ik ben tegen de slaiting van d. heid om de rekeniagon afIOaderijjk ta lIOedea
Advokaat Cl.,.., deed aanwek om een rul<! .u.; den njjeD iDYoer I naar Rbod ...
"t< '1.1n d. zaak doen alvorens de mad
De beer O'Beilty w.. tepn veraaderilll ea
~ngeatun
bad omda' bjj nil mjjneD; de wetge ..ing behoort alle mijnen open eindeliik werd de U.aIr our bet _hé _.
om i"1""'1111 l'auJJ'!ri. een actie yoor ochtacbei· Innel-drankwet
" '11,l1:!u
w~rd.
aavoolen
Wy
dat.l.tl'ellgere
.watnplen
beter
t.e
lOt
ten.
I"
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..,t: man van V8IIt.enbd, KaapkoloSlle, .. noopt.
'·:,:··~la.an.
eo.~ Berg tIb&D _ ....
ooi'
tOAk nnI' do arbit.'111 torn( te verwijlon.
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--+-mnaer yrieMen eli YVOQWIn woaderIU'k .kortellljjd nil een _r
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. -u... e in due aak bleef ovent.a&n tot de te sjio, werd de aak lli'eeRelcl ..,_ 10 deMr.
:.Ic <erpderina
op eeD w~uk yan den voorLEWIN N. DU PLZallJ El( P.ElI AliPBL
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