·

..

' ..

,nig
Co

Somenet

. a Ir eb- cna

Ab e rd~o.

)0

K.. .....,bo Aid
Do
D·,
Do

,

Cer~1!I

P... rl
l{a., oehc.\
~t Henbosch
Ped l ie
~louLdgQ

'..

r~ ..

Kas p t-I d

Malmesbury heouteurskamer
en
Voogdij en 'Br&nd Assur&ntie Maat·
soha.ppij.

D

E

ondergeteekeude
behoorlijk
daartoe gelast door den beer
N. J. H. CROESER, die uan plau is
zijn boerderij op te geven, zal publiek doen verkoepen te

(Malmesbury
Pvndolaed

23 Februari

OMlO

r

KlUp..tad
Do
Pri""
AIil'fTt
K '.p-tld

paebe Afd
Do

Robeetson
Kaap che Aid

It Kli.. berh
Somer ser 0
t:ltenh8,til'e

KaAp.cbo Md
{lo

Kek.,

I

la

P1 Eli•• bcth

)

K.4.ap.llld
Ocdt shcos-a
Ali ... 1 S

I. A It
l ' .t.enhsge

li \' '"

En..:. i ,n !
n AlJ
Hr· e·'j:I.•l.irp
,,,\1l,-,p'icb._..1 t.l
!o.:1\.1.,')I.

1)<)

LJ"
r

1(f'I. b.;l~q

Afd

I)orl!rpd~t
Z:\. i:
F: an-c ht.oek
Paer l
K"'"p""'heA(,i
j'url t~lllHht.'th
W"I]I'

![!Oli

I )lldtllhuurn

:

liq uet tJ+-rl(
K""p",,'.eAfJ
[I,

~ Paar gedresseerde vos paarden,
4 jaren oud
1 Paar gedresseerdo bruin paar·
den, ;) jaren oud
1 Paar bruin paarden,
2 jaren
oud, ongedresseerd
1 Zwart schimmel hengst, 2 jaren
oud,15handenhoog(rijpaard)
1 Zwart schimmel ruin paard
:2 Opr~htgeteeldo
paarden
(1
bruin en 1 vos) 1 jaar oud
50 Ezels, waaronder
12 gedresseerde ezels en 85 sommigen
gedresi!eerU, 2 tot
3 jareu
oud (allen geschikt voor bet
tuig)
7 Gedr~seerde
merries,
bezet
door ezelhengst (waaronder
1 I?aar egale vos merries 3 en
4 JMen oud)
lOprechtgeteelde
bul
en
1 Lot \::e!Slen, melkkoeien
vaarzen
100 Eersteklas mofhamels
100 Aanteel. en slacht bokken
80 Hansschapen (Afrikaanders)
50 YeUe varkens
3 Ezels voor paarden
100 Slacht. en aanteel bokken
II

l\"hT'I'lt.A·J
Wst

H"JlllrUII

I'.
I'

..

e.

Paarl,

1 Februari,

\"0

~il ':'.:,l!

I' ..

r.rAT'!
E.
S

CONSTANT

lalmtsbll'J
eD

}

E heer J. R. EMER80Xheeft de onclergeteekenden gelast om oe. DIN.SI DAG,8 FEBRUARI, e.k. albier te M..,rne.~ury
publiek te koop aan te bieden,
,

Aldeeling,

des voormiddage,
volgende

de

Losse Goederen :-

FRANK

Maandag, 7 Februari, te 10.30

1 Nieuwe Bokwa.gen
1 Half8lijt leer Wagen (bijzonder
ligt en klein)
2 Ha.I.falijt Bokwagens
1 Nieuwe Veerkar
4 Howard's Ploegen
1 Johnston Snijmachine
1 Hooi Zeil'
1 Hooi Schaar
2 Hout Kribben
1 Span Jukken, compleet
1
.. Nieuwe voortuigen
1
.. Zwingels (nieuw)
1
..
Nieuwe achtertuigen
2
..
Oude achtertuigen
8 Hans Schapen
7 Gebreide beestvellen
3 Nieuwe Zadels compleet
1 Oude Zadel
2 Geweren, 1 rifle en een tube
(nieuw eersteklas)
2 Hagel geweren
(achterladers,
een enkel een dubbelloop)
1 Lot graan zakken
1 Slacht Os
3 Slacht Koeien

G

800 mudden haver (zaad en voer)
400
"
gedorschto garst.

,Muilezels,

Van 4 tot 6 jaren oud, en van 15 tot 16 handen hoog, "allen gedresseerd,
en eersteklas conditie, en wordon beschouwd als de beste tot nog toe hier
ingevoerd.
J. R. EMERSON.

J. W. Moorrees Jr. & ce, Afslagers.'

VERKOOPING

Missouri Ezels en Paarden,
.,.., ..a,de.

_

G. W. KOTZE,

Voorzitter
Stellenbosch,

9 Maanden
G.

'i

,
: Il

Il.

~

LANDSCHE

~HAAP)

KLEIN

~9 Januari

1898.

-«-

Op

PATERNOST~R,

PHILIPSTOWN
E

D

\\'ILLlHl

14 Januari,

6 FRAAIE WATER ERVEN
gelegen in het dorp PHILIPSTOWN,

onbebouwd.

Termen Billijk.
L, J. COETSEE,
Philipstown,

I-h:~KY,,'-'TlIL~, zal op

Afsla.ger~

!fI!,

2g Januari

1898.

MCGlVERN & HENRYS
ZOMER

VERKOOPING

en

'ui< e n Baud

un bet

JEPOT,

plein,

;;;TA.D.

!"'1I0(Hligd
1'1';1a(1 te

dt'eI'CII.

UV

SLOTVANT~E PAARL.

'
Verminderingen

De Gebouwen

zijn uoorgafms

in nette orde,

behelzende

het

Woon·

zijn

koorriboer

benoodighcden

en

~::;";~~~.:-,;~o"~:,
~:i~~~~7.~redt:;n
:n:,~t::::;::I~t;~·
~i~~,:~f,~t:.t~~~';
,ruDr~~;~,d~:nVC;~;:nn
~!Ier

Omhel' fillngs Materl'aal tegen Kt'
.

N BU-T-----·- ....-......
-----.-..

I ENGEWONE

r oostALL,

Secrewi&

-------

Aardappelmoeren! Aardappelmoeren Jl
-------

E

Tt'stament.

a ir.

:1. BESTER, A.fsl&ger,

1 Behotsehe Kar
1 Open Kar op veeren
2 Snijmachine Binders
1 Kruiwagen

1 Land Krib
1
2
2
1
3
~
6

Heeren

Combrinck

& CO.,

DOCK ROAD, KAAPSTAD.

rw

Mede zal verkocht worden
"oorrekening
van den .heer A. VAN
N IREBK : 3 Ezel", 2 Paarden.

Graven. Pikken, ens.
Lot Zeisen
Span Wagen-tuigen. CO!Il1l1e
Paar Achter-tuigen
Do. Kartuigen
Span Ploeg-tuigen
Dnbbele-voor Ransome
Enkele--voor Ploegen

Granen:
850 :Mudden Haver (zaad) .
Huisraad:
Het gewone 8880rLiment
beetaande uit een eerste klu
Stoelen,'TafeJa, Kleederbaten,.
den, Porcelein- en Glaawaar,
kengereedaehap, en wat
aangeboden worden.

_oiI_.'·~

Ruim CredieL
G. W. KOTZE,

8M~l~:

Ir. I CO.,

I. I. lOOuw.
:Ma~bury,
29sWJi .Januari

1898

lalmesllll'J EX8Cltllntwr. , .. ,4U

McGIVERN & HENRY,hOekYanPlt~-enSnln&traten.

.1-_Br~tlrl&Sl.rUtl.~',Iu,tSC.bPPU
... , •.
0
-N I

Jl

1;- . ~

..
os. PI'lJ S. Cliditen."8n en

De omliggenue grond is vrij-eigendom, t-er grootte van ruim (j!) kwadTEN 10.:30 URR PRECIES,
DINSDAG. 8 Februari, 1898 raat roeden, geheel ommuurd.
Wie geniet toch niet een tijdje van verkwikking jn den' zomer, wel- LOSSE GOEDERE!'l: 1 Snijmachine, 1
TE :UtJ (TH Y.'£.
verdiend na den zwaren arbeid. aan dit bijzonder begunstigden
zeekant, Voer do., 2 Ransom dubbel voor
Publiek laten Hrkoopcn
1101
Je losse goe.lebinnen gemakkelijk bereik van stad en land!
Wil van die zeldzame ge· Ploegen, 1 Enkel voor Howard, 1
~;' ENE groote voorraad is in c;m~ handen gesteld, en wij' hebben beren hehooremlen
td buvrnl-,"I.'melJeD boedel,
legenheid om IIW eigen te bekomen vernemen van den hoer STADLEIl, Zaailands Egge, 1 Braakland do.,
t.l~.olgt:aan 't ;-trand of ten Kantore vuu
1 Landkrib, 2 paal' Acbter Tui en, i:» sloten dezelve te_gen kost pr~s te verkoopen, n.l.:
Drieboehige IJzeren Palen geschikt voor gladde en
2 span voor Jo., 2 Trok Zwingels en ZwarJ
I Twee I,b.'\ts Kap kar
doorndraad, 15/6 per dozijn_
J.
J.
HOFMEYR
en
ZOON,
Afslagers.
Kett
in-s,
]
lot
zakken
en
andere
I D.l.. lie"',,,r ((irt'CnN Ll'l"dCbloaJ"r)
L_ oodied
.
goede~n te veel om te melden.
II;Y
slechts voor doorndraad,
5/- per
1 l.ade! en Toorn
Boute n en Krammen oen
VEE.-8
Eersteklas Ezels, 2 do.
1 Paar .\l'Ltcr Ttiig-1'Il
~SS.
Merries, 2 do, Melk Koeien in irelk, Winpalen (in bet midden) 21/. stuk.
1 Paar Eef<'lt·I;la" Karp:umlen.
Hoekpalen, met 2 dubbele staanders, 30;'- per stuk.
3 jonge Ossen, enz.
Dubbele Hekken, 4 voet en 12 voet met pilaren, hangboomen, en
HUISRAAD:
M. M. CARSTEN.
ERSTE Kla,; Aardappelmoeren.
Early Puritan, Eai'ly Bruce, Red
staan~
kompleet, £6 l~- 6d
St,.,·ICIl, Ta.fd~, Katel, Rustbank,
Kas~ Hebron. White Hebron en Snowdrop.
A..
B.
De
Villiers
&; Co., .!fsl&gers. Gladde Zwarte Staal Draad, £8 per ton.
tea, Pot tell, Pannen,
Emmers,
&>ostcrs,
• __
.
Paarl. 2 Feb., 1898.
Doe dadelijk aanzoek bij dt!
Keie I. enz ,
A. BE~TElt,
Ext'\'uteur

1 Water Kar

HEDEN 5 FEBRUARI.

KA.NS.
De Kaapsene Kolonisatie Maatschappij in Ilkwadatle,

[ I~T

J~oerderij - aer'8eICJ8(~nal)
1 Bokwagen

BEGI~T

Verkooping

EE

Iden,

60 Varkena

75 :Mudden Kroon (vrij van

1898.

W

Februari 1898.

Publieke

Phili pstown, op Zaterdag, 26 Februari 1898,

MELLISII,

TE 12 URE,

.

ondergetookende
behoorlijk
daartoe gelaBt zal per
Veiling verlroopen voor zijn kantoor te

\. Het ~tigolJuolm verktictzolijkst goldogen aa? 't ~~rand, InIOL do lOOt
ste DE WOl!1J'nJeI)'I·,~~ttees.
gk:k~odcOllth?eicbbl)Cn~en,1
voor
visse ren, IlC
ogenover
e voorueur ; oenovens le: tree I op
...
'u
dl' versche waterfontein, weinige slappen verwijderd.
heeft besloten ZICh to ontdoen van

oll'<let'~,·le .. h·IlJ" Eh'('l1lt'l1r
1\ ..-IaDE mentair
th,s bo,-·del~
",ij len deu

heer

heer

Levende Have:
15 Aantsel Bee8te11 .'
100 .Aanteel scbápen
50 Slacht Hamels
50 Jonge Soupen

TE

Crediet.

r Iel(

Dist. Malmesbu.ry.

\'<L1l

Bijbels en

Zaterdag, 5

den

BegiDnende te 10 ure de. '.
i
middaga.,l* volgade :

Vendutie van Water Erven

VAN

ondorgct<lekondcn,
daartoe begunstigd door
zullen verkoopen aan de Koopman's Beurs,'

Rund- Comité.

Dinsdag,22

EEN GERIEFELIJK WOONHUIS MET GROND Zeer Ko.tbare
Losse Gn.aderen en yoo Ongeevenaarde
D
E

PlaataeJijk

W. KOTZE,
Secretaris.

Malmesbury,

HEROLD,

3 Febru&ri, 1898.

Granen

Publieke

VAN

Secretaris.

J. W. Moorroos Jr. I Go. Afslagers.

Malmesbury,

VERKOOPING

PUBLIEKE

RUIM CREOIET.

tU;(1<"~

1

:M&lmeabury
10 ure

1

r
30 Noord-Amerikaansche

pLAATSE

IBIDDLEPOST
Ten

.Malmesbury, 31 Januari, 1898.
~ dpan tuigen kompleet
1 Zelf-binder ert 1 McCormick
mac'ls.inc (losgooier)
4 Span ploeg·tuigen met trekken
VAN
~ Eggen
2 Paar achter-tuigen
2 X ionwe wagen5
2 Schotse be karren
lOpen kar, 2 plaatsen
1
..
-I,
..
1 ~[ol wagen
1 Water kar
1 -l-zitplaats kar op veeren (af.
OP
slaan kap)
do do.
12
J Ransome's ploegen
2 Kleine ploegen
EB. HALL zullen doen vcrkoopen,
als boven, 40 AMERI1 Koom molen
':I
KAANSCHE
EZELS.
Deze dieren
zijn welbekend
voor
1 Hooi pres machine
echte
hoedanigheden
en
deze
bezending
zal
bevonden
worden
vorige
im1 Chaff cutter (1 paartlekracht)
portatién _gelijk te zijn of zelfs te overtreffenOok 13 Prachtige
Graven, pikken, enz.
Merrie Paarden, Soliede, Moedige Exemplaren;
ook geschikt voor
III. Granen.
de Fokkerij.
.
300 Mudden zaad kooru, baard
50
do
do
du ToitB
~OO
do eersteldas koorn
2,000 Zakken haver (zaad)
2.000
do
(voer)
En wat Il'og werder zal aangeboden
worden.

& CO.,

p

KEliNISGEVI:NG.

ID YOO&dIJ

J. J. Hofmeyr en Zoon, Afslagers. J, W.loorrees, jnn. ti CO., Afslagers.

,

lsch

Elecltmsbmer

Brud Aslllrutle laatachippij.

TER

Verkoop iug te Blauwberg Strand.

, ' c, ~~,\'.\'

Runderpest Comite, Stellenbosch

VDIIDAO, lG r.mm.UAI\l ..AlJt~"

BZBLS~.aZ.LS.

PUBLIEKE

EIN IEDER KOlll OP.

Vendu Kantoor,
Malmesbury.
-----------

ondergeteekenden
behoorlijk
daartoe gelast door den heer
NICOLAAS. ·A. BI",\NCKENBEBG,zal
Publiek doen Verkoopen, op
.

Jf£...

.oha.p.

SLABBER.

Yo der SplJ, Immelmu ct Co., !fslagers.

DE

1898.

-----------------------

BoerderlJltereed-

STATIE

no·~~~.;

te

Afslagers.

t898.

ter markt wu, zal op bovengemeld
datum, publiek worden verkocht te
KLAPMUTS STATIE.

,

A. B. DE VILLIERS,

..

KLAPMUTS

~eme Id ge..tal ..E ze I~ en P aard~n. zooals maar zelden
in de markt
~orut .. ZIJ ZIJn UItgezocht UIt de beste Stoeterijen;
de Ezels zijn
2 en 3 Jaren oud, gr?Ot en s~r~., w:aaronder kIeu:. spannen zijn.
De l'aarde.~ 3 en 6,Jaren.
ZIJ ZIJn In got-de conditie en geschikt
voor dadelijk gebruik, Waarlijk een goede kans voor koopers. Let
slegts op den naamP. G. MARAIS, P. G. Zn.

de

Do

fIl

GUR V.M.

op Dinsdag,

t·eian-"l.·"de-~z'.' ·er:

publiek doen verkoopen

((LAPMUT8

aanst.

·Het volgende:-

l'e

K '\ap"'ch"J

Zal de ondergeteekende

I. Levende have.

("Ihrnrt

IK,..

áfdeeling)
or

"'OtD8dag,

Do

Op n-in-s-d-ag-d-en-8-'s'

Oranjefontein,

Pt io:lizabeth

)..... peebe Md

40 Top Top Ezels,
tO extra Ruil. Paarde~,
tO extra Merr,les;

Publieke Verkooping.

K. pscbe Afd

n

1f£..

•J!!C_

o-

:\berdeen
Ilo

69.~N 0 8,553.1

DEEL

K,,'plt'd
Kne p-o oMd
en

\

~(I

'.

l'~
"I~

AAN

I n den Boedel van wyleo .,"'..;·;
..... IIF.
Bo maai ..r, va.n Knolkop, :Uil
bury, Afdeeling.

A

LLE personen die vorderingen:
hebben
tegen den
genoemden ~el
~ordenvPl".,.~lht.·
hunne vorderingen 10 W z~nden
het Kantoor van opgemelde
schappij te l1almesbury, binnea

k

we en van leden;
en allen
<UwlMl:\D
verschuldigd
%iju U·ftI..AAD;
verzocht. de doer hen
bedragen binnen hetzelfde
te betalen.:
G. W KOTZE. ~retaris,

KOCHen DIXIE,. Kaapstad ...

q.q-.

Malmesbu~~ecutrjce

TestameaUdr.'.

1 Februari, 1898.

__

I

!11!"
'

Aan de Edele Heeren C. P. J. LIebenberg, S. C. Erlanle,

AA:i

TE

VE

DE DROSTDY
,

UILENKRAA

·

TE

I

T'11JLBA.GH,

DE

Woe~,sdag, 23 februari,
9 u~e des moraens
heer BESJ.\m:i
LOlln\I!D zijn
plaats, uit do hand verkocht
tlbbel1de beeft den ouder eteekellde
publiek te verkoepen
op gedatum :-

_"a.~J]

connitie
1 Paar Blauw ~cl,illlrnel Kar Paordt'll. :1 ja;!" "lid
. , 1 Don~ pr' Fhl\i" .IOI'i-"l' lIell,~":
I'·,
I '.. :;jl., r nil.!
I I'",
I

olldergetcekenden,

behoorlijk

outeur Tl'8tamenlliÏre. in de Boed~l
van wïlen Anna Elizabeth
Mane
Koetz~. zal per publiek veiling doen
verkooping op de plaats.

Ml'erhoofdk, asteel,

gelast door den heer 'l'Rt:~~ltl
CAlISTt:M" zullen
voor zlJnt!
rekening, op
H.

Dinedag, laten Maart e,k.,
aan zijne woning, gelegen in deze
afdeeling
pu bliek vel'koopen, de onclervolgcllue Le', ende Have, Boerderijgereedscbap en Granen, enz,

I. Levende Have,

0

:

Van

Rhynsdorp

OP

aden" Ma.a.rê. 1888,
In indien

nocdig ook den volgenden dag'

:::!:

morgen aan elkander:

MIJN! HIUlN.Met dank erken ik do ontvangst van de zoo invloedrijke Rekwisitie
verzoekende dat ik mij verkiesbaar zal 8tell~n al8 Lid vl;'n den Wetgevenden Raad bij de eerstkomende Elektie voor den Mlddellan~hen
Cirkel.
Ik beboef naauwlijk8 te zeggen dat ik het vertrouwen
10 de
Rekwisitie uitgedrukt. hoog op prij8 stel.
Ik kan u verzekeren dat lndien ik ~kozen wordt, ik miju uitel'lte
zal doen om de belangen Vl\n ons volk en land in het algemee~ te bevorderen, en in het bijzonder die van den ~Hddellandschen OU'kel met
zijne verschillende en eigen8~~~ge oms~~digbed~,
,
,
Ik neem dUB uwe Rekwl8mA aan, mlJ~e verkiezmg
v~rder m nwe
banden, en in de handen van de andere Kiezers van den Middelandsohen
Cirkel latende,
Ik heb de eer te zijn.

Uwalier

1600 Slacht en aanteel Schapen
200 Slacht en aanteel Bokken
10 Merries
1 Paar Kar Paarden
als :
6 :\ruilt·ze!"
14 lallle,·1 B ...t>st..n

r "'rijg> rsed-chap.

I "

I)

1

IJ

WESTELTJKE

I ~\

"il

Ploeg

Il

1 J!:ukc1I""'"
1 Howard ~ E:"

v,

,lt \

f

'i"~

lid

"',i,'\,

du

IJHIIUbou',v

'l

.:.
t"
l',
• I "vr IlilllSvll,
ploegen
1 2\lat.iee Huis (kompleet)
1 Zadel.

,-J

II

oru.-n

voort-

h"iJI acht.

T. li. L'"\I{STE~::;

l'

Boerderijgereedschap

:

1 Lot Knap- en- Streep Zakken.
Graven, Pikken,
Water-Gribben,
enz., enz.

I Spl!.n Wa~dl ï'111.c.;~II,
kOII'I,lc-et
1 do Ploeg'
, ed,)
&
Huisr~ad :
2 Paar Arl!teJ' 'Iui.rvu
Afslagers,
8 ZWln~l'ls 111"( j-\lftlings, k oru- Vi-ndu- k :,11 t oor,
1 Harmonium, l'1\.leederkast, Ta·
piel t,
;..I:tIIJll"JIIII'I",
Iels Sr oelen, LedikAnten.
1 Los Bllik Fl,,"k
1-',.1'1'11:11'1":2,
1 :Fl:-'.
;'. ~ukeItgereedschap
:
3 Gebreide BL'l';I \'l·j'ell
l'e.!: -n, Pannen, Schotelgoed en
1 Lot Rauw
d"
wat L" .' verder op den dag dr-r VerPikken, Graven,
:::leholh'ls Mankoopi ':,; zal wor-Jen voortgebracht,
den, enz.
t c veel om alles te meiden ..
I Blaasbalg, 1 "\altly:eld
1 Set Sands Li L'I'l'etlsdl<ll" komRuim Crediet zal gegeven worden,
pleet
.
11:
1 Lot Timmalll:u;,- (;cn:ed"c:hap
1 Kruiwagetl
Y "rkoopi ng begint preci!'; om ~ a.lD.
Allel! wat tot l't'U I'ocnlerij behoort zal worden ve-rkocht
te veel ~r.: Ifl'cr JlI!'r.I'JI ,j \1'''1;1' KlIf;IZf:
Iiiizcuder alles lI! om1--1..-._ L. •• I.J....,~I ...• 1... l~lt....P"
tl_\
~~ ,'(':1, norrr Cl' oneerge ..
VERDER:
teeh-wlt-Il ge~a"t otn, (JP
Het gewoon assort ime nt HlllSWoensdaq, den 2den Maart a.s. Publieke
Verkooping
RA A.D. bestaan dL' u.t KASTEN,
~1Il
zijne wouing, gele..:en in deze
8TOELE~,
TAFEL~,
KECKr.N·
Tl!l
afdeelu.z, publu-k t c verkoopcn, de
GDREEID:::lClIAl',
er.z., enz.
omie I \'ulgl'lllie Levende Ha VC', Boerde:'ijg,'rct!dichap en Graven, enz. :
lugaet den Dag der Ve.iMplng niet:

J, W, fáoorrees, Jun,

Co.,

Elandsvallei.

DAS S ~ ii B ERG.

I. Levende Have, als:-

1898.

---

i)

P. t P. M~RAlS, Afslager,
Vendu-kantoor,
Tulbagh,
31 Jan

f

-l:
1
1
I
:3
4
8

AY
.

u.rrj ,

1 :-'JS.

,~.i

i 40 Eersteklas

Jonge Ezels,
2 Paarden.

Op VRlJ}~r.,
1:~

~

t

,I
f

oP

I

I

j8 prBRUARI.

C)

1398,

I

,

,

h. \\

, ,k én el. Vurt

o

I

"

AflE,
liE

J. W. Moorrees, jun. & Co.,
..\rsL.\(; E l(S.

P. J. P. M ARAiS, Afsla~c',

\' l'lldll- kalltoo!',
..\laIIJlI'sIJliry, Fel.. ~, L"i~lï.

1 Feh., I ...~I~.

lalmesbury Executeurskamer en Kaapsche GOUVtTil ill3ct3 Spoorwegen.
Voogdij en Brand Assurall tie
Maatschappij,
BJLA\VAYO
LIJN.
In den InsuIH'llt~11 Jkcdc·1 \.111C.\[;L.
FH_~~.~JlIK

\\"liili>'1

\\·Li;:Ji.

---,:",~;'il.i":,,,.['
lill
\\etJer
I,.",;(I.LI".
h
II' t \'e!\'Ul'l' van
al:~ S')(Jl'tl'!1 tratick (Ill-;Iuitl'nde pa~.
sagiel's) hl'nat.

ID.\:\I:

,
"
De ODdcrgrtee"l'llLlt: lill pu1JIICkJOCll
\'t:'l'koopeIJ oJ>

Zaterdag, den 12den dezer~

C. B. ELLlOT1',
Directeur

ten 10 ure deslvoormiddags,
iL

WEL

Generaal.

-11.',I"lliI['1
1

,\FU ..

i-:lI:\I,

)IAL~LESBCHY,
Het

,

LEVESDE HA YE :
4 Ezels, I P"ard.

.'
"lo

volgc.!ntlco, behooremlo tot
b::>vcn~,;tIL
Ideo UOl.:!tlt.:l :
"

,_,<>'

I

Rondgaande Onderwijzer

i
i

ZU D 008T::NO,OrCD TE
I S ti ~_' _wijk WEPENE

_\1'['1.1 .. \1l!:-;
i ......
l.Ol'::i
;l' ! l'tr\.'kk
I

i

E heer Thomas Pieter Lof'tus
die van woning' gaat veranderen, heeft de heeren V an der Spuy,
Inuuehuan & Co., gelast publiek te
ver-koopen op bovengemelde plaats
eu du tum ;-

1. Levende

Have,

8u Sclmpen
2 Ka r "\1<'l'ric5met Veulens
1 H. ij 1'11:11'J
1 EZl'1 I1ell~~t
:31).Aantl>(,l Bokken
I .jl) Spek \"ptte Hamels (Vol bek)
2:l Vette Malllmers
;) K()eit:'n ('n Vaal'zpn
,-, V, tte Varkt:'ns
1 ~I,'rin() Ham

2. Boerderij

Gereedschap.

I Schotsl'be Kar op veeren
lOpen Kar
do:·'
1 Low bok met " lt>eron "
1 tlf'un Jukken met Touwen
1 Span Ploeg Tuigen
1 Water Kar
1 Dubbele voor PIoefS
1 Enkele voor Ploeg i
2 Hot om Plo~gen
!
:3 B.tlifs, Zt:'nsen, Zweepen
ZeilkriiJb·'n en wat verder tot cc no
lioerderij behoort.
THO~IAS P. LOFTUS.

Van der S;IUY, la:illelmall ti Co" Arsllgers.

BuitenJte'W'onekan. OD1"eld te D1aken

------

BU=(QERSDRIFT.
De beste Koorn~/Jals in den omtrek te Huur voor dri» of vijf
laren,
EG E~S Je talrijke aanzoeken om bovengenoemde plaete te huren,
heeft de ondergeteekende
besloten, de Pacht of Huur "an dezelve,
voor niet minder dan drie en niet meer dun vijf jaren, publiek te laten
opveilen
.

Op Maandag,

\'u'Jr hon:ng,'u:_r \"(I.~gezt)l.J

14 Februari,

'S MORGENS

TE~

e.k.,

llAL.F 12 URE.

De huurder zal een huur kontrakt
moeten teakenen
...
' tezamen met
twee ..orgen Vaal' de betalmg van de huursom,
Dil opveiling zal plauts vinden voor het kantoor van de AfslaO'ers
Marktplein, precies ten half 12 ure voormiddags.o'
Wellington,

3 Februari

GOl\" ER.\"EME~T~BERICHT,
~(). IUI8, 189ï.
D,'partement van Landbouw,
Kaap dl' Goede Hoop, Kaapstad.
:.!7 October, 1897,
AA H. aal,lleiding van Artikel 4
ol.
van \\ et ~8 vali ,tl88, wordt,
mit:; deze tel' al ge 1ll('l'lle kennisname
bekelld gl·maakt, dat het Gouvernelllent voornemeu~ is het nagenoemde
area in de .Af,Jeeiill ~ titellenhosch,
aangedllid op de Kaai t en vo:gens
de br",clll ijving geJeponeerJ
in de
Kantoren van den Civielen Commis:>aris, Stellt~nbosch, en van den
Landmeter-Generaal,
en als bepaald
dear de grenzen van aangrenzendt·
Pl'ivate f'igrndommen, een Gedemarherd Woud te zijn.

Griqnutad,
28 Janaari

geschiedt mits
deze. ldat kracnten8 eea besluit vnn den AfdeeJingsraad
Tan
Van Rbynsdorp.
gehouden op den
12den November, 1897. de beeren
Jacobu8 Gerbardus
de Villiers en
Dirk Ernst Hendrik: van Zijl aangesteld zijn geworden tot Reptrateurs van honden en Collecteurs van
nondenbelaatin:
in de geheeie Af ..
deeling van V an Rh~orp.
onder
de voorzieningen
van Wet 40 van
l889. dat alle honden in de Afdeeling van Van. Rbynsdorp
op den
laten Februari 1898 belastbaar
zijn
en dat alle belastingen op dien dag
v.ervallen en aan voornoemde
001leetauten
betaald. moeten worden
bij registratie.
.
P. Á, VAN ZIJL,
Secretaris.

K

Kantoor van den
Adeeligsraad, Van Rhijnedorp,
den 3lsten December 1897.

P den Plluts Zoutpan,Saldanha.
haai, afdeeling
Malmesbury.
.Moet in staat zijn in l:ngelscb en
Hollandsch
onderwijs
te kunnen
geveD,
'.
..
Q..Lu.ia
£40 per Jaar met Yl1J8
logies en Kost alsook opbrengst van
Muziek Lessen.
Applicante moet in bezit zijn van
een .1Jerde Klas ODderwijzers Certi-

16
AGENTEN

EN

IN

HET GROOT
VOOR

ficaat.
Doe aanzoek voor den 25sten
zer bij den ondergeteekende.

Langbaan.

Onderwijzeres benoediqd voor
hel Kinderqarlen Depart
van de Gouvts. School le
Heilbron O.V.S.

PPLICÁ TIES ver~ze:d
van
de bij de wet verelschte certiJ. H, BUXM.ANN.
fleaten en getuigscbriften
van be·
lS08.
kwaamheid, goed gedrag van de laatste School Commissie en predikant
waar applicant werkT.aam was, zullen
door den ondergett>ekende ingewacbt
worden tot op 1 Maart e k: .
lfii:, ys,lI1
Salaris £ 1a5 per jaar.
18 BURGSTRA.A.T,
Billijke reiskosten Festaafd door
kwitanties zullen vergoed wonlen.
GUANO
. N.B. - De geslaagde applicante
VOOR GRAAN en moet zicb voorzien van een onder·
wijzers spoorweg certificaat om teAARDAPPELEN.
gen halfprijs te reizen.

A

D. J,

Beróe:rnde

Stalen

MINNAAR V.D M.
Voor. Sob. Com

PloeJten.

LICHT,

MET

EEN-

Pr TENT

VOEDlG,

Heilbron.
2 Februari

P 1 Februari U. overleed mUn teedereeutceuoot

en 8 maanden, na een aman.eltlk lijden ftD
ruim 2 munden, Hiermede wenach ik
mijD. hartell'lren daDlt t.- betuipD. aan de
h.h. Doktore en aan aUe vrienden voor
hun hulp en .tenD. aan den overledene be-

toond.

De bedroefde EchtpDOOtl',
A.. M. Rossouw,
geb. v. D. MSRWE,
Dl'()8tdij, dillt. Tnlbagh.

.Amphitheatre.

1898.

AFDEELIMGSRAAD__!JARKLY OOST

Z.\ND

Z.Lnr.

WIELEN.

\Vhi te, R,yan & Co.,
16 EN 18 BURr:STRAAT.

Twee Rondgaande OndOfllJ"Zera

1Il1lDesbnrJ E'le,nterskam~r

Voogdij ea
Brand A~surantle IlltscIltPPIJ,

BENOODXGD
TE
Fontcinskloof en Taaibogchfantein,

WUK

In

OXDERWITTi',;I3EIWEX,

\ PPLLC IT1E;-:; voor bovengenoemde oetl ekkingen ....el'l{e!.eld
van de oij ue Il'et vereischte gbtuigschriften vau bekwaamheid,
goedgeorag van db laatste Sebool Commissie en predikantoll waar appli.
..:ant workzaam walen. en lidmaatschap cem'r Prote"talttsche
Kerk
zullen door den lJlldcrgeteekenue
in~ewacht woruen, tot op 4 Maart'
1898,

Senekal,

29 Januari

l8ge.:

-Jen Insoll'enten
J Acun KOTZE,J.

---

De olldergoteekende
doen verkovpen op

n

Werkzaamheul.'n te beginnen zoo
spoedig IDpgelijk.
Salaris £UW per jnr
en de
Scboolgelden.
BillIjke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.
KB.-De
geslaagde applicsnten
moeteh zich voorzien van onderwijzer:s 2de klas ipoorweg certificaten om tegen half-prijs te reizen.
N. JOHAN BOER,
Sec., Bch. Com;

KAAPSTAD.
eD

Boedel

van

J. Zoon.
zul pnbliek

WOENSDAG, den 16den dezer,

I

MATJESFO.f{TEIN,
AFDEELlNG

1 Wafel'knl', 1 Schotskar, 2 Dub_'
oeI-voor Ploel{en. 1 .Maaimachine, I
Os, 1 Zadd en Toom, 3 Vellen, I
paar achter.tui_en,
3 paar VOJr
tuigen, 30 Bokken, 1 Mijt. Graven,
P'kk
.
I 'cn,
ell7..,
euz.,
en wa t nog
verder lal aangeooden wordcn,
G. W. KOTZE. TrUBtee.

J. it IOOIlREES Jr. en Co.,
.AtslJ.ren.
Malmesbury, 8 Februni 1898.

uit de GOI
~ureade bl
1. AJle.apF
lChrifte .. verkrijgbaar
JDilAriea en (
afdeeliog,

, E worJen v')rkoch"t· nit het Schnt td
C .•lolhrook, op den 2tlstcn Februari,
10~lP, ill.li .. ll IlÏf't vro.·gt·f
gt'lost:-1
h:illlW pOlly, lUerk van ~r
"lIg, bejaanl;
I bok ooi, met bokjP, t wee stomp horns,
rechteroJf sto:up, halfmaan van achter;
1 bok, ongemerkt;
1 lang wol ooi, met
lam, rechtel'(fur zwalnwstaart,
halfmaan
voor; looi,
met lam, linkeroor stomp.
halfmaan voor en achter, gelettered IS.
looi, met lamb, hetzelfde merk, verket'rdom geletterd;
looi,
rechteroor 'Winkel·
haak voor, linkeroor halfmaan voor; 1
ooi, LWt!<1 zwaluwstaarten,
rechtcror half·
maan voor.
W. :F. VORSTER,
.
&hutmt'etlter.
Coltlbrook, 31 Januari, 18~18.

plaatselij ke E
den, (geaddre
den Ci vielen C
dan den 15 Ml
pene applica
worden.

8. D~ Plaat

daarop de stek,

bet getal dat
echikbaar te
plieanteu in be
mede bekend
.. ie Stekjes t
daarvoor betal
16den Mei, n
Stekjes waar ve
sullen beschou
begeerd en vel
bonden wordt
.. ezen aan een
, deeld te wordt
S. De uitde
beitOnnen WOl'<
lijk na. den 1s
den zullen hur
direct van de .
Ien door de P'
van de afzend
S. '8eboorlij
gescbieden,
a
8tekjes overbl
deehng.
D€
kend worden I
Baad onder ~(
waarden als d,
Onder

ieU71J8

VOOR, 1897 en 1898.

_--

BEN~

Succes.

ea li

Divisional rouneil of
Barkly fast.

E

EN Oe.lerwi
de Publiek
No. I, Tulbagl
waarvan tUi VOl

Getoigschrifte
ook behoorende I

eene vereieelite.
.A pplioaties \V(
15den Maart 18
School te begi

Adre& :

NOTICE.

I

&ad Contravention Act.
OTICE is hereby gl ven, that all per
BOOS found travellin_B on the leveral Main and Di.visonal Iloada, in the
Division of Barkly East, with vehicles
drawn by oxen, without leade .... in front
of their teams of ox ..n. and also anyone
found committing
dlllDllg8 in any way.
to tbt! Protection, Retaining Walla, and
Guard Stones, ou, and the beds of the
several aforementioned
Road&, will be
proaecuted according to law.

N

By order,
F. ED WD. SRA WE,
Secre~
Divisional Council'. Oftire.
Barkly Eaat, 1.:1 )lov., 1897.

GELD, GELD, GELD

H. F. HENDRIKZ,

-~._
STELL
E ondel
hierme
O
Pvblie'.c beker

1r9lbekende
.I.
Bird en Plein
dreven door 11

Bastiaan.

tCAAFST

NOTICE.
POU.\D

S\J.g

be
out of the Pound at Cold·
1
on thtl 26 February, 18~18,if
not, previously released, -1 blue pony.
0 Rohl
bl'ook,

wl<fk (If sore back, aged; I lJUck ewe,
wilh kid, two stump horus, right ear
stump, half moon behind;
1 buck, un·
marked. 1 long VWO I ewto, with Jamb.
right eal' swallowt.ail, half moon front.
1 ewe, with lamb, Itft ear stump, hall
moon front and L..hiud, lettered IS; ]
ewe, with lamb, lhe aame mark, let ered
reversed; 1 ewe, light ear &qnal't' in front,
left ear half moon front; 1 ewe, Woo
&wallowtaila, right ear half moon front.
W, F. VORS'IER,

Pounctm. ....
Coldbrook, January

31,1898.

DiviaioDal COD.Dcill OfllCf',

kid,

n

.. ~ JaA1IU7al, 189S. '

hE

kan zijne vele
dat hij een ni,
'ftI'SChe med IC
en waarborgt
als door den
iwldhaafd.
Hij vertrol
.(le ongebroke

geëerd

ib~
'w1en8

behoef

doel iB. binne
voldoen,
Etme inape
~en.ocht.

J. t:
St.elle'!

STRAAT.

AD-

I

Divisional council of
Barkly East.'

di

CHARLl

¥ ieU71J8- Vertooninl'-N
Een reusachtig

en

2. .Applical

KOLOSSAAL

21. ST. GEORGE'S

Schutverkooping.

I

~
MALME8BU~Y.
i Ten lO lire, !lt'S voormiddag!!, de
volgende Goederen,
behoorende
tot gl'melJen Boedel:

E. FILL/S

FRANK

datde

r.ck!!

.Algemeen Agent,

GOED·

Ol'

AVOND

l'Ilatillees 's Zaterdags.

GE~LOTEN

KOl":EIi S

J08U A

U jaren

VUl

Tegen ii per cent, 's jurs op
eerste verband, werkrijgb&ar bij

STEi:K,

KOOI',

GmllOrr

----------_._---

FRANK SLEIGH •

H. F. EOKERT'S

VERLKDEN
te Klerlaidorp
Z. 4..
()
Bep1lbJi.k, op " Januari, 1898.
F1U.NCOIA NtoOLU,8 NBS.a" iD d.en
ouderdom ftD aG jaren eD 9 maauden.
JOH. 4.. NE8£R.

TOEGANGs..IUARTJES.-Box-.
£3 II
lIL Stoelen, liL Pit, lIL Galeril,.2IJ
Maleier GSIerti, liL Kiliairell ba1fprjja. 0.pao ON half lcM u~ opell. BeDd.-Dllwu om
aar. VrcJeI'! ~I
0IIl 7 aar.
Galerij, Gd.;
de- 8utA.
S&a1Ial1li Pit, liL .

M. L. SMITH & Co., Afslágers.
h.1.. 'tie,
.s.:, C:::: «:».,

~

ber-:ï897.

ELKEN

Govraagd.

ZoutpanyoP'O.
1 Feb, 1898.

1898.

O ,bt'miude
Bossouw, in den ouderdom

....

betrokken

P M Decem
ill OTerleden te
Vachi (Holland), de heft' WlLLB.
H.A.aTWYI. ond.Burgemeeater
VUl Bnik·
1100t..

O

·pm
HIB&M;f

aan den Plaat

. DOODBERICHTEN.

HONDENBE-

ENNISGEVING

Geuvernante

den

VUl

(f).b. :Mer... )

O

~falmesblll'l' ,
',"j .rl\nu~l'i lcl08.

, \',ll1 d'e Lij lL: ,\ ct I erL'lschtc I.;'etuig.
ócll\'!fIC:l
Yil:.! k·k\\'a11llIwid,
go~d
BOB.DERIJGE1EEDSClIlP
i
~,·dl·i1~ LlD d:.) babe ~chool Com1'ilal' "\cllt~r
TuigelI, .:, ;lIi~~I" L'1lI'l'ed,k:ltJt waal' applicant
Tlli';"I',
:1 Duhbel.· \\"('1'\.;,:;';[111\1 a~, L'll lidlllaatschap
CIIAHLES
CURREY,
',Zwingels,
1 KI'UI\l'<Jgc>II,I 0Pl'll l'CIIL'1' i'l·vll'.,Lll1t"L'h,~ !"L:l'k zullc'n
Ollder Seeretaris
voor Landbollw
sKar.
op y('erc'lI, 1 Dubbel-Vool'
<luo I' dVIl
Olidl'l·gd('l,l.;"Il,IC iligePloeg,
1 )Iaaill1aebinl',
Graven, waeht lI'urdt'll tut (Jl' I Jla<ll't 18£1,::).
AFDEELI\'G
STELLENBO~CH,
Pikken, L<l,ILkl'~, ~Lla'.Hjl'O, Vaten,
Sil!.lri~ J.: 120 pel' jaa!' en ue
1 Zadel, en Een mijt "an .1:\ o::Jrn, sch()<)I"::l'idc'll.
Dat dt'e1 vall de KJ'aaifonteÏD
Bog en Hayer, den drUIven uogst,
BilliJke' 1'L'I"ko~t\'1lgestaafd duor
L"Jtspannin:, gelegen in de AfdeeI kwitatJtil''', 1Il1111 \'el'~oed worden.
ling Stellenbosch,
bc'grensd
als
IIUISR!...IJl:
i ~ B. - Dc )o(l'slaag.Je applicant volgtHet gewoon a880rtlInent Huisraad, moet zic!j vool'zit>1l van een onderTen Noorden door den Hoofdweg
'41l wat verder
nog zal 'jw.ogeboden \Vijzer~ 2ue kla~ ~poor\veg Certifi. Daar Paarl.
worden.
kaat om tegen balf prijs te reizen.
Ten Zuidoo8ten door Perceelen
D. en K.
.
G, W. KOTZE, Secretaris.
L..JOL"BEHT,
_.- .V oorz, Sch Com
Ten fZuidwesten
door .Perceelen
J. W. \foorrees fr. & CO., Afsl&gers. i Flliry,lale, Wepf!neJ',
.
,
D, en K.
'Malmtl8bury. ij .Februui 18V~,
28 Januari 1898.
T9D NoordweateJl door Peroeel F.

I

KAAPSTAD,

--------

N

! l\:aall>I«<1,

TEVREDE~\'::

CO.,

&:

WELLINGTON,

1 B(,kwllh;eu

E'_'li lIt"H'I'lltl·id Kool'll t:'n Gerst,
en wat llllT!' zal Wl>I'lIl'1I H<liJgeboden.
J. J. KOETZEE.

t.

Tulbagh,

I. , t'lJZ.

, 1 1:1' f,l;

~i.~l\ dU"" IU\Ir:1i H~l·,i.
t De Ezel'; ziJll Iltt';l'lUCitt lIit de
! beste stodel'ljell du,)r llt'n ondergeI teekende en Je aandacht \'till koollers
waardig,
L. H, ~OLTE.
'sALU

16, GRAVE-STRAAT,

D

gWlIll'rLi!!'en'('II>;('hIlJl,
I\ls:I Extra Ll'l'I·-I\·ag'.'Il.
1 .Ill. \Vaterkar.
1 KI'lIII\'i[ ·L'Il.
,) :-:1':111 TlIl,~l'n (niellw).
1',,:;1' l\(·ltlt'r-t\l;b'I'11.
:2 Dllbbeh'-\'oel'
Ploegen
I 110\\,;(1,11'"
.
() J·LdLlllTJIPIi.
Ihll""

I EZELS_. _EZELS.

MALMESBURY,

1.888.

W
Donderdag, 17 Feb. 1808.

Paarden (l':iilll-;).
Jo.
(ru.rrics).
Extra RijpaarJ.
dll.
~[L,lk Koe.
Slacht O~.
Kalveren.
Groote YarkL'lb.
JUllge
Jo.

Il.

I

.á..FDEELI~G

RIVIER,

f'

triIICh • .oon

eeD

Beer 0D.tftDPD.

J. W. HBY.BR,
J. P. MEYER,

YanDJBB4orp.
VAN

dienaar •

GEOR(j.I~ FI:\I)Lf\Y

EDEN

H

LASTING.

'Vij noodleen on Zt! vele v ri.-nden 11it onze
\'ertooldng
van Ploeuen,
\ 1 aaimuchiues
en
Hinders, Egg-cn, Cultivators
en \\ iudmolens
te bezichtigen.
I ndien zij niet ill staat ZIJl} de teutoonstelliug bij te WQUCll Jat zij dan om ouze
prijslijsten schrijven.

«:

Woensdaq, 3 Februari.

Mdei_d

voor

'

'
. iDi
&
A. B. de V' 81'1 00.
AMagera.

A LE VILLIERB·

J

=

p~s, WAIUg
nrdo :-

na

IltDaler.

'tU

Heere~log~me~t.
2 Feb. 1898.
'_-------

TentoonstQlling,
1'7 FEB.

heeft op d..

,

HEFFING

PROVINCIE

ROSBBANK,

1. K SCI[REUDER, Af&lager.

GROEN

P

Zoekoegat, tiistrikt Graaff-Reinet,
22 Januari tsos

". Il

dl'

geteebnde,

JACOBUS FRANCOIS DU TOIT·

'.

1

deele!l tnaaeheo 30 en 40 saail8nd8Dt
annex is nog wel land TOOI' een 100
mudtemaken,Bxtr~voorsaailanden.
gezond Toor~~llOOrieD
~n vee,
eu.. ~n ,gerieflVï: w~hu~
met
een tuin m front. Eenige informatie te helrommeJl bij den onder-

Mijne heeren,

De volgende Losse Goed~ren :

..J. (;l'dl'e~"l'elde EZl'ls
1..J. ~I;t('hl Ussen
1:,11'\!,·nll() :-;chal" n (llamel,,)
.

Distrikt

als:

l H.lj ell Tl'ek-pn.ardt'D

.t

HARDEVELD.

""eI.

G. F. Joubert, en andere neeren die mijne Re- [,)RIE Deelen in ,de,alómbekcmd, e ftP'\'"ertoopillg
kwlsitie gereekend hebben te; Graaf-Reinet en
Plaats genaamd "Heeft'n .. V
"Tertoiht
3
distrikt.·
~1:
o:;:ua;i~OOo
8ft~,

" •

e Verkooping Publieke Verkooping Publieke ~erkoopln~.
OE daartoe
ondergeteekendo
oohoorltlk
;
L
gelast door den Ex&-

UIT DE "llAND TE

1>0 !toyn.l ;s

dio ht·hod i
IleUliugt'll t:)1
:weeder giUI t

Ayer's
Kersen
Borstmiddel.

,

~. R'
"(0,.'.

Voor Verkoudbeid,
Hoest, SlijmTliesonuteking, Zeere Keel, IIlJIuea7.a.
en Aanleg tot Tmng, is er geen beter
middel dan Ayu's Kenen Borstmiddel..
Sinds langen tijd is het de best bekende'
en IIlCe1It gevolgrijke en pijnatiDeude
alijmoploaaer geweest in de Arunijlamde, en wordt alom goedgekeurd
en aanbevolen door de Deslnmdigell.
Het verzacht de oDtatokeoe T~n,
verwijdert biDderlijken alijm, verlicht
hoest, en geeft rust. Ab een ,baismiddel Toor YOOrkolDende geva1Ien.
_lDt
.iyer'. JCenea Boratat4del
den VOOITaIll. Voor de verlllCbtinc
en genezing \'an kroep, kinkhoest.
aeere keel eD al de longkwalen WaaraaIl
de jeugd onderhevig is, I. bet ODwurdeerbaar.
Geen huiabouden
ja
geheel veilig zonder
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UI!deellng van Amerlkaansche

Wingerd Stekjes voor 1898.
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17 Jaren
I jden van
\en8ch Ik
>ren aan de
len voor
rleJene be1
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tree
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\11 DE gesebeidt
k( nms
ng ter algemeene
iuforcl volgende
schikkingen
naakt \ our dil uitdeeling van
I kaansche
wmgerd
stekjes
li
G uv ernments
Plantages
i.,"t'<l r nde het Jaar 1898
1 A I~ ipplicaties
moeten
ID gewezen op gedrukte
vormen
\" r~ jzbaar bIJ den Civielen ComIr es en de Velkornetten
van de
I I!:!' en moeten genebt
wezen
I n Plaatselijken
Raad van het
kken
distrikt voor uitdeeling
Applicaties
moeten
bl]
de
I I; ( eltJ ke Raden lDgezondea
wordl
(geaddresseerd
onder zorg van
dl Il l I vielen Com missaris) DIet later
lal den 15 Maart na welken datum
geLne applicaties
zullen ontvangen
worden
3 De Plaatselijke
Raden
zullen
daarop de stekjes toekennen, volgens
het getal
dat berekend
wordt
beschikbaar te zullen ZIJn, en de apIl snten In hshoor-lijken
tIJ I daar
le bekend
stellen
'ZIJ, aan
n
Stekjes tdegekeml ZIJl! moeten
I. In oor betalen niet later dail den
1 I
Mei,
na welken
datum,
de
"t kjes \\ a lt voor
niet betaald zIJn
z lien beschouwd
worden
als niet
b goet
cn 'i erbcurd
worden, en ge·
I Dien
woruell
om besclllkbaar
te
II t Zt tl !lau con ander persoon UltgedeelJ te' Ilorden
De tIltdeehng
v m StekJc~ zal
ltlen worth n zoo spo hO{ moge
I lien
1 ~kll JUni
l'o"geken
le z tile I hunne Stekjes ontva.ngen
d rt:' t I" 1ll de K weekerlJen,
en zul
I II cl or de post verwIttigd
wordm
,-an Il lfzendlllg
daarvan.
BLIlOorhJko
kennulgevmg
zal
gf I eden
a~ er een l balaus van
t kJes \. HrbllJft
D I de
eerste
UltJ~ I g
D, ze balall" Z Il toegek I Ilorden door den 1'1aat"eliJken
TI ti ond\.! f!dlJke td ml n lil ,oorn laf I n d~ de eer,te
\lltdcelJU6

IXlI

Il! Y~br- OO!.J MIJdell'ost, af let:lu g ~I"I

.b.,,)

loeoe aoederen en graDe'
U Febr -'f'l I'umpoenkraal Caleloo v,.t eigen
dom, I.vende Illne g......n bDIII.....d cu.
VAN DBRSPUY
UIMELM.\N&Co AF~LAOKR"
_ Febr-Te KraalboIchvlel Moorrcesbur~ beer
deflJ~.II""'0
en levende hrye
8 Febr.-Te ltlA, mIlIMtatle lOO I rod I r' yette
,ark"M.
17 ~ .. br -Groeorl.1er
afdeel ng 11 aln •• L. v I.
rende hue, tXl<:NUllgcreedsch31
' •
I~ Febr-Te Krulb<1ech distr kt lInorr"",,1 ur"
leyende b&ye,boerderil~bap
bu ar .... 1 graan
enl
P J RETIEF AFSLAOER
~ Febr-Levende
baye, zoo&ls paar ten
schapeu boiieD beesten nriens, hoenders
b.- c
Yen. ~"",n t mm..rmana en boorder lo..,..,.,.!o;cbap
te De K ilen ti .trikt P ketberg
II Febr-liru.n
lerende have boerder ge","'" I
scbsp rtjtu gen hlllsr&&dens, tol 8r1't.embfnkaal
dllt"kt P ketberg
PAUL D CLUVER
AFSLAGER
Te Stellenbosch
o? ren later te bepalen dat urn
100 watererven
PA'
AN ZIJL HSLAGJ,;R
11 Febr-Te \ anrhyn.dorp
een aan laai n "
pluto Hee.renJogemeut
A B DK VILLIERS'"
CO AfS! AGKR
7 ~ .br-Aan de Paarl ti erven ....n de Lsdy Grey
Itraat
8 F~br- Te K.laplnul.. tat on ezel. en paar len
16 Febr-Tt
Slo un de r....
rl ailorl i -orn
boenlt!rilgere<,lacl ..ppen en ..ndere looae goaleren
bencyens een "Dla] te eende hal'e
J W MOORRIU£8 Ja "Co
AYSLA.GKR8
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Deze dri I' Bonrlskandidaten
hebben
eene gesamenlijke
vergadelltlg
te Stevn.
borg gehad waan an onze lezers III een
ander
kolom
een
breed voert I.r verslag
vinden
\ ooraf wensehen
wIJ den heer
Iz van Rooy den secretaris
der vergade
rmg te kompbmenteeren
met zijn goed
gesteld verslag
Hij 18 enn geslaagd
de
vergadering
!fhuk te rapponeeren
en de
vragen en antwoorden
dnldelijk
nrteen te
zetten
Deze aanmerkingen
hebben
na
tuurlijk
betrekking
op den vorm van het
verslag en met zoo zeer op den inhoud
daar WIJ met kunnen
oordeeien
of het
geen gezegd werd en voorviel
JUIst tel ug
wordt
gegeven
doch wIJ betwijfelen
de oupartjjdlgheid
van deo heer
Van
Roov voor gee I oogeuhhk
Het was ons
een waar genot de drie l\ondskandldateD
voor den noord oostelijken
Cirkel op deze
wl)ze te zten samenwerken
en het verslag
kwam als een verhcbtlDg
na al de p'utl)
dlge blieven die wl) In den laatsten
tIJd
hadden te publtceerel1
den eeuen
kanul
daat tegtlnwerkende
ten lj'uDste ~an een
ander
Meer dan een I!Chnj ver verkeen.!e
In t 101stele cu kon met \ll\Chten tet jat
het daglicht
zou aanbreken
\ eel ID
dezen Cirkel hangt af vali het getal der
k:mdldaten
dat naar
de stembns
gnat
lndien dt! 8tockenstroom
l,artlJ twee kan
,hdaten
g'.1at stdlt!ll
dan ,enndert
de
pOSItIe geheel en al
Doch hoe kan men
dIt Ultvlllden voor het bekenl
geMeld IS
.velke
rekWIMltles
hIJ den
Kolonialen
8ecretarls
zIJn Illge~onden
Ende
re
kl\lsltles
kn nDl'n nog tot hedeDlDlddag
Ir gezonden worden
zowat
meer dln tlAn
schrlJ"el
klaarbllJkelrJk
ID
t dUIstere
BChrc~f
OVtll een paar dagen
zullen wij
le DOOhge IllformatJe
hel oen en dan 18
het de tIJd om recht recht \001' de kandl
datt'n te werken
De veriOekmg
I~ groot
om de verklezlIlg
van een kandidaat
te
verzekeren
JOOl' te zeggen
plump voor
hem
Doch unze algemeene
belangen
ellichen J.t W\l ODze stemme I geliJk zul
len ven.!tlelen en on~ OIet UOOI onuerge
schIkte
pnnten
zullen
late u ven.!eelen
Oom DaaotJe IS een tegenstander
van ue
h auuJaeklel\
et en de heet PretOrIllS 18
een gematig I~ \ oor tan Ier doch tlJn ZIJ
d:larnm
III n Ier
oprecht..
:\.frikaanders,
uie on~ In t parlement
kuunen
vert.egen
woonllgtm
Laten
\\ lj toch Olet onz"
vrltm leu In de
al men
der oppOSitie
dilJ veo

m:o \ F.LhlINO

"".uu
naa~ I ee,~'p
nhl.Olt un
I. ..,In ilKt en "I Ic atuurlUk•
tOiec da Ia&jc.t UlOJ·I~lI.cIr J,en.
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AND THE HINl~-r

Tn 1It~ !!ti tor rI 0111 La Hl
Ssr -There
....n b~ nu '1Qul!on Ilv.tt Sonth
Af ti a 18 OCto mor
th. ,ka to tb" p<f\ el'llo
deaM.... of Igrnmllit ..00 m lSCb 0''''''. persou8.
trembliDIJ on tho very ....rge of tUI Imme ...
ca&uUopbe
For tbe fourth time a t.hfI ahor~
.....
of lOIII8 twenty years, fo,..,. an per
aiaieatly and co_ly
at work for the par
PI*e of lub:jeetlq
the wbole JDIAtn!8ta of tbe
country &ná eapeenally the inter .. ta ol thoM
who ouruotltnw the great m~Jonty of It. Earo.-n population to iDfIu_ dennag dam
streagbt, oot from ,,"daUI tbe COIIDI.ry 1tMlf,
bnt from oateide ~UI'C8I
wbieb beiar
lporaat,
P"Jadioed and powerful rept_tt
the 1lI0II1 daaseroua combwatlon that CtUI be
~
ha.e been the fonner OOCUIonl OD
whleh tbe fatal lIlftneoce of this combination
hu been felt'
Let me eoulIIeral.O tbem They
ha ..e been (I) The plot ID 1876-77 for the annention
of the Soutb Afncao Repubhc
ll!) The plot ID IIl8-C to make all other IJl
terests hl South Africa lubordwal<! to seun
ment&! 'Iew. on the aatlve quesnon
(3) The plot in 1895 to se1l:e the South
Afnean Repubhc by foree In vlolatlon of all
the principles of In lA>rnatlon&!11110
All these IeTenI plote bave wltb more or
leM troublo ..nd after more or I..... anxiety
been balIIed On ey&ry occulon the I'8IIOlul1Oo
of patnOtlC meo exerci&ed .Itber In tbe field or
ID tbe
.en .. 1.0 hu luftleed to ""Mt the evil
tbreatenM
..nd to .... e the country from the
moral financial and phyllleal rDID wblcb lay
vlillbly 10 front ot lt In every IDlt&oce tbe
patriOtic and JDltlce loVing Afrlkauden of tbe
C..pe Colony ha ..e done the" part and succeeded
ID puttlO!! • constltutlon,,1 brake on tbe whoela
of .. ml8(Ulded Imperial poliey
....cox ruasr

lo the t ...o fi",t rustauces mentioned
the
principal aiOnte ol DUecblcf werc eXlmgulshed
Lord Caroarvon who planned tbe ..nnexatlOn
of tbe Sontb African Repubhc apoodiJy retired
from pracUC31 politiCS Hr MackenZie tbe
mlll8lollllry who w",bed to dommale tloutb
Africa b 18 found hIS proper level ID the pulpit
of a Scotcb Cburcb
In the tblrd case ho ..
ever Ibe llg6nt of mlJlCh.ef hu neltber been
d,sabled nor dlllCr",hted
On the contrar) II I.
mucb to be feared that owmg to the extl'lol'(l1
lIary weakneu of stat.e8men IInd Ivg..bto .. 10
(He.t Britain bUi capacity fur w"cluef 18 at
tbUi mument even gr""ter than lt .. u t!lree
y01l1'llago
THE
II!~ ISTRY
No "ne can pretend to be Il lid to wbat lO
gOlllg forward Perl,.t",nt end6llvour. a e being
m~de backed by almOlOtunllm,ted fnnd. 80 .0
lUHuence th" con.tltueIlCIe8 and the voten of
tbc C.pe Colonv that the elec 'on now pelldlOg
Will re.ult IU the aecur ng of " mSlority f r
tho !\I1D •• try now JD office A. the member.
of tit at ~hDl8try lire for tbe mOKtpart mere
creat ..re. IUld ageots of Cee I Rbode.
tbUi
m... t mean and can only me" the replaCing
of Cec I Rbodes ID tbat po. t n of IDtluencc
autborny wblcb he occupied up to tbe eud
of 18~J Aud lf thiS happeU" lt mlly be taken
f r granted tbat not mally mootb. will hllve
ulal",,:1 before 80 IlL \fn"" througb means of
II l'urp<>"ely contrJ..,d
roptnre bewpen Great
BriLaID lUl the South African ltepoblJc w Il bo
plu, g~d 1010 II oonHlct the Illoery an I de.
tru ti n of ...blCb w,l1 oUlwe'gh all the
IIccumuIatl'd m seriO! of tbe la.t li e and t wen Iy
yean
eJl \}(IlEnr \1' C STOl [IJ n\ nil 1[0
lf your read ra f..el ..ny donbt lUI to tbe
ac<''IIr~cy of till. pr.,rllCh"n lvt them walcb
.. h.t lO gOlllg on taking note first of all of tb~
fact thaI for re!l.8Onl .. blCh tb~ Imperllll
Parhament bu not ..Uowed b be pxplored the
lIJ 1I81el IU 1 Qodon wbo lOreepon. bie for tue
Sontb Afnclll Plhcy of tho Impertsl GO'drn
mont LI au.olutelv
under t JO contrul "f tho
and N&! perpetl'lltJr of the Jt<meeon

houuen
heeft t~ bestaao
Eton E Igel~chm:J.D
w...n lt Zich tot de
Hooger opleiding inriohting
kiezer,
d .. r Kaapkolonie
dIe de wal e be
\ Igens
het \el'1:llag del commiSSIe
langen
Hn
ZUIJ \.fz k. op het h rt ura
laartoe
aanio(..~tcld gt'geven op de Vtlrga
g"n eu bepaalt hun uandacht bIJ hetgeen
dellog
Il Woensdag aan de Paarl gehou
ons aangaande
thans gebeurt
HIJ W J~t op den 18 men er Ulet in geslaagd de t\lee
Jrle felIen de openlIlg \an len Bulawayo
beslaaude
eer ste klas Jongt'lu8 I!Cholen
~pOOIweg
het lJez )",k van \ er:!c beldene
allaar
te H'reelllgell
en een Ct ntrale III
le le I 'Ill
h t hUI~ der gCllltlenten
IU rJ<,htmg voor hooger
onderwlJH daar te
Het I~ on8 \lit het rapport der
ZalJ
\fr kei afgelegd
en le I))g ug die stellen
commlil8le llIet recht dnldeHj.
of men het
«<ing "eli I \\)r lt )!ll de Pili l~eke Opinie
C1!{ell lom van I"n heer P Malherbe
voor
tegen
le \fnka IOJel s )p r,e IU en
Bj
zulk eene IllflChllog heeft gekocht
• Een
deze feiten
"enschen
w' J te noemen
de voorstel
van den heer Hetiet
gesecon
miJ leIen die aangewend
worden om do
deen.! door dl HofIman
werd ter tafel
<l.UnstaanJe
elektie
t"ll gunste
\ ln UI' gcl ..g I (en llngenomen)
om het elgtlndom
op zekere ge lO"m le voor wa lrden te koo
RHODES
partij te doen Il t\allen
Daal
\\ a" een dezer voorwaarden
dIt
toe worJt
geld n )ch mo ltu g ~p illl d en pen
I nJten er gt'elle ,ereenlglllg
p'aats vontl
InJ en le.ole poglOgen gelukken
um kn I
de kaf p dan niet zou door gaaD lIeel
nen
W J ver lert) oul rJro kkl ngs m I It
\\aarsch\)oIJjk
IS dit het 80lal De \()(lr
rl'io(deu v",rw.cblell
boplge comllllB>lle wer 1 olltbonden
en de
H Jewel de .lUuacht
van Uil Ilr t;che
zaak van
tODderwIjs
aan de Plarl blijft
reg'lenng
op dIt Qt.gt'nlJhk In het Ooste u waar ze 'OOI het JulHleum atoud
worJt
bezIg gehonJeu
moeten WIJ nlt'l
Het Verre Oosten
vargeten dat dIt slechts oen tI) leltJ kc k 1\ es
De ,erwarrlllg
ID (hwa
ne~ mt toe en
till 18 te WIJl de hc:!proktlu vralgotukkpn
\\Olut
voor ons III ZUil Urlkl
~ergrOl t
van Z I I o\.trlka lO het btJ8taan Ier 'Jlanke
ulor
de tt'gEilstr Jdlgll Ot'llchtell
lie dag
bevolklug
Ingrlwen
De parlem~mt:!ledell
na da", Dlt I 'loden ontvangen
WOlden
voor h~t hoogerhnls
worden voor zeven
Dat .Ill zaken een ernl"llge wentlIng geoo
meu hebben
18 zeel dUldel\)k
Het eene
par
gekozen
en die van het lagerhUle
bericht
IS dat Engeland
zlju elsch van
voor J Jaar en JU dien t JJ kunnen dill
vrIJhaodel
voor Tahenwan
heeft IDgetrokgen voorvalleu
en kwe~tles
ter 8prake
ken
een
ander
dat
R081and
eo
komen
waarvan het toekomstIg
he~1 van
DUltschlsod
gezamenlrjk
een Cb.lDee8che
ZUIJ :\.frlkl grootendeJls
afb.angt hoewel
lellnwg zullen aangaan
AmerIka daaren
WIJ ons thans nan we liJk~ een denkbeel I tegen \\ordt gezeg I bij Engeland
te Btaan
Hl)handellDChlUS
van die toestanden
kunneu vormen
en dIJ ID zIJn aandnngcll
HUdland 8chIJnt een aclntal tr()(>pen naar
toekumKt OIet kunnen af8chllderen
gl ZlJrd, n te hebben
Het IS
Het IS dus thau, meer noodlg dan OOit 1\1 lllchuna
echter
thans onmogelijk
In ZUlll :\.fnka
te VOf<lU Olll vertrou woare manDen van
de toestanden
recht te verstaan
karaktor
1I~ pJ.rl~meut:!leJt.ln
te kiezen hd volk rekeueu kan lat De heer Neethl1ng
aan 'e Paarl
up :<t[ lantlig
14 dezer z.al de ed heer
~I I :\~elhllllg
ecne verg'dlltJllng In de
st. 1z illl to, ~preken
ondur
voorzlttt'r
8 h lp ,an
1011 heBr J s Marai.
Waar
~cuIJulJk
7~11 deed
heurJ
II Hofwe)r
(OOZO J 10) ook tegenwoOld.g
zijn en ~n
a m"pt aak hou lell
ZIJ dw den e8U1gen
kan liJaat
10
I"n \\t'sttllijkell cIrkel he
zIch tegen
het Hprlg~ pIoterschIp
,an
£IIMhIIMl()
h!'uft verkllartl
die \oor lescherUllDg
,an
den koren boer n. en (he
he811st tegen een accl}nswet ell de Innes
drankbIll
III
weuschen
te hooren zollen
steliJg
van deze golo!leuhmJ
gebrUIk
maken
Maandag,
1-1 de~l, ten 10 ure,
s voorml Idag8

1\'iOAR1::l
nU"1

De waardige en trachl~
den heer llBaBuu.N
le
W »-dt
door de \1/RI"e vnen

van

Van den Heever, Pretorius
Wienand

ot
3. I)d
W L _Ooze markt b Uh !~rm en "lJe .oor~en
word~
gere..Jel k tegen vollll pru.en ge
pll.&l.t
"
noLeertn~uper ung karoo vette 41 tot fit I m,ddel
mat ~ 4 td tot 4 id orJma re :lid tot 4 td
un I feneure d 3d tot 3id
, LLLl:'
-'darKt fermer
W nnlc<!renil kve lien IJl
13 I
L n I ro e
a

De heer

y

kracht

IlO) al BaklOg PO\\ der CO

het on(Juden ~

dergooierlj
aanspraak

THE ELIOTlON8

De-80.:.._h-a
.....
;eOo4~
.. boe··-JJ_.,..eJiJ

De ceOl 'e B Ik pOl~h r die' !liet door
vecrsg~~telll
I I 1\..'11 ::wd lau wordt
I3hJftv('l'~ch
cn \IJJ
loll
tot men h:lar g'cbru!k·
Do ware Royal
HIk PQedel
vervaardIgd
door

zich in
woo'"
heeft Ultgea.teoD tepn.~
8AUlJD.B805~
vuur-aan
blaserij,
en de STANLEY
mod-

ALLS_L_I.

aBBOLt:VT ZUIVER.

e \ hez~n

L.WV,

Men hoort In den laat.ten
tlld zoo dik
wijla saggen, dat er veel van de ophanden
:rijnde
eleklle8
afhangt,
dat wij IOma
vreesen,
dat het een gewoonte zal worden
en dat de ...aarsehuwmtr
haar Invloed zal
LOSDKS
verliezen
Eo toch boe neodig 18 het dat
I F EBa _ (Per telegraaf) De w If~,linl!"'n
wer ten beden gettloten toen de pr lkn ..eDe Yer de oogen geopend worden voor het dreih 'Ol! ng toonden nn id tot id .... rgelek.n met de gend gt'vaar
P JIB" VAD lulAlte Terk()Jplngen

als ID Engelach
pnbhceeren
met belang
stelhng
lezen
Men behoeft met met al
de gevolgtrekk1Dgen
van den bekwamen
schrij ver III te stemmen
doch het lijdt
geen twijfel dat hij den vmger op heel wat
belangTlJku
feiten
beeft gelegd
en goed
op
de
hoogte
van
zaken
In
band
liet
ZUlU Afnka
tP
Dl! toe
standen
III het
\ erre Oosten
trek
ken thans veel meer de aandacht
dan
ZUid Afrika
het~eeu
DIet het gev81 was
althans
niet ID dezelfde
mate een drie
weken geleden
toen de bnef
van' Een
Engelscuman
geschreven
werd
Maar
ht was ook niet het geval toen de pogste
dept ehe
,an
den he~r CHA.HlIII:RL \IS
aan
le 1ransvaalsche
rt'geel JDg werd ge
schrev, n de geest en bedoeling
W larl un
echter Il et .fhankellJk
ZIJll van de tt I-(I'U
\\OoIJ go umstandlgheden
lau de 1< uro
IOpe~schtl mogenJbeden
A.angaanJc
de toestanden
III Engelaud
kan lemanJ
the In Louden woont eD al
Je J:. ngeltlChe dag I la.len gert'gell
loleHt
nat lUl'l Jk beter
JOrJeelen
dan Z1J dIe
htllten
lAf staan
\\ aal om drmgt de heer
LH\MHfHL\IS
zoo st"rk
er op aan dat
le I rttsclle regeerllig
alleen het I echt zal
hebben
om de L Jn Icu con ventJe v tO
I/\/'\I UIl te leg~eu
ru WlJ.UrOlllMtelt hij
den e deh d.t r ngelanJ
t (Jil suzerelnl
telt o\or le 1ransvaal h erl
DtZ
eI~ch
I~ I ste melll meI kwaardlg'
daar d .. heer
CH UWERL
U~ nog uoo t op een enkele
'" IJze getoond
hedt
dat bIJ ook de vcr
pllchUngen
van den heschermheer
opzlch
wd nen en U1~t ddt tltl1ransvall
op
wo 1'l1Ige
jJlfchtsb~t.rachtll
g gt'std I I~
J I Ir .Ij meeut
dat de Buzel lnltt'lt vali
r;ngelwd
Ol er dil Tlansvaal
gehe",1 opge

lf :\HLl !::i (DRR],
r t..ln'

li t &8B - (Per telegraaf) - Er ~a. -..
goede
maar cenlgaal , bcnl<! 900nUd
de.o!deftn
.~rkoop ng en de pn)& n blcYIl1lon"""noo-d
Op de wol .erkooplol{ werdeo bed"".4t6 baloen
aani(f'oo len waar_, 239 • rkocbL we nWo
lDte
rt' 1 e Wui ,,,,, .wak mMr Y or goede 'II 1 ... de
competlue
leve, d ~ Ht
rlOl.t I,,,,":el .. ,,,, \.1
u I g.,ecl" I chte geme ~<lHyell Yeh I "U Il. ver
kocht we ...1 tegen tld
Drr"""n lw t ~ balen mi<!
delmattge Karroo " erdel! Inll"houden I"",n.~
ea
eene dergelike boe.. elbetd reel' I .. re en loterieure
werd te",g~ou<l e o tegen Sid Ook .. erden ID
balrD zeer superieure
vetwol liit HumaDodorp tu
gehouden tegeu r I I

echreven

ru

lull"

Baaai,

PORT BLtzOETH

Het
I md lou w tI..partement
heeft
pg;H II betretf('n.le
de \ orhezen eu vcr
1Ilt''''1 dermg
v In klem vee III de KolunIe
III Je afleloopen
I' maanden gepubliceerd
Ol
CJ r ra Z j 1\ V III bolang en tool1t'n dat
lu \ 1 ne ..rJcJ'JlIg
uletwgell~tallnde
tie
Jro, ,tt'
toch ve .. I mtl('r \\as !kn de ver
hezen
\ ermc(lf(t.,rlllg
l!l.j 7 560 verhe
z~n 1 111 !lh 0 \Jstrlkten Alt wal ~ oord
HrJu;towo
Kenhardt
Prieska
Queens
tOI\ n en \" odchontle
hebben
t meest
vel~uen
Men \tndt UI' .olledlge
0Pl'dve
In I1tlUan Ier kol ID
~~~!!'!!!!!'!
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Het dreigend
DE ELEK fIEIS KN
CHAMBERLAIN

gevaar
r

MINISTERI"
Dt PECUE

S JOSGlSll

Am le. El,t "
]I[ Inheer -Het
IUdt ge II tw lfd dat Z ,I
\fn!.:a "ndcr!ll3al dunk.u do 8 I >Od" band,,1
W lW van onkundlgou
on kwaadwllhh",n "jl den
rand Ilin oc' vrcc.el,k 0 ,heil "&at
Voor de
vierde tUt.a1 In len korten t ,d vlln een t wmllg'
Jaar 'Jn Bokore m.loeden auhou Ier .1 ~IJ op
setteluk &:ut t ....erk met het dool nl de hel.ng~n
an het land ell vooml de belan, n 'un beu
die de grool.O moorderheld • lner)' uro~be
bevolktng uitmaken te onder" et'pen nan mil<b
Len die Iun kracbt DIet UIt bet laud .elf m;.ar
van bultenland.che
hronnen krugen-bronuen
.....Ike dllI\I' Z J onwgebebt
bevooroordeeld en
mlChtlg .un de !!evaarlunte
combInatie dte
men .Icb kau vooroteIl~n .trleg nwool'thgc
Welke 'IID de ,orIge gelelle. hed~n ol aar p
de fatale 1I\V oed ... ~ de ... oombm.lJe g oei I
wen)? Lul mo &6 opso nmen
Ze ...aN",
(IJ ll~~ complut III 1810--7 om de Z A Il
te Ilnnex erton
(2) Het komplol
10
188~ om a I. anJere
bela::_gen 10 ZUid· HIlk.l
te onrl~rwerpea IUD
IIOntlmanl.Oulo gevoe el ij owlldnt de natur ..lI~n
kweotle
(3)
lIet kom plo
III 181;) om de ZAR
met gew..ld In te pal Utin 'n air l<lmet alle I><
gm.elen van het wt.ernatlO' ale rechl
Al t!o.e k mplotten werden mot lDe"r of
mmtier moeIte Il I betorgh'lu
vcr ,deld lo
l..der geval was bet voornerueu '" , patrlOttlsc!te
wannen
Il tgehr"cbt
lO
wowel al. uUlten bet
p~rlement
genoeg om Det dre'gende k ... aad te
bere I eu 0 n het land te b w:u-~n va' deo
Illor~clen gelde'uken en pbys",.;hc, onderlaog
d c hP.t lil t I13ngellcllt "'a,mlc
I. ""Ier
ge' al bebben de va lerl. d. en rcchtshevendc
Afnkunden
der Kaapkolome bun IDvloed
laten geIJen en. In ZIJ tr ID geslaagd een con
.tltutlcoealen
rcllll!Choen aan de Widen Tan een
mlllelde Impenale pohtlek te .etten

'Vh. th. IR"" wc do not ." \ t full) under
.-tan I but tbat It 18 110 we are practICally
pr<-cluded from douutlDg
'lI"'lIBERL"'I~ A'll I RA~" A \L
Then comel another 'Jue.t on nz What ,.
the re 11 me&IJlDg and .pmt of the del!patob
recently add.r.aed by }Ir Cbamberl ..ln to the
Government of the South Afncan Republic?
An attempt hu ~n
mwe .n England to
mlnJmlze tbe force of tbat despatch
Tbe
attempt h .wever w,l) not bold ....a"'r
In two
nn) partwoilll'll and ID a~veral mlllor parheulftl,,,
I ho d "patch 18 both ho.trlo and Irnlattng
In
t Mr ChamuerllllD lIbroolutel) refuaes to Rubm t
to artJllratlOn any question lJetween the Brlt .. b
Govert.Ulcnt and the South African Repubhc
and re :ue<>rl. III plaIDar langull!tc th ID ha. ever
been empl,,) ed before tbe Muzer., t
f Great
Brltam
o, ..r tbe Repubhc
PO.'lbh
]llr
Chamberlam t. w,oe tu deel .. e arlltratlOo for
he mu.t know ver) well that e'e y I)nll ,ental
Juno! would he ag.mst b,m m re"l eet of the
poInt. on wblcb he m... tR 1 be rtght to be Lhe
mte preter of Ilo own Ire.tle.
.. th Soulh
Hrlcun s",te. h.... been chume I hy the Brmsh
«overnment
for many )eIlr. pa.t
A. rel;3TUI
the alleged luzeraIDt) the _enll~1 d fl'ereocea
between tbe Pretona Convent on of 1881 ..nd
tbe London Convention of 18~ I arc too "'Ide
to be hgbtly dillml.oed rom dll.cUllijlOt Tbat
t.he Preto"lll Government
while admItting lte
obligation.
undAr lbc London Con' entlOD
shoold aeny tbe eXlOteDC8 of a Buzeramty..
lUite comprebenllble
leoml that tbe mOlt.
dlltmgul.hed
Jonah of Europe "óP'e3 that tbe
so.enlDty haa dll.&pp.ared
Dl r \\ Il \ PRE8i! IT

DE ... ~!(nAAXDE

'ELE~TJEI!

Dit d..n 11 het drelpnd ge""" dat
afgeweod kan en zal worden lndien ....,dOl'w ..
In de ta t)8 eentgenoemde
gev&!len ge hevende Afnkunden
.Ieeht. hllD
......kten de board kwaadstokel'll van t tooneel
gedurende de elekt18 Zu bebben
Le rd Carnar.on dte d) annexahe der ZAR
te Toren bet beboud y..o t land In bunne.
ont ... erp verhet het terr '0 dor praklJ.cbe
den I ... teo "U bon pbcbt doen niet alleen
pohUek heel .poedlg daarna
Dd beer Mac ... lle nn Znld Afrik.., maar ook ter .. ilIe
kenz e dJ zendoling d e o.er ZIl d Afrlku ....ilde bet Brltotebe r"k
Men bn bet niet
bau speleD heeft zho evtlnwlcbt
tU den dat bet ruk niet uI lijden lndien ID ééll
kansel nn een Reb ,teche kerk lIeH nden
III
rllk deel er ....n bet ..eTgift vaD burger
het derd .. genl
echter
IS de hoofd kwaad
&!gemeen wantronwen wordt angelaten.
.toker noclt onecbadel, k geworden noch lil mIJl kan men Dlel It0loo, en <Lat het een hebte
IlchtlUg geraakt
Integendeel
beeft men te daad III om dUlSenden eerlllke en loyalo
vree<~' dank &I, de bUlteD~ewone .... akheld der ondel'\lanen In ,uLk eene pout.&e 1.0 plaatMII
.taatkundtgen
eli ...etgeve", lo Groot UnItIl. le 'lJ le leie,en ,ullon hebben t.uuebeD hll.
d.t 'Jn m:r.cht om kwaad to doen op d,t oo"on
trouwheu1 &!. onderdanen ICweld UIl te
bh" zelh grooter lO dat ze dne j!1U geleden en bUD gewel<!n I<!... rkracbl<!n
W3l!
Ik beD eM
\IET )l1~I8TElCrE
:Srem3nd kiln voorgeven dat hU met Ziet wat
er gaande Jl! Gedurig worden POlilUgeo aan
Londen
gewend ondenwund door LUna onultpattelnu
fondrten om de klesafdeehnger. en klezen der
Kupkolome
.00 te mflueneeeren .... t de ..an
Mtaande elelttle ton ,uolte van het tegenwoor
dlge t:llnlSLene zal ult ....llen Daar de loden
CIVIELE ROL
Vt&ll dit mmlltone
grootendeela bloote creatoren
en handlangen
van Cecil Rbodes '!I0 moet en
de.. hoofd_,ltUr til m:hkr.
kan dit aleehta beteekeneo Coo,l Rbod .. ander
Jl &<Udr''P)
maal ID die posItie an Invloed en macht welke
hU tot het elode 'Ian 1895 bekleedde, t..,plutll8n
DOSDERUAG
3 FEBRUA1ll
1898
Tbere ."toms to be onl) one explanation of En gebeurt dit cUn kau men aannemen d&t
the deterrulDaLlon to do bO It ma) whenever vele maanden DIet ..oorbU loIlen 'nn gevlogeo
t:E~ YO~ r
there I' .. oonvemcnt oppflrtUlJlty ell'lpower tbo yoord:r.t ZUid Afnka door een op.etteluk Toor
Do hoofdrecht..:!r zei dat do &a:lk van
BnLl.b 0)\ crnmeDt lo addl'CllBthe 80ULb Afm:au bereida breuk tOllllCben Groot Bnt,",n1e eu do
September
die voor deo rtlllldent m"mA11_.'
Repubhe II ""me aucb luim. 3S th~"" - We I Z A. R lo een worst~llUg r.nl "nn gedompeld
hav" JIIformed yoo lUI lo our lDt~rpretatlOn of de elleode en verwoestmg waa .. an al de gcae ....u Bredasdorp be""holdlgd Itood vlln
"00· bem ..I. roebler Uil de
tbe LonJou C"c...,ntlOn and" 0 hav~ pointed cum .. lecrde beprocungen
un de laalllte 2b eo diefstal
gekomen wu
Na Yoorlooplg ""rboor
out that tho Ilobl of IDterprclatlOn r .te oolely JOlren 10 d~ .ehll)uw zullen .l.Ollen
d.e &allk t.erugvcrwer.en naar deu lJIjJ,gil.u.-.
w th u..
If vou duchno to ac "'pt our IDter
UIAlIllJ;nl
AIX O~DI:K nil )ut::!
dl" de pl'UlOUier tot ~ JllTen
pretallon
It I. clear that )OU do not wloh to
lndien uwe lezcl'll de lu,.tbell! 'ilO d..ze Toor veroordoolde
ODder de oeche
ma,"talu the ConventIon
We therefore enr
.pollu g betwufelou laton, I leUen up heLgeeo
"tolng our nght d clare tho Coo¥eutJOIl at nn
J:A3k
t.erug"~nre.,,n
w~rd lU'hetd
kO~:~{,~:;'~~~
I!cbeurt III do eerste plaat. lIebtgovet'do op het Ilechts tot I Jallr barden
end the Tmn.vaal thuM re
Ing to the posltton
en het vonnla lOU tot eeo Jaar
It occupied from I RI to I ~~ I And th,s bmDg feit dal om redenen die de Impende ~"'lnng
'liet wilde laten ondenooken
de mIlIlIter In den
80 If yoo r....l.t "" you arc merely rebel.
wbom
It ,. our bu.me .. and our duty to 8Upprtl1l8by Londen die vurllntwoordellJk .. voor de ZOld
GENERALE
llOTIEl'\
AtrikunllChe
politlek der lmpenale regeering
all posslblo mean.
IN ()EII DOEDELtAil
WIJLE!(
TtJDIA.iI P
geheel
en
&!
door
den
ontwerpor
en
eIgenlIJke
Let It tb ..n be borae 11\ mmd thllt thl. lat.el!t
Ad yoka&t De Waal deed DameDll de
nltvoerder
vau
den
J
..meson
lIIv ..1 bebeeracbt
de.patch of Mr ChlUllberlatn III lO framed that
.. n_k
om leker eigendom W Terkoopen.
at any moment wben It 18 thought dllSU'&bleor worot
Het hof .tond een order toe de weduwe ..
MOf. r J ZEf
00" Y8U18nt It Dla) be woeU BB tbe starting
point J1ETGllf ~ CECI! 1111mt:!! WES8CJl1
execuU'lce ID den boedel UDIlt.elJende
( \lAXBERLAI!I
J)<IE!C
of f_h
complaint. agan st the 80uth Afnc&ll
PETITIE
VoL"! J lt lOSTA.T
Repuhhc
It rep1'8llente all attempt either to
Waarom het zoo I. verawIl wu nog niet !.en
Ad.ollaat lU1188 QC deed aan_It om _...
force the ooutb AfrlC'd.n R~publlc Into II volle dueb dat het zoo IS kunnen wu f"ltelUk
hglog "...kore wU.lagmgen te maken In d. Ii)."
buwlh .. lrng JlO"ltton or to '" mpell to take filet I",t" ,rdeu
....n aandeelhouders III de Con,",t 81eoolroollllijll
up
.ulf defence apolIlol
{f prot ....t wb cb
'UAlIJlI:RL\l~
ES TltA~s1'.\AI
eo Ilpoorwegm.illtschapP!l
lDay at any wom ..nt be Dade use ol as a c .u.
n"L hof at.onJ een orier toe
D ID le er cc • a Id"re <raag 'Vat ISdu "'aon
/)(,[/;
lilllo bete"kenlS 'Il I Je dep'Jebe ollJaDlfs door IS'S.<)LVEST£ bOEDEL 1lI1UIAI!.L SliOTS
1111I!:); .CRt'
E I'Tl
"I
"
de
heer Ch ..mberl In ....u dOl rell,·.mug Oer
A !vokaat ClolO deed UIl.soek 0Dl
Nw
let u. g)ahtl~rurllor
RndllOCwbat ZUid Afra.aanlcbe
R.-pu\.ollek g"wllden' MeD nu doo IDlGh'ent
Bre the .urb""
lI,d CJtl
•
of the m<lm"ul beeft In E 'geland g~U'aebt do boIteelloDla v..n
Toelesl4&D
There are tbree Ih 11,_ Il .t Ilrr... t .tl.Ontlon deze depokb .. te verkleIDen Dele poglDIJ boodt
DOLf n
POl.f
(I) lhe OpdU n~ of Ilo Ilulu'ayo RaIlway (2) echter geen Il<!ek In twee hoofd on v_bet
Advokaat Clo .. Yr081 _
"I'01IW ytt.
the _I It to South .\fnca of varIOus members deno ondergelldlikl.O
bijaonderhtden
I. d.
pauper.. een &etUI ~'OUf ....
of tbe Houle of l)ommoc. and (3) tbe ..nxlety de~be
bepaald vUandli en kwetsend Uaarln lof om 'N farahowr to pre,lIdl06 ,?ubltc opinion In En~land. w'llgert de heer Cbamberlaln absoluut eeDli( eebe1dtnl tegen dea lDIlI ID te .teU.o
Het hof atond _ r.u Nli. toe
Whv hu the Bulawayo R.ilwllv been liDl.bed ¥,t!Ilcbll tuS!OObeDde B...taob. regeenog eu de
m ~ueh Il. bu"," I Why b31 tt been _p.,elally Z. A R onder arbitrage te brengeu eo Slacht
rlUK.
e. IIOLOJlO!f
b~
by !oIr CblltDberiaw" For oommerCIaI III duidelnker belVoordinl(en daD DOlt te yoren
De&" Wl.&een actIe TOOr betalm[l: ...
1n 1 I \1I.trlal re.aon.'
Perh:lp6. But ...ho cao worden gebedgd de IUJOf8anltelt nn Groot Brit- Tan .£B ()(J() de ko ~~
TU &eke
I. P) ea t tbo fact Ihat lt 11 Idmlrabl)
t<a0J~over de repnbhek De heer Ch:unberlatl) " ID Lang"traat
I to ..... t ,
c~ncentrat1ng B mllitarv mlllSCbaeu veNtanru" om Ilrhltra~e te ...~rc",ren
Advokaat Bcbreiner
QC
cO
tn.. \\;
n ir nt .,. of tbe fran •• aa1' wallt bU behoort goed te wekn .ht elk" r -cbta- Cl '" ) Toor "lItber
\, I 0 can du ,t
t
taf
rtI~ were Il'lRIOto be
U
Ailv.
kaat
McGrep
(met
ad..okaai Bachl_tl
geleerde VIUlb~t Vallte Land tegen h"ln ....1'Il (p
ID cd dl)''' I f,om Rhod ."' to uillo p rt In a I de punten
1I1'I&3Np
L'J aandringt Ud rpebt om .oor verweerder
n
attek
U,OI
Ihe Tra .. ""l Ih HII .... t)o de nlt'e"ger
1,; It.praak was voor klager
de yerwee.
YaD h~re eIgene ttaJctat€n m..t
~"l .... ) wou d lJe 0' th utmo~1 ~ti't.UI
lt ZUId Afrlkaanoche atAteD te 'Il I wordl door dl: de koopeebat TU £8000 !.e be,",len ti" klager
,s t ue tbat the p"nn 100 t brld~",• ..re n:lt y~t Bnla<:be regeenng ree J. vele U'eu Iangll .....lACbt transport to fJ'1Y1lnen ... ",eerder
de lo.oatdl
encted But .... y IIttadc 00 tbo ft:Ul8" ..1 w uld Wat betreil de beweerde IUT.ereanltelt de_n
der aaak te betalen
be b 8\ m.de In tbc ww Ier IInd 10 the .. mLer he..,l... pupten van yencbll tu_hen de con'entie
Duraa nrdaagde het bof
tbe permanent brldgCII can be d .. pe"A<Jd".tb
van 1881 eo de I,m d~n COD'enue ,."n h,q "ilO
H[ SDER!'),.. "I
-TAXUY
te I;'rool om &0" mUI' b lit I b..'epreklO~ te wor
AANDE.ELENJlARKT.
den geplaahi Dat vC Pretofl:1 r~gcenn2 terwui
Then who h ve heeo Ibe Parhamentary
'II
b~re verpllchtmg.on ooder db Londen oomlln
1<'1"11 to Rhod.,. a? TheT bave been tbe JOOlt
VI I..nt aDd reactlona"
Iones
For exAmple t,e erkent bet beahJ.Sll van een IU1leremlteit 1011
&Iende dat d.
there I ('0 onel ~auDd f'lQn & man wbu by ontkennen II g"heel ..enlaanbur
rea&On of b ... nolenee and I lbe ....hly
eone beroemdsI<! Jar ... ten nn Europll bet eeUl 'Uil
to h", own counlr)
IInd .. bo haa atnven to cUt dA lD&erelJlltert .erdwenen II
bt>oome .. cnne to SOUtb Afrioa
Be g08ll to
DOCH W.u.lIOli
EaOP ll~iUI!.Daol(GE'\
'
Bulaw.yo &Dd 11 u.fecud wltb t.be RhodeeltUl
Er IChuot .lechta één uItleg t.. &flnv..n de
..~moapbere
Be co_
baak to the Cape
Colooy 181ZU .yery opportnoltv to urge the ... t.lxrradenheid lIulb te doeo Het kan roodraer
eeu
kana toe .... de BritMlbe rereering i.D
erop oyllJ~n' of fome In lOt. lIIg South UrlC&lJ
.tut ate11en un de Z. A. B t. aenendilliculn".
1I&Iki of t.he South .\lriCUJ Repob• Wil b"bbeD u ODIODvtltle!r TU de Londen OOD
Ilo ai • lw&\IW po_tT
..buKt the Afrikandor
nY
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Daar geon goederen ter waarde van eeD ~,
binnen onze muren is geweestveor een tijdperk van 'fier
maanden, is bet niet overeenkomstig
ons eerste idee
om dit seizoen eene verkooping te hebben. maar de
stroom van den handel die op ons is b1i.jven instroomen
sedert wij begonnen zijn, beeft onze beste verwachtingen zoo zoor overtroffen dat wij plaats moeten
waken, en ten einde dit te verkrijgen zal hst grooter
gedeelte van onzen winkel a.fgebroken en herbouwd
worden met een extra diepte van 60 voet, wanneer wij
in het bezit zullen zijn van den

MODEL WINKEL

'-r.
J,

•

.. ,

,,Studerton,
28 Januari
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deól_pplaatai.
.!.UI BoUBS
lIebbell _
b
aitpv .. Boen

Nu.

daarstellen
een er DUBBELE
'VERDIEPING
van circa 40 x 90,
alsook voor een ZAAL, van 30 x 70
voet in omvang, zullen door den
.: ondergeteekende
worden ingewacht
40t op den MlDD.Wvan DISSD.\U, 15
J'lBBl"ARl e.k., bij wien de plannen
~nz. gezien kunnen worden.
Men
kan des verkiezende
voor.
het
BOGT- EN MBTZELWMRK
zoowel afzonderlijk als gezamenlijk tenderen.
';;~ SEPTIMUac::DE VILLIERS,
Hoek van Hoofd en
Lady Grey Straten.
Paarl, 29 Jan. 1898.
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CATTO

h.Q een .....
,

STrIOtBOt'T

beeft bij de plu
~TeelLeJd
kc
beateld.

DJt.

CALEDONIAN
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De maatachappij is de eenige huurderea van de Bulawayo Publieke
::Markt, en de eigenaree van 40 standplaatsen
in Bulawayo op eenigen
waarvan goede gebouwen zijn opgericht.
'
AFDEIUN"G RAY.
Alle soorten producten worden door de maat.ohappij
ontvaBgen
voor verkoop, en geen ander arnts-oommiuiea
worden van klanten
PGESLOTIN
in het Bohut te Jaoobtgevraagd dan 5 percent oomnUule op de verkoopingen.
()
fontien en indien nltlt noepr plKontan~ld
wordt aan verkoopers uitbetaald
op den da« van ver- al verkocht worden op 2!) Februarl1898
looping en een prijslijst wordt wekelijks aan alle márkt klanten toe- oll!l10 Dill' v.m:'1 Kol bles merrie pb.rand K' op rech·
gesonden.
ter beupt omtreDt 3 .jaar oud ; 1 BrUlD
UI~.~ek.Dd. BerltPlaa~ ..
Henpt, linker ach .... poot wit, ?OOr pooBesendingen van Koloniale producten van over de l00lbs. tuIlen ten beIlaaD, omtrent 3 jaar oud.
per spoortrem vervoerd worden tegen speciale lage tarieven mita de
J. F. BREEDENLUlP,
verzending briefjes gemerkt zijn" Koloniale producten. II
8chutmeelter.
De maatechappij
verkiest
den vervoerprijs
bij ou'tvMgst
der Jacobefontein, 31 Jan.,1898.
gQederen te Bulawayo te betalen en de koeten af te trekken van de
opbrengst.
\ De maateohapplj is zooala men uit het voorgaande zal bemerken.
DA.'J'm'G'8 l'ODIlR.
cn POD'"
een zeer verantwoordelij~
lichaam en waarborgt alle taken aan haar
toe'9'ertrouwd op eene behoorlijke en voldoende
'jse uit te voeren.
17__ Adres:r
~ren:
Den Marktmeealer,
Bolawayo Markt
en
..........
toren
tac IlPP.ij, Beperkt, Bulawayo.
.. __ , _
Post Adres: P.K. BUIdsrd
212, Bulawayo.
_.....
la w
- WUQ
_Lll'~h~,=OJT~·UYUA.
AfIt ......
De 8 tan a.n& Bank van Zuid Afrika, Beperkt.
Ba nkie

HOUSE,

•••

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ:

,Een IIoofdonderwijzer

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
WORDT
geveaagd voor de 2de
klas Publieke School alhier en andere plaatse!" in de Transvaal.
· tegen ~~n ~al~ris va~ .£ 175 per jaar
Dagelijksche
personendienst
van Lourenco
vnJe won mg, rurm genoog om
Marques
(Delagobaai)
in
24
uren
naar
Johannesburs
'boarders in te uemeuDiensten te beginnen na de April en 21 uur naar Pretoria.

vacantie.
Applicatie8 met gctuigschriften zullen door Jen onderg'~· teekenue ontvangen worden tot 14
"'Februari aanstaande.
'. Grondige kennis van de Holland, sahe taal.Tidmuutschap
van de Ned.
Geref. Kerk noodzakelijke vereisch:ten~
,
H. J. ROSSOUW,
Soc. Sch. Com.
· Bovenvallei, Wellington,
1 Februari, lt!98.

f..

BENOODIGD.

n

"

GJII1V. " ...

••••

CORSETTEN! CORSETTEN!

~erste Assistente in de
1~.J Meisjes Kerksehool alhier.
8ala~s
£150 per jaar.
Getuigschriften van bevoegdheid, lidmaatschap en gedrag, naar eisch van de
schoolwet, zullen ingewacht
worden door den ondergeteekende tot
15 M~
189S. Werk te beginnen
12 April.
.
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Hehben_g'root g'L'noegcIl:er in hunne vele klienten en het
nbliek'
Illgerm:en"békcnd ti).,lR,aken, dat :l.ij bereid zijn te ont~en
en
'\'orhoopcn op commissie op do voordoeligste wijze, ,

Eenig9 soort van Produkten

•
het
l~

.

en ..Levend Have.
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J. M. DB WIt H~

Johann.burg.'

.

op te zend~ naar ~ni~
statie in
de WeBtA,lijke ProVIncIe ~gen de'
volgende prijzen, maar niet minder
te bestellen dan 18 dienstbare mannen en meiden.
Alle dienátbaren van 12 jaren ()11d
en boven, IDs. per kop.
.
Alle kinderen van drio jaren tot
ondet' twaalf
per kop.
KiDderen ondet' drie gratis.
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R. MiiLLBR'S Prijelij8ten word~
wege de nabijheid
der raoko gelrOllden op aaDvrug.
:
R~eryest,
is IC Vikin, " de
rijtuigen zijn wegens hUBDe goede
hoedanigh.rid alom bekend over po eenige .1lel~ die met veiligheid bn
heel Zuid-Afrika.
worden gebruikt.
Gepre~
van de keurigste
.lllea han4.werk (en van ~
droog Kelk uit de Noorweegsche HoogLevert Brouwers draf, .
Bout) en gewaarborgd goed te zijn. landen (de, beste weivelden in de gePrijalijsten eD Portretten
gratie op beale wereld) is deze klasse rijker in
auvraag.
Boom dan alle anderen, is meer BESTE VOEDSEL VOOR
VARKENS, enz •
Let op het adres: F. J. RETIEF,.
voedzaam en wordt gemakkeliJ'ker
Marktplein.
verteerd,
en daar het heelemaat
Te). adres: Retief, Markt,Paarl. i bevrijd is. van toegevoegde suiker,
___________
: kan het ~urende
het dagelijksche
: verbruik· niet van gewone melk:
! worden onderscheidene.
2s. per zak t6 NewlandI
_
! . Deze ~.geiJJtroduoeerde
LekStation.
AT ik altijd gereed ben Kaffer kernij ~
ver~
worden bij
families voor boeren werk: alle kruide~ers, of ID het groot van

..

d ....

uitat.eUad

._____
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ON GESUIKERDE I ElK.

RETIEF,

D

Bramfonlein en Kerkstraat, No. 23, Johannesburg.
"".lukte

J.

.... lnple1D,. ..~
B groote prijswin'ner voor liohte Rijtuigen heeft eene oodervinding van ruim 25 jare~ in de
rijtuig bezigheid opgedaan, en zijne

De Rand Produkten en Levende Have CommilBie .Agen~

n;:-l I.AATHTE.

Kan gezien worden bij de Agenten

OF HANDELAREN OP HET PLATTBLAND.

"-

!Y1ELLET. 'I'RUTER

Hel Acb!, le WOD!!er der Wereld."

lT fl" d .. i~l('rnl,

Geene windr.uen j geene palen j vereischtJ geene aandacht na en
oprichting j altiJd stevig.
De ate~ksteJ goedkoopste en doeltreffendste
heining in de wereld.
Komt lD rollen klaargemaakt
j zal een Jakhals
uit- of een Olifant
inhouden.
•

White, Ryan & Co., BUfgStraat,

B, O. LENNON en 00.
HEYNES, JlATHJ:W en 00.
J. D. CARTWRIGHT en 00.
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Door U. BVENNETT en Co., 23
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van den gewon('n prijs
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Bemoedigd dool" de enorme
verkoopingen. maken d. Fabrikanten zich gereed om
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Bohrijft om Catalogus.
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Zullen <lames onze prijzen lager vinden dan eenig ander
winkel in de stad.

De Heer WALKER,

K.lIT ....

geene ornhedrring mcm"'fllJJD~

om te kiezen, wachten op koopen ;
de C.B., hods, Thomson's, CurrMta,
Prima Donna, \ en N,. Wielrijden, Rijden. langlijvige Band ConetteD,
hebben een wereld wijde beroemdheid.
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Een paar goede Corsetten is der moeite ~aard te koopen.
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Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen In
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.
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Komt vroeg dan hebt gij het voordeel V&I1., een goede
keuze. Maakt geen fout met de deur. Het le de vierde
deur bovenkant Mostertstraat,
en de winkel die allen
overtreft met goede waarde.

'""{TOOR den aanbouwen

ENGII

Bhoci.

Moeten de PrijzeR Dale. ! 1

TENDERS
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