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rn~S'Vijn.~n' Levertraan
KAS JO?J: de meest ke1JMge genomen worden

en 10 genllen.,fiar de oudenretlche,
akeligeLevertraan. Bm~ en lfout.-oploe-
aingen verboden sijn. .. is eeue oplO88ing T8D
de actieve bestanddeelen yan IeTertraan ~ eea
delikaten .,-ijn, IODd~ ~reuk of onaangename
smaak. ~ TenebiD._d Tall en ol'Gl'treffende
alle andere preparaten~ Het is een van de
grootste be,fiJzen Tall de~ vooruitgang der phar-
made, en wórdt aanbnolen door (le voornaamste
~n,_neenJll over de geheel. wereld in gevallen

Levertnuta, Emulsions en :Mout-
op1088liDg1eaj;lgell~rui.ktweiden.

TELIJKE PROVINOlE. ., .J!!I:.. .... 'ot "
UW Tentoonstellmg, op bl' k ~ Ir •

R.O.BB~ 1'1 FBa 1.... ' U /8 8 8" DopIng
In den Boedel van wijlen M1CHIJlL Hu- IS en .• ansion aOU$l, lAnden, a.c. "u.

Wij noedigen onze vele vrienden uit onze DIlIhmS. ~ .......

vertooning van Ploegen, Maaimachines en ,DE'~d .... ~bohomIijk .... =~I:II~· · · Jl....<.·~. '., 811
Binders, Eggen, Cultivators en Windmolens door den Executeur Teatam6lltait, ~ .. ~....::. ~ti sal per Publieke VeiliDg Verkoo~ ., .' ' F, • • • • Co' ftte beZlC~ gen. . TB .. ' . . _' .' - ~.~........ - ...,. . . VAB,J)& Pl ABJ.

~~]~~~~~~:{t~~~~~8~~~tzWri,~eo~ntg~::la~2f~~~~,iri;':'!t§~iE=:'Sf,.~~ ~~
OP van Openbare Werken en :Mijnen, Bolawayo. kb!:mlboer benoodigbeclen ~en HIDBLJ S-CJUeCU ~,

GEORGE FINDLAY &: Co. Donderd&g,i7Pebrnarii898, n. .... ~ERT c~':.!~:.~~e:.--der 1tIUhOUIIrId J:::n,,::. ::-tF~"'''
. , OM10UUR 'B MORGENS, Ilea........ , To 10.30 lfU l'UCDI, ='::l~ 1l1llQM

16, GRAVE-STRAAT, KAAPSTAD, 5EersteklaaEzelll(ótot7jaaroud) DE HUI. E. PHILLIPS. LoSIB GolD"': lSnijmao1Une,l ........... ~ IPUI~
6Merries Pl .. ...u.Jk. COJftl... , Bula....~o. vOer do., 2 BanIOm dubbel WOl' ~ ~ ~: '.
1 Jonge Hengst DB.' HANS SAUER. Bestuurder in Zuid Afrika van de &hod_ Ex- !lOe«en. 1 Enkel tOOr Boward, 1 )(areDfIJl~.op,fIIl::'=U!t;
8 Ossea, in goede conditie '. ploratie en Ontwikkelingsmaataohappi]', u..-\r+. ~ Egge, 1 Braak1apcl do., .... de delle bcnIlDI'moe_
Il Koeien en Kalveren D . ~YV&:--- 1 Landk!'ib, 2 pau: Achter Tuigen, weren, nlleD ~ "' worda

280 Merino Schspen (gemeDgde) E BIER BE~ BRADL~Y, A8818~t B~stuurder In Z~d Mrika van 2 'Jl8Il YOOI' do 2 Trek ZwingeJaen .,.qd. ~-
1 Wagen de Bhodesia ExploratIe en OntWlkkelmgsmaataohappl], Beperkt. K.f,tiqa,' 1 101 sakken en lDdere op Jut.
1 Bokwagen, 1 Tentkar, I Behotachekar DI HIEB. P. B. S. WREY, A.M.I.O.E., Adviaeerend Ingenieur der ~ te veel om te meldell. B. BDWD.
! Span Tuigen en Zwingel. Mashonaland Agentschap. VEE.-8 Eentekla.a Esels, 2 do. AdeeUnpnad KAntoor,
1 Paar Achter tnigen 1Ieo ... ~II8D. VerrieB. la do.)(elk Koeien in melk, BartlrOoM,,13 NO'f.. l897.

3 Ploegen, 2 Eggen GOUDVELDEN VAN MATABELELAND. BEPERKT. 3 jonge Ouen~e~ O'ftatn'lll'V. I1mBBLII~(I'Dlln BI'DrlV
15Velzakken, 1 Zadel I Veldtent .. JD.O ADtJ .....IJU., alII Q&l1UlAJl ~I

Boerderij-gereedschap, enz., enz. De maatschappij is de eenige huurderee van de Bolawayo Publieke •. B De y:1U_ L",. '~1 .. _
:Markt, en de eigenares van 40 standplaatsen in Bulawayo, op eenigen P ~ 2·F b uul89-

D

SGo\N., AMtMIfJ_ ..

A~BfRGMANN, Atstaeer- waarvan goede gebouwen zijn opgericht. aar., • ·t •
Ceres, 29 Jan. 1898. Alle soorten producten worden door de maatschappij ontvangen lit :Mede aal verkocht worden

voor verkoop, en geen ander ~nta-commiaaies wordeD van klanten voorrekening van den heer A. vAJI
gevraagd dan l} percent commissIe ,op de verkoopingen. NBUU: S Ezels, 2 Paarden.

Kontantgeld wordt aan verkoopers uitbetaald op den d&Il van ver-
kooping en een prijslijst, wordt wekelijks aan alle markt klanten t0e-
gezonden.

Ui't.'tekende SerJtplaa't ..
Besendingen van Koloniale producten van over de l00lbe. zullen

per spoortrein vervoerd worden tegen speciale lage tarieven mite de
verzending briefjes gemerkt zijn cc Koloniale produoten."

De maatschappij verkiest den vervoerprijs bij ontvangst der
goederen te Bulawayo te betalen en de kosten JJ te trekken van de
opbrengst.

De maatschapp~ is zooale men uit bet 'Voorgaande zal bemerken,
een zeer verantwoordelij~ lichaam en waarborgt alle zaken aan haar

In den Boedel van wijlen den heer toevertrouwd op eene behoorlijke en voldoende wijze uit te voeren.
PIETER A BRAIl Hl VAN DER WEST- Adl'tl8 voor goederen: Den Marktmeester, Bulawayo :Markt en

HUYZEN. Kantoreu Maat8chappij. Beperkt, Bulawayo.
Post Adres: P.K. Bus 212, Bula.wayo.

DE ondergeteekende zal publiek Bankiers.-De Standard Bank van Zuid .A.£rika, Beperkt.
doen varkoopen, op het dorp __ -----------------.;..._----

MALi1IESBURY,

WELLINGTON.
Bultenge'1MOne kans OD1geld 'te D1a.ken-BURQERSDRIFT.
De beste Koornplaats in den omtrek te Huur voor drie of vijf

Jaren. KENNISGEVING.
SCHUTVERKOOPINC.--WEGENS de talrijke,aanzocken om bovengenoemde plaats te buren,

beeft de ondergeteekende besloten, de Pacht of Huur van dezelve,
voor niet minder dan drie en niet meer dan vijf jaren, publiek te laten
opveilen
Op Maancla4, 14 Februari, e.k~,

'S MORGENS TEN HALF 12 URE.

Divisional council of
Barkly East.:Malmesbury Executeursk&mar en

Voogdij en Brand Asaurantie Maat-
schappij.

NOTICE.De huurder zal een buur kontrakt moeten teekenen, . tezamen met
twee borgen voor de betaling van de huursom.

De opveiling zal plaats vinden voor het kantoor van de Afslagers,
Marktplein, precies ten ball 12 ure voormiddags.

J. H. BUXMANN. V t LGd
Wellington, 3 Februari 1898. as en os . oe

M. L. SMITH & oe., Afslagers.

VERKOOPING -POUND 8AJ..EVAN

~""i-tie~ ~ya,I1~ C:=O"
16 EN 18 BURGSTRAAT,

GUANO
VOOR GRAAN fn

A.A.RDA.PPELEN .
De ZOlner UitverkoopingAr,E~TE~ I~

HET GROOT

YOOR or

Woensdag,den 16den Februari unst.
Begin~~~~~~~~edes • McGIVERN &, HEN RY

VAN DE HEEREN

H. F. EOKERT'S
BeroeD1de B't.len Plf?egen.

, IS NU AAN DEN GANG KBHZEUl YOORBUiSYROml.

" l'ECONOM tOUE"
lranache KooktacheIa,

Van'" 411. en daarboven

MET V aIIt Goed.:l
l.-Zekere 15 Erven, gelegen aan

de Noord-Oost zijde van het dorp.
Deze Erven zijn behoorlijk toege-
maakt met draad; en zijn allen ge-
schikt om op te bouwen. Een er
van is bebouwd.

2.-Het eigendom. behoorende
aan den over-ledene, en hekend als
Hofman'~ Dorp.

Lo.ae Goederen:
1 Z~del, lOpen Kar, 1 set

Tuigen, I set Tuigen (nieuw)'.
1 Vocrmachine, Vaten, Llzer

platen, enz., enz. -----------------------
Levende Have, Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.

180 Schapen, s Koeien, 2 Kal-
vers, o Vaarzen. Verminderde Tarieven voor Transvaal Trafiek.
1Bul; en wat no~ verder zal aan-

geboden worden.
G. W. KOTZE,: Becretar is

J. W. Moomes Jr. & Co.; !fsl agars BR IFF AU LT.
Fabrika1lt, Panjs.

LICHT,

Plein- en Spinstraten,

EE!\- PA.TENT Koopjes in elke Departement.
IGESLOTENvor DIG,

~TEnK, ZAND McGIVERN & HENRY,
I

Kleedemakers, Modemakers en Dressmakers
HOEK VAN

Termen zeer UberaaJ..
Voor verdere bijlOnderheden

meteens ~k bij den ond~~-
geteekende. :

L. J. OOETSEE.
Philipstown, .

2 Februari, ISM.

GOED- KOKERS

Koor,
OP

DUl"R-

Kaapstad.WIELEN.
Z_U\l.

White, Ryan & Co..
16 EN 18 BURGSTRAAT, KAAPSTAD.

DE VOLGENDE veranderingen in do "Doorvoer Tarieven van de
Havens," naar de Zuid Afrikaansche Republiek zullen op den

1sten Maart aaustaande in werking treden :- .
Het 3de (intermediair). klasse tarief van Ka.a.paehe ha'V~ns naar

Transvaalsche Stations zal, verminderd worden met een shilling (Is.)
per honderd pond. .

Gegalvaniseerd IJzer en ingevoerd Flour zullen vervoerd worden
tegen het veranderd 3de (intermediair] klasse tarief.

De late klasse doorvoer tarieven zullen afgeschaft worden en goede-
ren welke op het oogenblik verveerd worden tegen dat tarief zullen
geklaeeifloeerd worden als de 2de (normaal) klasse trafiek.

Ingevoerde bevroren vleesch zal vervoerd worden tegen 3de (inter-
mediair) klasse tarief.

C. B. ELLIOTT, Algemeene Bestierder.

Steenkool en hout to branden.

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
\

SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.~
.--

Zuid Afrikaansche Depot:
eo, Sfirand-.firaa't,

TlIIIIOhell Loop In Bree-lItr&ta
lalmesblll'J EleClttmiamer eD .
Yco&dij u BraD4 Assurantie

lutscbappiJ •

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg. Pretoria
en andere plaatse!" in de Transvaal.

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

Told ,oor Reizigers naar Johannesburg £4 t7s.--en £3 17s
Prtton'a fil Il.. 6d.-en.£3 41

" " "" ;Efl wo
Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)

naar Johannesburg. Pretoria en andere plaatsen in
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

"V I KI NG."
Op Dinsdag, 8 Februari 1898, K"p'tad,3 Feb. 1893. ONGESUIKERDE MELK. KallllÏlglri"~.re~"'''''

TE ------------------------------~-----------

I~;~;!~!~~!~~;!;;:t~~Omheinings_Mate!ia~l!e~en Kostprijs. ~)ft~D~$;'~:lot~::~:~~:~jb:~
ter markt WU-"', zal op bovengemold E,EN BUITENGEWONE KANS. Geprepareerd wn de keurigste 1<Y.>,4l0.
datum, publiek worden verkocht te _ Melk uit do Noorweegsebe Hoog- ---
KwrMOTti STATIE. De Kaapsoho Kolonisatie Maatschappij in likwadatie. lar,aden (de beste weivelden in de ge- ALJ

•
E

personen die vordering.cn
CONSTANT SLABBER. beele wereld) Ï8 deze klasse rijker in hebben togen <Jen bovenge-

d S 1 m
.lm>"" Co !(si.d'.... --- h be- Boom dan alle nndE'l'81l is meer noemden Boedel, worden verzocht·'Vu er plly, m Q .... Il '1 "'O"u' lENE gr:>ote voorraad is in onze handen gesteld, CD wij ebben oed . rdt ' nl . .... k I v zaam en wo hunne vo enngen in te :lenden bl!

Vendu Kantoor, doten dezelve tegen kost priJs te ver oopen, n .. : _..-~ daa btk too . 11"'1'- t
Malmesbury. Zware Dn'eboehige IJzeren 'Palen schikt voor gladde en Ve~~ en r . t' a~. r Yan opgcroe (.e JJlAl3 •.gc bevrijd 18 van toe::revoegde euiker. acbaPP1J te Malmesbury bmnen ZC'f

doorndraad, 15/6 per dozijn. d~' d l"L--h . k h-.J- Il d-Bouten en Krammen benoodio...d slechts voor doorndraad. 5/- por kan het geduren 0 bet age ~IUIU e we en van eut:n; en a en '. leverbruik niet nn gewone melk daaT..an verschuldigd zijn worden.
gross. - worden onderscheidene. ven.ocht de door hen vf'rscbulJi:!de'

WILLE
'1\6 BOTHA, Winpalen (in bet midden) 21/. stuk. Deze pas-geiLt-roduoeerde Lek- bfdragen binnen hetzelfde tijdpêrk
JIL Hoekpalen, met 2 dubbele staandtlrs, 30/- per stuk. kernij mag ver~ .. orden bij te betalen.

Dubbele Hekken, '"voet en 12 voet met pilaren, hangboomen, en _11_ L-.: '..1.-_: ._ of ID het~. _.. G W KOTzr .•
Boarding Hou_. staanders kompleet, £ó l~. 6d. - IH·UIU1:ai&U~., e ..•....... - .• D,

BILLIJKET~R][EN'IKocii~~~DiXiË~'Kaa stad. I~~~mm ~:;::'7!F-
CATIKlART ROAD' ., P KA A PST AD.

100 Prachtige Varkens

J. G. SMITH & Co.,
IJzer J Kool en Timmerhout Magazijnen

KOLONIAAL EN AMERIKAANSGH WAGENHOUT,

QUEENSTOWN .

STOOM ZAAGMOLENS,

13reestraat en Riebeeks Plein,
KAAP.TAD.



ROOPING , VERKOOPING Il _lfL.
. Publieke vet'kooyiog

II IIISON IL Co.'s HOOG-G'ËLEGE~,
D/stflktMoorrS8sbtJfg,,,: ~,

A~~,
','

:Monstel Draperie Verkooping
VOLLEN GANG·,NU IN

Door het zien gelooft men I
---~ ----------_--

DIT NAUWKEURIG; GIJ ZULT HET NIET
GEMAKKELIJK VERGETEN.

MORRISON & Co.'s Verkooping
'VORIJJ::N [If: V,'IL,;r;:-;[·t;KlI"I'J~~ lfEDEX ,U:\GEllO[IJ,;:S:-

Wollen Franscho Foule Laken" go!'d, :1>1. lWI' .",11'\1, waard 1 ;J en 1 U.
Bradford Cashmr-res. li}d. pel' ,\<lr!I, waard I - .-u I ;3.
Wolien Frun-c l.e l'a"hnlPre:< i ;i pt'r yard, \\";1'11'.1 I II ,'11 ~ li,
-Zijdp F Ilwelt'I), ail,'!) réu l"ïJ" i - per v.ir.], wu.ud :2 II l'I}:1 11.
•'IIl.de, FII"IPlo-'lI, ,,:Iell ':':11 I,ny;, I - f·t'l' Y>lr.l, waar.! :2 II.

, 12'; /.1 d ",rt.·,. r I_!'t'" i ~ 'I. 1-, - ·'11 _:l - -t.u k , waard ,kl -,

:' ;','

~I '1 .\, ,

'Witte ;i"I,"Ollk., ~"i 1, ", '1, .)

dubbei WiLd,;,0'.
11, -~ I i, to: /, ; i I', r -t uk , UlJZt: prijzen

.;.;-

,_ t Plein Straat, tegenOVtr Barrack Straat.
"

DE volgewle lijst van fnhoorlingen, up 'het o,)genblik III het Aj"oldJi-
bureau wordt ter algelUeeno naricht gepubltcecn!. ;'

Daar het Depót op l'll na dvu l ódcn dezer gesloten zal . ' worden
applikanten verzocht hunne aanweken vóór of op dien dat in te zen.
den.

J. RUSE· .~ES,
S~llllo Commissaris.

ArbeidsburoaLl, Kaapstad, ,j Fub., 13'.13. ../"
~~----~-----~~~~- '

In¥orllng~n;Prieska.
Man, HOUW, en meidje cl jaar
Oude man ell vrouw IfJlind) dochter, met -I:. kinderen, twee meidjes

7 en 4 jaar oud, un 2 klei nc .: .Icrcn.

a Inboorlingen.
Man,2 vrouwen 3 kinderen.
Man en vrouw x.jaard ).
:Man, v~ouw n één kind, IUl·i·]je Ya'! 2} jaar.
:Man en 2 ouwen en L-énkiu.l, S rnnan.lcu oud,
Man, V rw en L-énkind.
Man.)'l')d ~ vrouwen ell ,j kinderen, jongen lj jaar,:.! Ill.~idjl'tl -4, en ;l

jaar, ~'!! kleine kinderen.
~an, vrouwen één kind.

. Kiezers van de Paarlsche Afdeeling !
DE HEER

I. L. NEETHLING,
Die onaf~""nlk('ll d"rii_; ja""n lailg TIIl't onve-rdroten IJ\"el' U in

den 'Vetgen'Ddt'll H;lad ln cf t ~edl,·tld, de lx-scher mcr van den wijn-,
koorn- en veeboer, zal L toe~j.)rekl'll "P

MAANDAG, 14 FEBRUARI,
~- ..

des morgeIls ten 10 ure, in tlo St~d,;!.aal, Pan I'!.

De heer J. S. ~fu: \I" L.W, V:, z:d den voorzit tersstcel bek leeden.
Dr. HOH)L\:'-1, Ill' heer A. B. ru: Vu.r.u.ns, en waarschijnlijk ook de Ed.
heer J. H. HOF\lnH, zullen tO('';I,r:Lken houdun.

Een groote opkomst wordt verwacht.
BENOODIGD. Lost Transfer.'EEX onc]erwij,Pj' \'oOj' p,'n \lljk-;
school, di,,,trikt Krll~('r,;,]"rp,: ~ ~ OTICE i,.; hert'].y g-i\-en that

Z.A.R., zoowat ],') mij!cll va!1 het . .i..' lYe' intend applying for a

dorp. Salaris £l;~O pc!' ja .. r, Illot' certinl'd Co]'y of the ])'.'('(1 of Trans-
vrije kost en imHJ1ling-Ul vooruit- fer madl. (In the 1:2, r. J:l\' of l\fareh
uitzicht Van v(·rhr)()gill;':. W('rk-; I ~t;:; llv Tittlmas \ratson and Ed~
I8&Dlhedcn te tlt'ginul'tl op 1 "' pril ward J;lhn :-'fH:n1\nl ~yfl'et ill tbl'ir
e.k. (';jI'neitY:H T!'llst('('~ of the Insol-
Getuigschriften Yall hekl\'a:unhl,ill. Vl'nt E,tafl' nf Johll Dixon Lind!<ny, '

goed zeuelijk gcJr<lg', ,'n l!(]m<lat- ill hVl!lI!'ofGeol'ge Walker w!J(rd'y
achap eene!' l'l'Otr,;t.llltoche Kerk, 1. ('ertaill Tllo Enen UI' Lots
moeten de a[)1)licaticn n'r,~('zc!len. f I I' I h

t ' LI :,;T'I(III' ;j' JIlning l'ac I ot cr
ApplicanteulllOl'ten tl'l'c'n" gen-Jl- wit)1 tilt' hn:I'!illc!; l'll'ded thtTe,)n,

ligzljn, inuien noodi;;, het dool' dl' "itll:ot ol in ti'l' Vil:,,'.!';,; uf SOJllerset
achoolwet \'cr('i~cLte aanvullllJg,;- \\"('.é lit tl:L' DIII,i"ll uf Stt.!IL'lt-
examen alhier uftdeggen. I'v:,cli, I~l llll'ek La L, XOg. :3 and -l,

H. C. J. BECKER \',B.~1. rnc:t"llr!ng tU;!l'llll'l' ;;1:2 Squ~re
Uus jl, Uoutl, and -::2 :::-;'I'I:\!'erLel,

1I, C\'rtain pilTe (Jf ground sitll-
1 Feuruarl 1,.,\)S. ak abo III tIle \'Jila'{e of Somerset

-.. - -- - I \rl'~t, uein;; tbc Lot,; ~08 .. j and G
Muziek OnderwIjzeres' in Blo::k (~, ~n('a~.lIring ;312 Sqllare

BENOODIGD IHoo,1:; and I:! ::;'III:\t'u feet, were
• . COll\·,'Sl'(1.

A PPLICATJEX voor Ik lJt'trek-' Alld;;ll pl'r,nn:; claiming' to have
any ol'J' 'ct lUll t () the i:i:;IIO of sn<:IJking van JllIziá Ondl'r\\ IJZt'-

res in verhunu met de j',/'lI'(,,:!te, l'O!I,I'are ".Tl·!I_\'l'i"lllired to lodge
tlil' ~allJP, III w!·irill:.', with the Re-Meiaje~ 1'1I&/idT .\,'hou/ zullen clour' gistt',tt· uf Deed:,,' ill CaN> Town,

den ondergatc<>kunJo>n wordc'n ont- 1 ' • I'~
, ~ C , Wit IIU lOt!l't"l'n Dil\'s from the

Tangen tot den 25~t~ndt'zcr~" 10- publicatiun of tbis not1ce.
Salaris £60 's Jaars en *IJ

Dated at Cape Town, this 7th,;ea. D. Hl'GO, i day of February, 16~)8.

HOD. :;ecretaris'j i'''"ALKER & ~AC?BSOX,
6 Feb, 1898, Applicant s .Attorney ••

.
, '

OP "

Vendu- A1klager, Algemeen en
Wetaa.g$t.

QEVESTICD SEDERT 1870.

~NTOOR ,-8AN~GE80UWIN,

Louws

WOENSDAG, 23 Feb. t898.

DE heer Barend F. A. :&.ter,ldoor zieke-
lijke omstandigbeden geooóilzaakt zijne

boerderij op te geven, heert de beeren Van
der Spuy lmmelman & Co. geJut op bo-
vengemelde plaat. en datum publiek te
verkoopen:

I. Levend a H8\va.
S Gedresseerde ezels, 5 tot Zet jaar oud.
1 Ruinpaard, 6 jaar.
3 Paarden (merries), 3 tot 7 jaar.
5 Jonge ossen, 1 slaehtos,
2 Yaarsen.

60 Aanteelbokken.
3 Groote varkens.

II. Bo.rcierlj~e~d- .
B<,lhap:

1 T,'ntlVllgen (nieuw). _
I l,et'rwal(t'n (bijna nieuw).
:! Sp"!1 voortuigen.
1 Paar achtertuigen.
1 Trekzwingel met ketting.
1 Losgooier snijmachine (Johnstooe).
2 Slijpsteencn, 1 wijnvat.
1 Ijzeren ploeg, "Ransome".
3 Houten balkploegen "Ransomo",
3 Nieuwe zeisen.
1 Braaklands I'gge (nieuw).
:2 Zeilkribbeu (bijna nieuw].
2 {lcbrcide beestenvellen.
2 Wagen leeren .
1 (iroote tafel, ! acht paardenzwepen.
1 Ll'l bamboezen, geschikt voor wagen.

teut,

Pikken, Graven, Vor~n, Zakken en
wat verder tot ecne koornLoenlerij
behoort.

EIndelIj k :
1 j :\I udden eerste klas G arst.

A A N bloedftMraDten en w1eDclen
'. word' ,mU. 4... bebDd·~

dat het- Heere bebucd heeft, om &ot zich
t. nemen op deo 2deD ae..r OUIII moeder
G.STRUIDA SoPo. JORADA lba.ua,
geboren Van Zijl Geboren den 5éleD
JoH 1821. weduw. Tall ODRIl ....der JA-
COBUS JORAlI.5B8 MAllAII.

Zij onteliep IIICht lUI omtrent twee da-
geil krank geweeel te lijn .

Namens de familie,
ABRAHA.M J. MAa,.US,
GERTRUID~ ltL lfARIA.S.

DTf1>kloof,ClanwUl~ .
( ,Februari 1898.

AFDKELINGSlliD BARKLY OOSTI TCl--~iIi
tUle--W
WItAI

.:..
'1'-
DIId
W!jfi

l\ENNlSGI·;VING.
SchutverkoopiDg. TANDEN!

TANDBN!'
TANDBN!!I "

""

Zooal. Tafel8, Stoelen, Ledekanten,
Kleederkasten, 1 Prachtige Amerikaansche
Orge! (Goodhope), I Extra Stove.

IV. Granen:
55 :\Iutlden Zaad Haver.

IEworden verkocht ait het Schot tAt
Coldbrook, op den 268teo Februari,

1898, indien niet vroeger gelost :-1
blauw pony, merk van zeer rug, bejaard ;
1 bok ooi, wet bokje, twee stomp homs; '
rechteroor stomp. halfmaan van achter,
I bok, ongemerkt; 1 lang wol ooi, met
lam. rechteroor zwaluwstaart, halfmaan
voor; looi, met lam, linkeroor stomp,
halfmaan voor en achter, gelettered IS.
looi, met lamb, hetzelfde merk, verkeerd-
om geletterd i looi, rechteroor winkel •
haak voor, linkeroor halfmaan voor; 1
ooi, twe" zwalu w8taarten, rechteror half.
maan voor.

•
"..

8Jec
1-

:15 " Garst.
:!o " Rog.
:lV " ' Gemengd Voer.
Eu wat.: vcrder zullen - I"orden

boden.
alUlge-

"Va
RUIM ,CREDIET.

~. S. NOLTE.

J, W, IOORREE) Jr. en Co"
Afslagers.

W. F. VORSTER,
Schutmeeater •

Coldbrook, 31 Jannari, 1898. Heer WALKER,De 1/ ,.....
""

V cndu Kantoor,
)[almesl.ury, j Feb. 1 SOS. I(ENNISGEVING. - DIRBltnUa VUl HBT

is
Prij8I
v.
Wt

RUIM CREDIET, LONDENSCHE TANDER IBSTITUUT
Ulster Kamers, Gronleplein,

HEEFT de eer aan het pnbliek
in de Buitendistnkteu te

berichten dat hij een HEEL STEL
TANDEN in EEN DAG bn
leveren tegen cninder dan dE
HELFT n.n deu gewonen prijs.
Een waarborg voor vijf jaar 1VOrdt
met elk stel gegeven.

Bonugunde Onderwijzer benoodlgd voor de
School te lichtpoort, en Bondglude
Onderwijzeres beDoodigd voor de Scbool
te Cuabu, in ce Wijk Winburg,
Dist. Winburg, O.Y.S.

DE volgende personen hieronder
beschreven, hebben den dienst

van dell ondergeteekendo verlaten,
die alle billijke onkosten betalen v.al
van eenig persoon die den onder.
geteekende met hunne verblijplaats
bekend stelt;-

Piet Sampson, Boerenjongen o-n-
trent 50 jaar oud, 5 vt. 10 duim
groot, sterk gebouwd.

Katjie Sampsoa, Vrouw ván
bovegenoemde, geel van kleur tame-
lijk breed.

Salomon Sampson, zoon van
bovengenoemden, omtrent 20 jaar
oud, tamelijk sterk gebouwd, zwak
van borst en spreekt langzaam.

Anna Sampeom, dochter van
bovengenoemden, omtrent 18 jaar
oud,

A. n. KRUGLER,
Onverwachts, Tulbagh.

Tulbagh, 3 Februrri, 1898.

BAllEND F. A. BESTER.

Yan dei Spuy, lmmel!lllD li Co., Alshgers.
Vendu Kantoor,

)Ial mcsbu ry.

APPLICATIES, vergezeld van
de door de wet vereischte cer-

tificaten en getuigschriften van
bekwaamheid, goed gedrag van de
laatste Schoolcommissie en den
Predikant waar applicant werkzaam
was, alsmede van lidmaatschap
eener Protestantsche Kerk, zullen
door den ondergeteekende ingewacht
worden tot 7 :Maart, e.k,

Werk te beginnen zoo spoedig
mogelijk. .

Salaris £120 per jaar en de
schoolgelden oer leerlingen.

Billijke reiskosten gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

De geslaagde applicanten moeten
zich voorzien van 2de klasse
Onderwjjeors Spoorweg Certificaten
om tegen half prijs te reizen.

J. W. KOK,
VOOI'Z.Schoolcommissie.

p.k. Winburg, O.V.S.,
Februl\ri, isoa
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:leer ~&n hij verwacht had.Pu blieke Verkooping
TE

ORANGERIE, Paardenberg,
(Afdeeling MALMESBURY)
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All. Con.ulátiet ,eheel Grati.

VRIJJAG, 25 Februari 7898_

D.E b(w ~[elt Steyn, die zijne k,or~n-
boerderij ~t opgeven, daar hIJ ZICh

eerie wijnplaats heeft gekocht, heeft de
heeren Van der Spuy, Immelman & Co.
gelll.ët op b ovengemelde plaats en datum
publiek te verkoopeu:

I. Levende have :
I ~ Ei-rste kla~ esels, "en 5 jaar, groot,

i!')':.1, in prima conditie en de aan-
ducht van liefhebbers waardig,

~ Karpaarden. ruins, ! jaar, over de 15
bandvn h,lo'_g'.

2 Ez,·1 voorpaarden, ruins,
1 :\Ierric met veulen,

I.jf) :\ferino schapen ooien, allen gedokt,
il) Yette lammeren,
50 Spekvette hamels,
6U Slaehtosson, spekvet.

;2 :\[elkkoeien in melk.
5 Good geteelde vaarsen , 1 en 2 jaar.
9 Groote varkens,

11 kleine varken",

II. Boerderijgereedschap :
:2 Bijna nieuwe bokwsgens, 1 ~jaar in

;_;ebruik.
1 Bak kar op veeren.
1 Open veerkar.
I Kapkar op veen-u.
I Zelfbinder "~rasSt!yJ},~)ijnll nieuw.
1 L()~g-ol)icr"Contincntal".
lJ l·:~tra ;;Il,isen.
,t P,l.;lr a,·htertnig'clI, I,ijn:xnil'uw.
2. Span wag'f'lltnig-l'n, "

:1 Span pl""g'tuigen.
:2 Span I\'R!,"t'nzwingelsmet touw.
a Sl'an plol'gzwingels met ketting.
:2 Drie-v,")r I'lo('gen "Ransomc".
1 DuLbd-I'()«f pIUt'g' "
:1 Howanl's bl'aak ploeg'l'IL
:2 Braak I,m.!sc)!'g-en.
:? ZallilalHls egg-CIL
Een lnt. lIark~ll, Vorketl, Gall'el~, Gra.

nrn, Zeilkril,ben, ZWl'()t'n t'n stokken.

III. Granen en Wijn:
ol) :\1\1·1Jog-,
Iii Ll',,:;t'JSwijn.

(0' Lic!1leLbers van €erste klas go,'d
moll·ten !lIet verzuimen deze vendutie bij
te wou,'n.

Divisional Council, Barkly Easl
N'OTIOE_

POUND SALE.• --.-
r [0 be sold out of ~he Pound at Mer-

ton, on the 26th February 11:l98, if
not previously released :-

1 Brown speckled horse, left front foot
mark of kneehalter. sore back, brand
indistinct on left thigh, aged; 1 long
wool ram, rightear slip, leHtmr swallow-
tail, snijtje in front; 1 loug wool ram,
leftear slip, rightear swallowtail, letter
indistinct on right thigh; 1 long
wool ram, leftear small stump, rightear
small stump; 1 redspeekled goat ewe,
leftear small square behind, two holes in
rightear nnmarked ; 1 Brown Pony, stamp
tail, mane cut, small star, left hind foot
white, aged,

Rondgaande Onderwijzer bsuoodJgd te Kop-
~Ieskrilll Wijk Wilgeboomspflllt, Dist.
mltbOeld,O.Y.S.

\
PPILCATIES, vergezeld van

1 de bij de wet vereiselite eer-
ti6caten van bekwaamheid, goed
gedrag vau de laatste Sohoolcom-
missie ell den Predikant waar appli-
cant laatst werkzaam was, alsmede
van lidmaatschap een er Protestau-
sche Kerk, zullen doer den onder-
geteekende ontvangen worden tot
7 Maart, 1898.

Salaris £120 per jaar en de
schoolgelden der leerlingen.

Werk te beginnen spoedig zoo
mogelijk.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

De geslaagde applicant IDoet zich
voorzien van een 2de klas Onder-
wijzers Spoorweg Certificaat, om
tegen half-prijs te reizen.

P S. v. d. MERWE,
Voorz. Schoolcommissie.

Biesjesvlei,
Dist. Smithfield, O.V.S.,

Februari, 1828.

G. F. HENNING,
Pouudmaster.

Merton, 2 Feb. 1898.
Di visional Con neil Office,
Barkly East, a Feb. isss.
SCHUTVERKOOPING.

OPGESLOTEN in het Schilt te Volgel-
stru isfoutien, en til worden verkocht

om 10 uar v.m, van den 2.')8t~n Februari
a.8. ZOO niet vroeger gelj)st :-

1 Bruin merrie, gehrandmerkt IT.J. op
rechterbollt., zeer rug, 8 jaar ond ; I bruin
reun, kol voor kop, 4 jaar oud; 1 IIChim-
mei merriEl, alle pooten beslagen. omtrent
6 jaar oud; 1 bruin OOerbokooi en lam,
gemerkt linkeroor zwaluwstaart, sneedje
van achtereu ; 1 roodbont jonge bok, ge-
merkt rechteroor 8tomp, linkeroor vier-
kant van achter, halfmqan van achter en

(.c...

voor,
SYDNEY VIRTUE,

Schutmeester.Rondgunde Onderwijzer benoodlgd foor de
School te ZeekoefoDteiD, Wijk Kromel-
leboog, Dist. Heilbron, O.Y.S.

28 Januari 1898.

HIERMEDE geven wij onderge-
teekenden bezitters van de

plaats Oorslogkloof, N. BokkevEld,
dist. Calvinia, kennis aan het rub-
liek, dat er geen Publieke Trekpad
gaat over onze pla.ats behalve de
trek van Mlt.tjesfonkin naar Riet-
vallie, en pat het pad van Mat jes-
fontein naar Gr.oenrivier slechts een
vergunning is, onderworpsn Mn de
willekeur van de eigenaars, en zal
slechts als een verbunning in d~
toekomst verleend worden, aan de
geene die er om vragen.

W. P. LOUW.
J. W. LOUW.

rdJ

~[ELT STEYN.

APPLIC~-\'l'IES, vergezeld van
de bij de wet vereischte cer-

tificaten en getui~8chriften vun be-
kwaamheid, goed gedra.g van de
laatste' Schoolcommissie en .den
Predikant, waar applicant lantst
werkzaam WIlS, alsmede van lid-
maatachn.p eenor Protestantsche
Kerk, zullen door den onderge-
teekende ontvangen worden tot 7
Maart, 1898.

Salari8 £120 per annum en de
schoolgêlden der leerlingen.

Billijke reisle-osten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

De geslaagde applicant moet zich
~oorzien van een Onderwijzers
Spoorweg Certifi"caat, 2de klasse,
om tegen half prijs te reizen.

Ds. C. J. HEFEn.,
Voorz.Schooloommiuie.

Parijs, Dist. Heilbron,
O,V.S,

I

YA" nEn SPUY, I.\I)(Jo;!.\LUl & CO.,

A r.la:,"t'I'tI,
rel!\'elJdn·kantl\or:

::\[almCl"bnr)'.

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

I; E.\'OO DlG D

EEX geccrtifi('pcrdeonderwijzeres
voor eeu 3Je klas school, 1t

Illll' van het dorp. Vereischten
~ng'elsch, Uollandsch,'i en Muziek.
Salaris, £40 met kost en inwoninfr.
Diensten te begiDnt'D met .April
kwartaal.

J. C. KOTZ!, C. H, Zn.
Groen VllO!i,

Piquetberg. a Feb, 1898,

MONTAGU--
G. P. VAN ZIJL,

•ap
J.
~-7
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o 2 3
U I~ 6
I) 1\) 0
t .) 0
o :! :!
o :~ tio 4 ,t
o I<J 3
o 18 0
o 13 0
o I ti
O· 0
I 7 6
o 15 3
1 I) 0

:1 80B PVAAR B RIOHTEN.
'I ml:l,ll-

lom, go,
,j ns. n

dvs-
.. cbr~ll.

J[AA PST A [l.

r n
.r kJ'~.
~I Jf n

l'
I

.lUOI OIHlf.
~ t'hr, '_j"\lu ..,Lt!rf,

.. ~ ~I L ril k.
'or}!l!d
1~;r-I4"

lj hdntt
\ e rd .. e-
Tlloo1fjr

n lf) bet
-eu uk.
m.keo
o

JEUX 11& DE~'lIl.
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~e is aanmerkelijk beneden in prijs dan de inferleu:!e mr.-
~oerde artik:elen en daar wij slechts hont gebruikeD dat goed ~ ~
ID de Kolonie sullen Koopen bet voordeel bebben vlUl ouae WMl'boIjd at
de u1ikelen de hitte van het klimaat ZulleD staan. '

D.ISAACS&CO

~phitheatre.
~KE~VOND

'. Zaterdags.

WEGGELOOPEN-

E. F/LL/8

V:AN de plaats vall den ouderge-
tAlekende, op 23 Januari.

1898, eeD blauwvale Merrie BHI,
ouderdom 19 jaren, 8 voeten be-
&lagen, laatst gezien te HermoD
Station. Heeren 80hutmeestera enanderen bij wien gemelde Baelmogt IULLD 5u ta 'IOOK'JIVI' L4lmJ.QPUl",
u.ngeloopen liju of DOg =- II. i i . 'Ql'liAttii·· .~~l:=..t t__ ··~_lt

J. c. A. VAN NIEKERK. r (ONSmaD. ,.AA}rn~j.: . ",
Droogevlei, "¥almeabury, .11 nn.'[n. GEDROOGD' BOltED. :E.SOlEN. HOUT': ,

31 Januan, 1898. 1 IJUUI, . : ' .. I) . ; .': I

UIT OE HAND TE KOOP, ." ..'tA • :Lii·P~&:.4..T8 .'.~.;8.:.q

l..·.'····
DR~:=l~t'!';~' ..-IAT7áDE 8:4:". .. ~..... .
logement," dnstrikt Clanwilliam,
bevattende te zamen over de 4,000
morgen aan elkander: heeft op deze
deelen tusecben 30 en 4.() zaailanden,
.annex is nog wel land voor een 100
mud te maken~ Extra voor zaailanden,
gezond voor allerlei soorten van vee,
enz., een gerieflijk woonhuis met
een tuin in front. Eenige infor-
matie te bekommen bij den onder-
get.eektlnde,

P. J. A. DE VILLlERB,-· __
Hoeronlogemeut, '" '1

2 Feb, 1898. .) \

Onderwijzeres benoodigd~r
het Klnderqarten De
van de Gouvts~ Soh I te
Heilbron O.V.S. !:

i
APPLICATIES ver~ze:d van

de bij de wet vereischte certi-
ficaten en getuigschriften van be-
kwaamheid, goed gedreg van de laat-
ste School CommIssie en predikant
waar applicant werkzaam WM, zullen
door den ondergeteekeBde ingewacht
worden tot op 1 Maart e k:

Salaris £135 per jaar.
Billijke reisk09ten gestaafd doot

kwitanties zullen vergoed worden.
N.B. - De geslaagde applieante

moet zich voorzien van een onder-
wijzers spoorweg certificaat om te-
gen half prijs te reizen.

D. J. MINNAAR V.D M.
Voor. Soh, Com

: KOLOSSAAL
rllJt7I8<-Yerfooninl'-Nieuwe

VOOR 189'1 en 1898.

re ~ reuaohtig Succea.
i.,.!.dQ8-umJES.-BoXeI, .£3 &
• lIJ 8tOUIa, k Pi&, l1li. Galerij, 2a..-u. IL JlilltaiIeD baIfPrjjL DeareD

~ _~ 8111' OpeD. Bead .. muiek 0lIl

T..,... ~ OlD 7 8111'. 0a1eri), ed.
,i&alll _ Pi&, IL

AL
, AK-

POEDER,
,.ABSOLUUT ZUIVIDR.
De "nige Bak-poeder die niet door
weersgesteldheid aangedsa.n wordt.
Blijft ve1'8ch en van volle kracht

tot men haar gebruikt.
De ware Royal Bak-poeder wordt

vervaardigd door

Royal Baking Powder Co.,
NEW YORK. U.S.A.

BESTE VOED3EL VOOR VEE,
V ARKENS, enz.

Per Spoortrein verzonden.
2&. per zak 16 Newlands

Station.

r.A.Ali BOUWJrIEESTERS.-

\ ""·"l

. TENDERS
,. "t'TOOB den aanbouwen daar-
.. V stellen eener DUBBELE
. 'VBRDIEPING van circa 40 x 90,
alsook voor een ZAAL, van 30 x 70
·~t .in omvang, zullen door den
ondergeteekende worden ingewacht
tot op den MIDDAG van DINSD.'U, Hi
I'nJ.VABl e.k., bij wien de plannen
en:&.gezien kunnen worden. Men
kan -des verkiezende voor het

!l'{ MET'LI':LWEBK zoowel af-
· zonderlijk als gezamenlijk tenderen.

S&PTIMUS DE VILLIERS,
Hoek van Hoofd en

Lady Grey Straten.

.. Paarl, 29 Jan. 1898.

KOLONIALE msum en TROST
lAlTSCHAPPIJ.

,.J<-' . ~

HAKOUlf,8 ?Get" Duim wijd en 6 Voet 9 Duim hoog, .let
, 48 Duim bij 1" Duim. .a 0 ..

Heilbron,
2 Februari 1898.

·~WAAnSCHUWJNG. No.4. KERKPLEIN, KAAPSTAD.
lapttw, £'0,000. Resem POll4s, £&0,000.

WAARBORGTAl ill EERLlUBlID.

DE MilTSCHAPPIJ reikt poliueD
uit als Waarborg voor de EerlijUleid,

Oprechtheid en Getrouwheid Tan
Trustees, Likwidateurs en Administrateun,
Executeurs en V~eu Datief, CUlators
Boni, Baljuws, Laudmeten, Beatierders en
Secretarisaen van Banken, Loges. AaIIuran-
tie en andere Maatschappijen, AIdeelinga·
raden en Municipaliteiten, Klerken en
andere Beambten in diell!lt van }I'irmu en
Publieke Inrichtingen op voordcelige ter·
men.

Deze Polissen worden in ontvangst geno-
men door de Imperiale Koloniale, Trane·
vaalsche en Vrijstaatsche Regeeringen en
alle Employoerden door geheel Zuid·
Afrika.
vormen VIUI Aansoek, enz., op aanvraag

bij
G, W, STEYTLER,

Secret.arib. ~

DB ondergeteekende, zijn plaat!
Rondevlei verhuurd hebbende

~'.;.", aan den heel' Sievert Croeser, ge·
. : -: durende het jacht saisoen, waar-

sehuwt dat een elk die ~urende
,iieu tijd eenige overschrijding doet
doo. het jagen, hetzij met of zonder

(' honden op de plaats zonder zijn
'~.,toestemming, naar de wet zal ver-
r,.Toltfl worden.t· .. D. J. SADIE.

tBondevlei, 31 Jan., 1898.

" ZU1D-AFRIKAA-N-S-C-H-E-

(, ONDERLINGE

~.LlVENSVE RZE K ERIN G
f( MAATSCHAPPIJ.

~: 0 PG E RIC H TIN 18 4 5.

0, 1-4-

Eerste Assistente
Benoodigd,

Geii,corporeero bij Acte van Parlement ISS

DE (l1l.J1'I';.;ett·(·kclI,le zal applicatietl in-
wachten tot lj Maart e.k. voor de

betrekking' van eerste A,;sistente aan de
001l\'t8, School nlb ier tegen een salaris van
!130 pcr jaar. Werkzaamhedcn te begin.
nen op l~ April e.k,

Kennis I'D bekwaamheid om in muziek,
handwerken en orde oefening te :oDder-
richten een sterke aanbeveling. (Muziek.
gelden extra.)

Applicanten van buiten den Staat wordt
billijke reiskosten toegestaan.

Certificaten van bekwaamheid, good
zedelijk gedrag en lidmaatschap eener Pro-
testantsche Kerk moeten de applicatie ver-
gt'zellcn. Applicanten moeten zich aan
de school wet onderwerpen,

J. J, nASSO~,
Sec. StJtn. GOIIVls. School.

\.~ J

. ~ttb.lltoor: DAR.1l!:OSTRll T, K"-lp3tld

r",A;k.,. i,. Tmrban. Blotmrontei~ en
,. Jolla"nubur~.

. ~ ~ _;jDIREITEI1Rf1I :
, }ton. ALFRED EBDEN, Voorzitter.
l1ENRY SOLOMON, Su.
.RBI:D. 1. CENTLIVRES. '
PAUL 0. VILLIERS.
qoDJ'BEY SICHEL.
<II. O. STETTLER
BARRY BOLUS.
B. K. AROERN E.
~D.l. X, 'HERRIMAN, AI.L.A.

. Htlftl HllU8rtJ'IU'1G1 .U'VI~r.U&.
Q. B. C. ANOERSO:of,M,O.,l\(.C., Londen

lI.n.c.s. Engeland.

: ,JlUlLIJKSClI1 PR.J:JlI" . 1>11 ') S J... ,. .. 7, ,85 ta!'\ !'don,

" nrxoxn I ~R.'PST -..... Hl U, ... 9707:1;2~ Jauunri 1"0').
~,DSIIl! HHDEX. £1,947:700 ~ l_. _

Gc"'" IkUgJ i..Z";.I"lfr;l:"'1.v4~ S,<'u":I,ilrn

, .....
J

8 Von ~ TOOI'Zien van een Spiegelglaa 18 duim
patente wieletjeIlo .sa "..

STELLEN BOSCH.

( JE ondergeteekendo wenscht
hiertnode aan het ze/erd

PlIlrlick bekend te maken, dat"!.ij de
weluckcnoe Apotheek, ,:;clcgcn in
Dinl 1.'11 PJ,:iu :·:t.·uten, vroeger g'-
drr veil door wijlen <It'll heer K. J
Bastiaan, l!"dt O,lJrgenomen, en
kan zijne vele vrienden vcrzekeren
dat Lij een nieuwe assortiment van
versche medicijnen op handen :hooft,
en waarborgt dezelfde bebaudeling,
als door den vorigpn eigenaar ge •
h.mdhaafrl. '
Hij vertrouwt dus vriendelijk op

Je o[lgeurokcne onderstllming van
h~t geëerd puhliek Rls tevoren,
wlen~ he.hodt~n het zijn grootste

... 13,00:1 doel IS, hmDen den kortsten tijd te
i:~ vol~oen. , .
!~ Eene IUspl'Che wordt vriendelijk
l~ ~ht.g: ~. J. SOHILTHUIS,
lJOI
1,000 Stellenbosche Apotheek.

UITSTALKADB8.
LANG" ARKT-8'1'BAAT

U •

PLEIN - ST1U.A.T.

KAAPSTAD.

STOOK- KABINETF.A.BRIEK.
BARRACK-STRAAT

f ES
BOOK- STRAAT.

.\V. L. EDWARDS,

z

"'CI
. _La
D.
ill
~jj
te'
be
(ff'
w.

"

r..
,

Geene wind~en; geene paleD; vereilcht geene _lOht .. eD
opnohtiug; altild stevig. . '

De aterbte, gOedkOOPIte en doelt;reffendite heini1Ig iD de wereld·
Komt in roUel). kJaariemaakt; sal een Jakhala uit- of een OlifaDt

inhondeu. ..

~'T GENAS HBN ALLE~,-
Schrijft om Catalogaa. Kan gesien worden bij de AgeDteD

White, .Ryan & Co., Bnrgstraa~
OF HANDELARBN OP HBT pLATTELAND.

.,...,.'

i
···. ..'·,tiJ ,

BelDoéd!gd door 4e enorme'
'.. vepkooplngen. maken 4. Pa-

.brikanten zich ge~ om •

TB VERSCHEPEN.-,
VERltlUJOBAAR BU :-

B.O. LBlfKOlt enJ'O.
BllYlDlS, JlATHBW ft 00.
. J.D. OAll'l'WBlGB'1' ft 00.
Bo UW2D'CIJ-eo.
8'l'EPBA1f KePBPSOlt ft 00.
G bU andere Pakhutzoa.:

.'8&.OC)Ot
_ ......._............ ! -

Zuid' Afrikaansche Vertegenwoqrdiger :..J.

e CH'AS. W. HOLMES,
Timber Straat. Pietermaritzbur.r-

r

J. D. CARTWRIGHT & Co.,
GliAS'" EN PO~CELEIN- MAGAZIJN,
~. ADDERLEY EN·DAlUJNGSTRATÉN.
,,),

EET., On~bijt-, ~TheeserriegJ ToiletarLikeleu en alle .soorteD Aarde-
werk tu groote keuze. .

Hang- en TafeDampeu, Vloerlampen voorde Voorlcamer, TafelmesleD
enJa~- artikelen en alle Huishoud-Uenoodigdhedcn. .

Verzilverde CD F~~ie. Goedo~n. geschikt voor Trou~·,of Verjaar-
clagspresenten een Speóialiteit. Jtust ontvangen 'eon ~mg T1Ul hu
lpecialO Port. o

~'VICTORIAN W.A.TER-WHITE OIL."
• 160°. WURPROEF, : e

IN PATENTE "F.A.~CET NOZZT·E" ~ :KANNJ2f.
l>B BEeTE OLIE IN DE MARKT•.

ZUID-AFRIKAAN8CrJ :
KOJIlfIWU MAILDIENST

D
K~T~~~'::~~~k»~ na.,.... ',

. fam,ilies voor boeren werk -, ..._~'-' ~ .
op te zenden lUW' eenin statie in .U"---· a '.de WestelijkeProvinCie tegen de WUK ONDERwrrrEBEB9EN. V_:lO. LX.,..
v0t:: prijze~~ niet 1DiDder APPLIOATIBS: -.oor ~ IOIfINKLU~A f1DJENST
te nel!- dan 18 dienatbare man- . DOemde~ ....... Id DIDlftOOJOOO'lIUTSClW'FT)
oen en ~elden. . TIll de bij de wet ,"",iJchte getaiIf- _.-

Alle dienstbare•.n van 12lareD oud schriften. VaD bek~eid, .108d. aum- Tl.
en boven! 158. per kop. ., . gedrag van-de laat.te School {)om. ])B Mailbootn .. Maateohapl'ij nr-

.Alle kindereD. Tau drie, JareD tAK missie CD predikan.· ten WUI' .ppti. trekba na Jtupetad n&&l' KngelaDd
oDd~r twaalf 61. por ~p.: cant werbaam w~. en lidmaat- r:~; :~~ ..

Kinderen0.dne gratis. schap eener protestautscbe Kerk VOOR ENGELAND.
. W. A. BOTJU. zullen· door den :oDdergeteekende Feb. II-NORMAN (Twin !lcrew) K.l.I'l. )foLO:Jt

OUheart Road Queenstown . h "'.. S.l-TAJlTAR, KIIf't.,r,lIO.__ •..• • Jngewac t worden, Lot op 4 Maart .&I'. __ xoou, KII('t.OIlJFYUI

Een lIooti''.londe·rwlize 1898.; . .nu E~&1'I VOOB KNOJ:J..\IID.', U.'· J r Wt"riaaamhedon to beginnen zoo ORl::~K (T.win s.:re,,), Karl. AneTOllo, _treD'
....-:t. __'''k 10 YcbRmri

WORDT
'--d d 2d a~tg.m.?",~IJ' ,'. GA8COS ('rWill8crc.), Kapt. )U.aTllI. OIIItzrnt

gevraag voor e e salaris £120 per la u' en de st y-etJruari
klas Pu~lieke 8chool ~ Schoolgelden. GUJ!l~~ ...5r ...in crew), Kapl. S&lI~Oll, om~'

t.eaen ~n Sal~m va~ £175 per jaar :pillijke reisk09ten, gestaafd door Een ~an d. Mut.tch&ppij'amooie Stoom
met vrije WODID1,ruim genoeg om kWitanties, zullen vergoed worden. booteD &al SOUTILUIPTON verlaten Toot

boa~en in te De~eD. . ,N.B.-De gealaa~e applicanten ~~~ eie u.ukomat Yd

Die~sten te beginnen na de April moeteb zich voorzIen van ender- RETOURXAART..JESnaarENGELAND
va~tle. Applicaties met getuig- wijzers 2de klas spoorweg eertifi- P;Dgbur TOOl' ZeI ~Dden, WOI"II2nuitp-
8eh~D zuIlen door den onderge- eaten om tegen half-prijs te reizen. reik~~een 'fermindaiD~ftIlIOpercell'
teeL.-d t --1_ t 14 op den Dnbbeien P~ja.

_u ~ ODvangen Wunwu to N. JOHAN BOER, RXTOURKllRTJES naar HAVENS
Februan. aanstaande, . Sec sch Com· 1up eie KUST ,""en u:tger'eiktvoor d•

Groudlge kennis van de Holland- .. , , . • ta-agreia binneu Drie:t.lauden perde uniOII
sehe taal, lidmaat.ecbap van de'Ned. Senekal, 29 Januap 1898.1 ol \he ceat.1e Jlaat.cbappij Swombootcn.
G«ef. Kerk Doodsakeli 'b T • b Vo« VncM af Puaage doe men .,.nwek
ten. 1] erelBC· YABD. SPUY. IDELIU l CO. ;:.:..;~ion Swomboot

R. J. ROSSOUW, fondu AfsJotq's "' AJ1enle.
Beo. Bch. Com. -

Bovenvallei, WeIIiDgton, . TeL ad. )(ai.... .,. ea Plarl
1 Februari, 1898. • UIITY",

KoalBtlijteLnemtleraultla.nt ....

l6&
A. SPOLANDER&OO.,
. GEVESTIGD SI JAREN
Chronometer-, BoroJ.oge. a Ilo)wbn

J/uhlal Gtbotur:«tc ~

Gouden en Zilveren JIOrOIOSW ia
"'< Voomad~' .

Levert, Brouwers (Imf,



.w-
Ianu

I'

TUIGEN
'd Il W ~ Soh ll]J[3ló.l'HJ[lJr'

, voorkomen.
r om Pnjslijsten
) RLJ:NG T.

KAAPSTA.D. il

jL_\AS llE~ AL1EJ\. k r. ' >. Jf

-I iS \ E ~ vx ('ASTLE, "ap. Jl T.~
IL_ II' ,\I; lI!:S l'_! TLE, KA • lli'GIlY.

a te Joor elud,' Lu Pu'
KL C.I'TL·, apt. W DIUI, !

'. ,'.\'TLE, Kapt. ST A..lI18TIlUT, 0
l ,_.;-rnar:

t..m.,

VOOR ENG
_S(ll:~I.\S (Twin ~'r<'w)Ka}'t.)( !.On
_TAIaAIl, I'apt. 1'''''11
-)ll'OI:, . p(.\.l"I"'l~

GGERECHTSHOF.
Cl IELE Z \KEN.

h!u.'" tt. J., vuu
,,'1,1 tlf .I/'Jf'.rt rp.)

VRIJD..\. ,-l 8hUABI.



'.. ,.
~\

;.

~~~..,.~;~~~1\-, ';~

~.• I;>~;~;:;
-IJ-:!"' ,
.. j ,

,~ ~;>

,. I
!

I
, I, i '1-

1

(J •

., '';',-'''''11.11:. V.1liIIF1' __ I!II

L:'; t 'q ;•• L 1Gr 1
I
.I

___ jo

, ',~,. "

,.
J ",..... . I! .

Il••t- .. 1("".-,"
lO re uu.

~ ',r ~t
r ....

··l MJ U... ) .
•• ' ........ m .kta

J_",~ r ,ot"

"'hJ' '",. "
J',

11:\* I,' II·,'
Kl\ ,·tI· Iif' \ ~ !
A I ..tt

H· t. IIn

Cr <X'k

.,
, '.

~>:~/~\:,'
. ; ._f·~. J. i ~s..
. ; .:\1,;. ~;"fi .

::'1 J cb.

:.: J (~" .. 'i.l ...
... l' )llil.
.. V ·IM Ir
... ) (' "... ; ". ,.,..
Ku;,,~.

., C lAr..e
G i.

:JKriID" ...
Il"",.' Il' ude"8.
,..l I .brr1,.'D.. , ..

UI bon nl

BLIEK. BOO~ VANGST Jf
~oor"'"'twanlpt'lIIl YOUr dct _k ....

'·i,' ,.,.. "t
1° t e

,.. ,·...,}f I

n"d",I, tI'
Da Grolldwe kw e,

r ~.c,\ll

'... U

21 Juru, I

f't(tc'~•• ,,' t'1
la' et: 'I:.J


	gray00384.pdf
	gray00385.pdf
	gray00386.pdf
	gray00387.pdf
	gray00388.pdf
	gray00389.pdf

