
>evolen.

en boek is. dal ilc
_eien, eo te meer
ok die TU &Ddere
Re,,", of&rie..
•ibie world dia-
boogte TU &&keo
or wij tr&pepw" ti
,tie Dl&llDtln in liei
r komen op .ulk.
jle ..en wordt. En
.an ten .ol1ea. ped
e gemeent.en. wur
...aarde beer C. H.
predikaat te New

e bandelwijH van
:enaamd Tammaay
\tuk t •• t.ellen) op
~h;)eTe.n niet 'ter te
haUl bier in Zuid
I()gelllk niet op alle
emd boek a&ngeeft,
-ld ...ordt door dese
zoodat "1 .I.-l.
met den i~val In de
te venterkeIl me'
e uken. Z!I heen
"u. af Jee lt agsraden
-Ioed. terwijl 'U 00-
m t muuen eo onzen
voordeel geeft om
Tammany Hall te
Icoder lese dit boek

I le dan of bet niet
>ogen open doen en
ge vonden worden
onlOCbaldig t.e Ter:

er .ele pn.di.kanten
,I. de weleerwaard.

< A FRllU..AlIDER.-
~R BOND.

.en te Cere! weg op

~ter en 9 ..ndere
met ",bed.
•• Mlte j&&l' ...... Iag
den 5den Februari

" leden. en thana :~
" ."dde roor en de
·rde. dcal bet ..el"!llag

dat de seereu.ru de
u er aan berin neren

werd toen ..oorge-

.telde veor, de heer
d e ,nl.eekeninll voor

e aaMtll&llde benoe-
\t".en de beer J. lo.
le heer Erumn •.AI.
vulgende eleeue het
e .t<olllplaata werden
erl-er en J. du Ple«-
:10;1 .... 1 ..-oellg toen
Wilt voorl •• nii het
L'lIul omtrent een

[rank rul l. !'ommigen
Bvrnin lOO ,et. dOOD

er~ocbt bad.
'g werd toen bepaald
a.alldrl.a~ ten :! ure.
e leden de gel.,gen-
rd t ,eg@llIi<ertll'l ook
c su pcr-ipues met deu
Dur .r niets meer te
ser ,... W. Burger den
or hunne diensten in

.u met gebed . ..-aarna

L. P. ERA~'.lI·~.
~ec~t.aris.

luR[,

'Iag van bet distrikte-
c. gehouden op den

re n (I.-\.. Oosthuieen.
le~, J. c. Loo-k. P.
P ~1. le Roux en U.

~.weriog gele.en,goed-

..er.Ie dat bli aan de
I e n Ferreira ge.a....·brd4

·r"pndll.efl nn hunne
.j a t hr .Iocbu van dell
.l'! un·t.,.angf:!n. maiden
,.lenn~ bad bele!:'!.
an r hst C'lrkelcomité te
:1 \"t~f'llag van het
aruit bi"", hdt volgen-
IP,fI~de!\ tegenwourdlg.
-,rdl~ende. behalve l:tn,

\,dJ"en ell Du Tu,l
hunner gelouhbrievcn
.j der stemmen eli Wel"
,"r\tlurd. AL. hunnu
" de heeren Kuhu.
rwe
mz oe k te doen bu den
:-l1i;tD dele "\'"ergadt..·r1n·
uden
~aa.rdl~de, naar de pro'"
Il de Yries ). geh,mdcll
"P den l t-d en }o'ehruarl
\'ulgt Voor de (trawl·

rl(':"'Tll.~hlp door ~H t "lr·
Jr-.oklnJl red",trLbutlo

:1 \leOwoDien ()nder"W11!\
vriJgelaten: vnor bel;u4

I "pboiling v.n I>el... tlllg

LI Il geil ging de vergaJc.

n. J. STEr,lI.\~~,

Secretart5.

IRT.

KET,
If: nl::ld:c

f "hr --( rt"T tt·t("~r:l:lf. 'I -

. rwlt.:d un't' ~fr j.

i '\lI Lal ")mpctlocren "'.~ 'f

,,11v,n:HI.
',or ,,..\r2'ran.f )-I-:n.:'·\ ,n·!
: I, ï W("llstrlJri te :-')'0111' ."

"r tpk'.:r:a.a( )_~tll.1 h:',
lO'" \cw ~('Iuth \\"~~t'j

I 'I, k 1-;n .."t.."'(lc !tllii 0;":'.

~IJDEN.

\'r.~( l'l!r tdl~....ra.af.~l 'tI
;t~ "1\0 de \Vfl.nllt,·r~r..; ..:,,,.
·.r I, \., ht....'f .Jf'i'!M·) ,1.d,

'\.'I'[I'n d;c tx·l.'\II.: ;,l·.iic:J

"l·~.;:,,;,ln te mako.:u..1.
lTBERIOBTEN.

I·"T.\ D,

;:It l))Un;.

V;ln Slltal

I :';l\',,·n~.
.,;·lcn

:]1', ,'au :-<.. .•uttuun,don.
"'OK:K&M.

la.aJ kIlSlhJ,\·cns...
f'.>rt ~oll.>lb.
.r LIMI&boD. CD H.l,re.
n. QAAf BuenOl "1~

1 ~

HOOFDPIJN
ISeen gewone voorteeken 1'1ul siekte, en mac

zich als den voorleoper of Qletguel van vele
kwaalsoorWn voordoen, ofachoon het bl 't alg_e-
meen niet I'{evaarlijk is. Steam', oog~ltelijlte
Hoofdpijn Genees~~ddel (heelemul IOhade1O(1) .'
is een spoedige, veilIge, en sekere remedie Toor .
bijna alle hoofdpijnsoorten. Eene poeitieve ver-
lichting v?Or neuralgia. I.Al~oP. de huldteekiDg
in rood mkt over het papunt]e op elk c1008.
./t1lt /llIden'JI zijn onechl; Van alle apothekers
tfgen 18. Gd. per doos VlUl 12 doeea.

DEEL 69.-No 8,556·1 KAA

J6!C_
){&1mesbury hecuteurU&m81 an
Voogd~ en Brand Assurr.nUe )(&at·

8ch&ppij.

publieke Verkooping.
'DE ondergeteekeude behoorlijk

daartoe ~elast door den heer
~( J. H. C!l.O~SER,die van plan is
zijn hocrderij op te geven, zal pu-
bliek doen verkoopen te

Oranjefontein,
('llllm\'sbnry AfdrtUn.r)

OP

WOtll~dal!, 23 Februari aanst,
ull Il) rea v _K.

Het volgende:-
I. Levende have.
~ Paar gpdresseerd~ vos paarden,

~ jaren oud
1 I'uar gedrc,;seerdc bruin paar-

den, .j jaren oud
Paar [rru in paarden, 2 jaren

01ll1, ongedresseerd
1 ZI\:1l't "t:llimmel hengst,2 jaren

0\1,1, l:j hunden hoog (rijpaard)
1 Zwart schimmel ruin paard
:2 Ol,rt'Cbtgl'teelde paarden (1

bruin eu ] vos) 1 jaar oud
~,I) r:zel~, waaromlf3r ] 2 gedres.

set-rue ezels en 35 sommigen
gedre:,seerd, 2 tot 3 jareu
oud (allen geschikt voor bet
tnig)

ï G('(iresseerde merries, bezet
door ezo1hengst (waaronder
ll?aar Jlale vos merries 3 en
~ JIlren oud)

lOprechtgeteelde bul
1 Lot beesten, melkkoeien en

DB HBBR

I.L.• '". ,.', . ,
Die onafgebroken dertig jaren. )ang met!. Q~vri+iên ijver U in

den WetgeveDden Raad heeft gediend, de besohermer van den wijn-,
koorn- en veeboer, zal U toespreken op

MAANDAG, 14
.'

FEBRUARI,
des morgens ten lO ure, in de Stadszaal, Paarl.

De heer J. S. MARAIS,L.W.V., zal den voorsittersstoel bckleeden.
Dr. HOFFMAN,de heer A. B. DEVILLIERS, en waai.i!Cbijnlijk ook de Ed.
heer J. H. HOFMEYR,zullen toespraken houden. 200 Vette Varkens.

Arbeidsbureau, Kaapstad, 5 Feb., 1898.

Een groote opkomst wordt verwacht. Op Dinsdag. iS Februari,

ZULLEN opgemelde Varkens
publiek verkocht worden uit de

kraal van Mej. de Wed. ISAAcVAN
AARDE, Paarl. Zij zullen zeker
present zijn.

J. C. WAHL, JR•
J. S. MARAIS !t c«, Afslagers.

Priellk. ·ID
Man, vrouw, en meidie 8 J',_ovud. .
Oude man en vrouw (blin dochter, met 4, kinderen, twee meidjeI

i en 4, jaar oud, en 2 kleineKENNISGEVING.---
Runderpest te Piketberg- Man, 2 vrouwe n 3 kinderen.

Man en vro {bejaard).
Man, vro , en één kind, meidje van .2} jaar.
:Man vrouwen. en één kind, 8 maanden oud.
Ma uw en één kind.

met 2 YrOuwen en 5 kinderen, jongen 6 jaar,2
, en 2 kleine kinderen.
Man, vrouwen één kind.

HIERM~DE geschiedt, kennisgeving dat Wijk No. G in de afdeeling
van PlketbeT.g een.!Det runderpest)esmette area geproklameerd is.

Ter al~meene naricht ZlJ ~ot bekend:_.dát Wijk No. 6 Porterville insluit,
'Iot verdere kennisgeving ~_~n vee, vellen, of vleesch uit boven-

genoemde area worden toegela~, en alle vee binnen genoemd area toe-
gelaten na datum deses, zal até onder kwarantaine worden beschouwd en
aan de d~p betrekk~Jtllebbende regulaties onderworpen zijn. '

~nentmg. zal lD:~na mede in '.de wijk begonnen worden, en
alle lDformatlën _~ilDen op het oogenblik worden verkregen van den
Veearts te Halfzriansbof.

.'

~

VerkoápinPublieke

WELLINGTON.VAN
Zeer Ko.tbare

lAsse Goederen en jee
TE

SLOT VAN DE PAARL. luim Qrediet aJ gegemt-L. E.SCHREUDER,
Verkoopi .. betriiat pno- OlD

vaarzen
100 Eerswklas mofhamels
100 Aanteel- eli slacht bokken
SO Hansschapen (Afrikaanders)
50 \" ette varkens
3 Ezels voor paarden

1ro Slacht- en aanteel bokken
II BoerderiJltereed-

.cha.p.
~ ,";pan tuigen kompleet
1 Zdf-binder en 1 McCormick

machine (losgooier)
4 Span ploeg-tuigen met trekken
~ Eggen
2 Paar achter-tuigen
~ Nieuwe wagens
2 Schotsche karren
lOpen kar, 2 plaatsen
1 " 4 "
1 ~{ol wagen
1Water kar
1 4-zitplaats kar op veeren (af-

slaan kap)
do do.

A. W. BAKER, Piketberg. -------
Bui'te:nltewro:ne kan. OD1lteld. "te ...,.kenPiketberg; 7 Februari 1898

~------------
BUROERSDRIFT.

De beste KoornPloals in denpmtrek /8 Huur voor IIrie of vijf
Jaren.

DE BULAWAYO MARKT IN KANTOREN DE ;ij~;~~::a:::~:ht~~~bene::.

MM TSGHAPPIJ BEPERKT ~ij:\~:'rtic~:;,;.;~:::::J • zal publiek doen verkoopen op

15 is G -;-tM---' -Dinsdaq, den i5den dezeren eerces aa, ansion House, Londen, E.C. T 1030E:S • URl PRECIES,

LOSSE GOWEREI'l: 1 Snijmachine, 1
Voer do., 2 Ransom dubbel voor
Ploegen, 1 Enkel voor Howard, 1
Zaaileads Egge, 1 Braakland do.,
1 Landkrib, 2 paar Acbter Tui.en,
2 span voor do., 2 Trek Zwingels en
Kettin~ s, 1 lot zakken en aedere
goederen te veel om te melden.

VEE.-8 Eersteklas Ezels, 2 do.
Merries, 2 do. Melk Koeien in melk,
3 jonge Ossen, eDZ.

M. M. CARSTEN.
A. B. De Vimers &; Co., Afslagers

Paarl,' 2 Feb., U398.
W Mede zal verkocht worden

voorrekening van den heer A. vAN

NIEKERK: 3 Ezels, 2 Paarden.

_.
Publieke Vérkoo

AAK DB ,

OUDE DROS

_-
W EGENS d~ talrijke aanzoeken om bovengenoemde plaats te huren,

heeft de ondergeteekende besloten, de Pacht of Huur vall deselv&,
voor ,niet minder. dan drie en niet meer dan vijf jaren. publtelt te laten
opvellen

Op Maancla4, 14 Februari, ••lL,
'S MORGENS TEN IULF 12 UBE.

Gema('htigllc KlIpitaal
Inl{e:!chI'CWIl AllpitaIll
OnlD~esehre"en Kapitaal

. " . .£ 13.l,OOO.
Xlt;J.OOO.
X1O,OOO

Dlreoiieuren.
DR. F. RUTHERFOORD HARRH3, DE nEER JOHN OAKLEY

MAUND, DE HEER JOHN SEEAR, Directeuren der Rhodesia
Exploratie en Ontwikkelings Maatschappij, Beperkt.

DI': HEER GEORGE PAULING, Ex-lid van den Raad en Commissaris
van Openbare Werken en Mijnen, Bulawayo.

DE HEER HERBERT CECIL PORTER, Directeur der Mashonaland
Agentschap,' Bcperkt.

De huurder zal een buur kontrakt moeten teeKtJIMJD • teaamen -
twee borgen voor de betaling van de huursom. I,

De opveiling zal plaats vinden voor het kantoor van Qe Afslagen.
Marktplein, precies ten half 12 ure voormiddags.

J. H. lJUXllL~N. DB heer BKlU,AIII.1( Lo.aA.B~·.
plaats uit de! hand .'

hébbende heeft den onder e·..•.....Ir..

1lK L S"ITH & c gelast publiek te verkoopen.w.. • .lIL 0., A,fslaCers. melden datum:-
__ ------ 16 Ossen en Jonge Beesten, in

VERKOOPING I VERKOOPINGII :g~':~:á-::ar
Paard geleerd, 3 jaar oud

1 Pur Kar :Merries·
t do geachikt bij
1 Geel Rij en Trek Paard, 6-2 VeUe Varkenll
1 Bokwageu
1 Kap Kar. lOpen Kar
2 Dubbeleoor ItaDaom

Hout BalkeD
i Dubbelvoor Ransom Ijzer

Door het zien gelooft menI 1>Joeg
I . '0, 1 E:urt.~l~~:E do do

LEEST DIT NAUWKEORIG-; --arr'Z'D'Vr' im-r--mm ~:;UW-""\~igen,kOU:lp1~$l
GEMAKKELIJK VERGETEN. 1 do PJ:!; . dd

2 Pllal" Achter Tui~ .... ,
8 Zwingels lD~t Kc. '-4_,.,

plCf:t
1 Los Duik Plank
lJ Gebreide B~t Vellen
1Lot 'Rauw do
rikken, Graven, Schoffcla
den, C1lZ.

1Blaasbalg, 1Aanb~t'ltl
1~et Smids Gereedschap

ploot '
1 Lot ~immerm:tn! Gert'C<Lchap
1 Krunfagcn

AU<'lIwat tot c('n Boerderij Jxo.'
hoo~ zal wor-dE'n yerkoc:ht te ,'cel

stuk, ooze prij7.en om ID bet bij7.0nder .,llci te
IIChrijven.
. VERDER:
Hetgewool 3F80rtiment HlTTS-

RAAD, bestaande litt KAl-:i'I'E~,
STOELEN, TAFELS, KEUK~~-
GDRKEDSCHAP, enz , enr..

•

j Ransorac's ploegen
2 Kleine ploegen
I Koom molen
1 Hooi pres macln nc
I Chaff cutter (1 paanlekracht)

Graven, pikken, r-nz.
III. Gra.nen
300 Mudden z:ta·l koorn, 11;;anl
;,j I do .lo dil I'oits

eoo do l'er,t('\';las koorn
2,0\.)() Zakken liavvr (zaad)
2,(){)() do (voer)
En wa.t nog werder zal aangeboden

worden.
RUIM CREDIET.
G. W. KOTZE, Secretaris.

J. W. Illoorrees Jr. I Co. Afslagen.
Malme:;bury, 29 Januari 1898.

Wellinglon, 3 Februari 1898.... Seóreiiarl ..
DE HEER.E. PHILLIPS.

k"iIK'o-IEIoc;selijke Cornliie, Bula~ayo.
AU I';R,_13estnurder in Zuid Afrika van de Rhodesia Ex-
lorat i twikkelingsmaatschappij, Beperkt.

O~; HU: ~.-\D 'Y, .Assistent Bestuurder in Zuid .Afrika van
de Hh ratie en Ontwikkelingsmaatschappij, Beperkt.

DE IIEr:R~' • WREY, A.M,I.C,E., Adviseerend Ingenier :ier
Mashonaland .Agentschap .
Secretarl •• en•.

GO EN VAN MATABELEL.AND, BEPERKT.

--_ .._~ .._ .._._----- _-
Malmesbury Executeurskamer en
Voogdij en Brand Assura.ntie .Ka.&t·

schappij.

MOUlSOM & CO.'S
---~---

VERKOOPING
VAN

Draperie Verkooping
VOLLEN GANGVast en Los Goed

IS
Monsfêl

NU IN
De~ppij is de eenige huurderes van de Bulawayo Publieke

Markt, en de eigenares Tall 40 standplaatsen in Bulawayo, op ecnigen
waarvan gode gebouwen zijn opgericht.

Alle soorten producten worden door de maatschappij ontvangen
voor verkoop, en geen ander agents-commissics worde!l van klanten
gevraagd dan 5 percent commissie op de verkoopingen.

Kontantgeld wordt aan verkoopers uitbetaald op den dag van vcr-
kooping en een prijslijst wordt wekelijks aan alle markt klanten toe-
gezondcn.

In den Boedel van wijlen clen heer
Pn:n:R ABRAHAM VAN DER WEST·

IJljYZEN.

DE ondergeteekende zal publiek
doeu v~rk~n. op het dorp

~I.\LM':SnURY,EZELS.EZELS. Uit.teken.de Bergplaats.
Bezendingen van Koloniale producten van over de lOOlbs zullen

per spoortrein vervoerd worden tegen speciale lage tarieven mits de
verzending bricfjes gemerkt zijn" Koloniale producten."

De maatschappij verkiest den ver\"oerprijs bij ontvangst der
goederen te Bulawayo te betalen en de kosten af to trokken van de

ophrengst.De maatschappIj i" zooals IllPn uit het voorgaande zal Jxomcrken,
een zcer verantwOOl'delijlr lichaam en waarborgt allt! zaken aan haar
toevertrouwd op eeno behoorlijke en voldocnlle wijze nit te vooreD.

Adr('s voor goederen: Den Marktmee!.'ter, llulawayo Markt en
Kantoren Maatschappij. Bep('rkt, Bulawayo.

Post Adres: P.K. Bus 21~, Bulawayo,
Bankiers. - De Handard Bank vun Zuid .-Hrika, Bepcrkt.

40 Eersteklas Jonge Ezels
2 Paarden.

OP

iOeJIsdag, dID titlen Pebraariamt. Op ~ORRISON & 00.'8 \' erkooping
Beginnende.w 10 ure d08 WnRIJE:S DK VOJ.(~ESIlE Koorns HEDEN AA1fGEIIODIlI!-

voormlddllgd•__ . Wollcn Fransche Foule Lakens goed, 51d. pcr yard, waard 1/3 en liG.
Valli! Goed: Brad£or.l CaslIlDerel', Li}d. pt'!" yard, waard lf·'l·n Ij3.

l.-~ckere 15En'cn, gelegen aan Wollen Fl'ansche (Jashmeros ] /;j per yard, wnard lill en 2/6.
de Noord-Oost zijde van bet dorp. 7.ijde Flmvclcn, allea &:n pri;8 I/- per yard, waard 2/11 en 3(11.
Deze Er\"en zijn behoorlijk toege- J~bilce Fluw'elen, ~l.'.en ééu prij~, lj- per ~ard, waard 2/l1.'
maakt met draad; en zijn allen ge- 1...0 Dress Rolx-s, ZIjde ~oorteD, tt'l:,l"On12/~),1.')/·en 21/. stuk wa:ard 40/-
schikt omop te bo liwen. Ecn er ;,(I!-, en 60/- ' ,
van is bebouwd. O"ersch'Jt!en, mijl~n lang, w,>g·gcef prijzen.

2,-lIet eigendom. behoorende IIondcrde pracl,tige stukken G.:ruit en Muslin, tegi'n 3d., 'HU. en 6ld.
aan dl"n overledene, ca bekend als pCI' yard.
llofm:m's Dorf. Witte ~ailJ~ookS, 2/11, 3/,\ 3fl1, 4/t}, tot G/ll pc>r

Lo••e Goederen: du\)bel wa"r,lig.

1 Zadel, lOpen Kar, 1 set
Tuigen, 1 set Tuigcn (nieuw).
1 Voerm3chint', Vaten, IJzer

platen, enz., enz.
Levende Have:

180 Schapen, .') .Koei"n, 2 Kal.
vt>rl', 6 Vaarzen.
1 Bul; en wat noSTverder zal aa, n-I

geboden worden.
G. W. KOTZE, Secretaris.

J. W. )(OO~ Jr. '. 00., A.talagerI

'.,gaet do Dag der Yeikooplag Diet:
Woensdaq, 3 Februari. t8ge.---

P. J. P. IA.RAIS, Afslager.
Veodu-ksowor,

Tulbagh, 31 J,tnuari, 18').3.

~ VRIJDAG, 18 FEBRUARI, 1898,
Zl"LLE.\' lxl¥l·ng-emrlde Top Ezels

en Paarden j1uhlipk vE'rkocht
wordm ter plaatse DE JCNCTION
bewoond dOOl' de heeren RIISSt)IIW
f'n Louw. omtrl'r.t t'cn IIl1r van

PIKÉTBERG STATIE,
:'\.\1.1.1r'f. I\Lf:!:\ HEI:I; UI\ïF.R nJl.l"O.

De Ezels zljn lIitgl'LOcht lIit de
b{'~tc stoeterijen t100r (lcu onderge-
teckl'nde en dl' a.andacht vau koopcrs
waartli".

"
MELLET, TRUTER & OCHSE,

De Rand Produkten en L'3vende Have Commissie Agenten,
Bramfontein en Kerkstraat, No. 23, Johannesburg.

Hebben groot genQ(~g-Cller iii hunne vele kliellto:l en het publiek in het
algemeen bekend lo maken, dat r.ij hereid zijn t·] Qntvangen, en to

'\"crhoopcn op com missio op de voordeeligste wijze,

Eenige soort van Produkten en V!vend Have.

L. R. NOLTE.
P. J. P. URAlS, Afslager,

Tulhagh, 1 Feb., 1"~I,".

---------

TE ~OOPl~E\,E gr~~tc Plaats n;bij de
,j ~t:1d, .I:'~ :-Il'l'l'S groot. met

'li oonhtll~, Blllft'll"clJOllWen \ViJ'n-
d '1' n ,gaar, Iltll!?n, Landerijell, 8 Oot-

tages goed ycrhllurd Hout enz
G~k ".oop.

WIUfOT & 00"
Juta's Gebouwen, Kaapstad.

------_._-
P,K. Bus 1,520. Telegraaf Adres: "MELLET TRUTER."

He(crentit>s door vri<'ndt'lijke tOl'stprnminjl: J. M. DE \VIt, HoofJmarktmee3ter,
Joblillueeburg,

.1.
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SCHUTVERKOOPINO.

flI
L'R)lEDE :-ehiedt 'keUDia. BIE.RBIJge8Cbiedtk:OnD~iD6g6' ~"'r '
D e-- "Ul termen van Sectie ~ , '
geving in termen van Seetie Akte AA van 18°9, dl\~ d'e '. fdeel- TE 'worden ftl'Jtocht uit bet Schut te

fd li d l
.n -.v - ~ AL MertOD:; op" 26 Februari 1898 iD

~60, dat de A ee n~raa van p an ingar.áad van NamaqualaDd, op ,eene dien niet TrOePr geIOl!:-
IS, op eeue vE.'r~derIDg te worden vergaderi1)g in de Hof"-al.W Spring~ lBrai!l eti~ Rijpunt, llnkervOQf-
g_ehouden aan ZIJn kantoor, No. 43 bok. op d~ 19den dagrvan J•• ri, been Uletk n.okDi.balt.er, .. r rug, braDil
~t. Georg~s~raat. op VRlJDACl, den 1898, gehouden, eene belaa~ing .....n op 1l~1U onduidelijk, bejaard; 1
lSden FEBRUARI aa.nataande, ld. (Een P~nie) iD h,,' £ -,;,ag lau,"o1 ~"lhikM'OOr.Up,
om ,lO uur des morgens, eene be- geheven beeft op alle Vas~goed bin- :::'-Un~:u!\t~v::;:,: ~::.
lasting te heffen en op te leggen?l> nen de Afdeeling daara;an onderwor- .. "" leUer onduidelijk op rechterbont j

alle perlOOneI~d~araan onderbeV1~, pen, benoodigd voor h~t jaar 1898. llallg wol nm, Uokeroor t:e1n atorap,
valt een penme 10 het pond (ld.ID Genoemde belasting pI betaalb6ar rechf.eroor klein ltomp; 1 roollClbllder
het £) op de waarde van v~te zijn ten kantore van genoemdo Af- ='&:=;:;:t.~~
eigendom in de Kaapscbe afdeeelmg, deelingsraad te Springbok op deu 1 bruin polli. rijpaard, Itomp'taart, alp-
te worden verdeeld als volgt :-!sten Isten dag van April, 1898.' meden maanhaar, kleiu kol, linker aehter-
voor, hoofdwogen, i&ten voor ~f- Op alle eoodanige beln8tingen on- poot wit, bejaard.. .
deelmgswegeu en andere doeleID- betaald gela.ten Drie Ma.and~n na G. F. ~~~e!:s,.
den, datum van betaling, zal interest

0", last tegen 6 percent per jaar gevraagd
H. y, D. WE8TIIUYZEN, worden, gerekend Tan af genoOtnden

Asgiswnt Secretaris datum.
Afdeelingf'raad Kantoor,

-1-:3,~t. Geor.estraat, 17 Jan- 189H

Jft!_
eke Verkooping

'l'E

UILENKRAAL.
, ,'DE; ondergeteckenden, LdlOorlijk
" igelast door den heer 'l'Uto:~,~IS
"JL C\ I:STt;~:l, zullen voor 7.1Jne
~'1""k-d:llg, (lP

Diq.'::,_:~lg') !sten Maart e,k.,
zijne WOIl;" r "de -en in deze

afdetJliug puuk!r\lnl'kt"~il\'n, ,le 0\1-

derv~lgeutle Le: L!uJu ila v c, Hoer-
derijgereedsclu\i) ell Grauen, enz,

;I. Levende Have, ab:
4 Jui en 'l'rek-pa:u'den
4 Gedresseerde Eiel:!
14 Slacht Ossen

lbO ;Merino Schapen (Hamel::;)

Il. 'Boerderijgereedschap," als:
3 Bokwagens
2 :Span V oor-tuigell
" Paar Achter- do

Ill. Granen, als:
1,000 Muddeu Zaad Haver
lUO do Voer do
50 UO Zaad Hog
:)0 uo do Gt:lbt

En wat vcrder zal \\ orden veert-
gebracht.
T. 11. CAUSTE\'S'

J. W. Joarrees, Jun. &. Cu.,
Afslagers.

Vendn-khntoor,
;"lalmeshury,

Feoruari :2, lR~8,
--~--- - ----_._---
puulieke V r rk (!(iping'

Ti

DASSBNBERG,
GROEN RIVIER,

.AFDEDLl~G MAL~IES13C HY,
ot:

DOlHlenlag, 17 Feu. lSU8.

DE heer Thomas I'u-t cr Lof'u.s
die van wouillt ~aat verande-

ren, heeft dl' lll":l'l'll \"0111 dl'!' Splly,
Immulwan ,\:,Cu" g-t'h,t 1';I!Jlil'k le
verkoopen op bO\'l'n:,;<'tIJc!,lepbat3
en datum :-

1, Levende Have.
80 Schapen
2 Kar ~1,nil'; met YL\~!l'I13
l Hij P',ilrd
1 Ezel IIl'llé'st

30 Anutccl l{~~kcn
40 Spek \-l'tte lililJlL!b (\'\11 ock)
23 VL'tte ~\LIl,lnel:i

á Koeil'll en Vanrzo.:ll
6 Vette Varhns
lMerino Ham
2. Boarderij Gereedschap.

1Dok wagelI
1 8chotscbe Kar (>1' vet'n'n
lOpen Kar \10,

I Los bok lIll't " lecren "
1 Span J likk\'!l IlH't Touven
1 Span Ploeg 'l'lIigl'll
1 Water Kar
1 Dubbele voor Plo('g
1 Enkele yoor Ploeg
2 Hot om Plo('gen
3 Bali, s, Zensen, ZWC('pcu Zeil-

kribben en wat Yt'rder tot eelle
ooerdelij behoort.

TnOMAS 1'. LOFTtJS,
Yu der Spuy, Immelman & Co,. Afslagers.
Malmesbury,

'27 Januari IS~I~,
-+----- - '
:Te KOOl) Gerrangd,
E'EN Wijn l'laat~, in of nabij

SomErset 'Y t'"t of Stellenho,;ch
~deeling,
i Doe nalIzoek II1l't vulle bijwmkr-
~eden, met grootte, liggillg, Cll prijs
meldende aa n
i LArHE~CE IIERMáN,

Broker,
81. George',., Straat, Kaap:ltlHl.

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

A fdCl'linp,sraad, 'W'Tl\.aap.

op last,
A. J. LOYNES,

Secreterie
Afdeelin~raadskantOO1',

Spnngbok, Namaqualand,
. 21) Januari, 1891;.-----1---

AAN BOUWMEESTERS.
~

TENDERS,
'tTOOR den aanbouwen daar-
V stellen cener DUBBELE

VERDIEPING van circa 40' x 90,
alsook VOO1',conZAAL, van ~O x 70
voet in omvang, zullen door den
ondergeteekende worden ingewacbt
tot op den MlDDAG van DINSDAG,15
iEBRL'ARI e.k., bij wien de plannen
enz. gezien kunnen worden. Men
kan L des verkiezende voor het
HOt7T- F.~ METZELwJ::RKzoowel af-
zonderlijk als gezamenlijk tenderen.

Deu laagsten of eenigen tender
niet noodzakelijk: aangenomen.

SEPTIMUS DE VILLIERS,
Hon. Sec. G, B. Corn.

Paarl, 20 Jan. 1898.
~----_. __ . __ - ----- ----- --_--- ---- -----

KENNISGEVING
[IH~RMEDE geven wij ouderge-
1 teekenden bezitters van de
plaats Oorslogkloof; N, Bokkevc Id,
dist. Culviuiu, keunis aan het I'ub-
lick, dat er ge::m Publieke Trekpad
gaat over onze plaats behalve de
trek van ~htjesfonkill naar Riet-
vallie, en c1at het pad van Matjes-
fontein naar Groenri vier slechte een
vergunning is, onderworpen axn de
willekeur van de t'igcnaars, en zal
slecht,., als een ver_ \lnning in :lA
toakomst verleend worden, aan de
geeue die er om vragen.

W. 1'. LOUW.
J. W. LOUW.

;\ P!·LIC.\T[E~

\
'\7 OI~()E:\' gevraagd voor eene

, Ondor\\'ijzores (ong41Luwd)
voor een private school met zes of
meer kinderen, acht niet te boven-
gaande; Onderwijs te worden ge-
geven in llollandsch en Engelsch,
Muzick, Zingen en Handwerk.

Salaris £:35, met vrijo inwoning.
,\ pplicaties met getuigschriften

vali bekwaamheid te worden inge-
l..mden niet late~ dan tDt op den
20rllOll Maart. School te begmnen
op 1:3 April e.k.

P. F. MYBCRGH,
P.O, Marshallskraal,

Aliwal Noord.

KENNlSGEVlNO~

DE volgende personen hieronder
besr-hreven, bebben den dienst

van den ondergeteekende verlaten,
die alle billijke oukosten bctale. zar
van oenig persoon die den onder.
geteekende met hunne verblijplaats
bekend swlt :-
, Piet ~mpson, Boerenjongen 0'0-
trant 50 jaar oud, 5 vt. ·10 duim
groot, sterk gebouwd.

Katjie Sampson, V rouw van
bO\'t'~enoemde, geel van kleur tame-
lijk breed.

8alorncn 8ampson; zoon van
bo ..-engt-'noemden, omtrent 20 jaar
oud, tamelijk sterk gebouwd, zwak
van borst en sprebkt lsngzaam.

Anna Sampsom, dochter van
oo\'engenoomden, omtrent 18 jaar
oud,

A. n. KRUGLER,
OU\'erwacht8, Tulbagh.

Tlllha3'h, :1 FtJ:n'llrl'i, 13\)8,

"

alllesbuy Executemkamer en ¥OJgdU eD AFDE ELI ~G STE !JI,JE'i,TBO",'Ct,I,
~ Bra.Dd Assurantie Maabchapplj, - ,') r

Kennisgeving ij,an Crediteureil en
De bi teuren.

b den boedel V'Ul "iJlen MARTHINUS
, LAURENTlU8 NEETilLING. Viln

)(lltjesfontCln. ll!ulnl('\.<iJuryu.f1t~!ing,

f: .,.-
t: _

A'LI,~: l,','r:-;ol:l.'!l,di" \'ol'lle.l'illgCIJ
I heL'Jt'll Ir';..:'('n dt'll OOYi:n-

t'cnoOIlI,'h'll Hl.)~d,'1 worden. \',NZOCh~
llnllO \',)nknn:.;ell III tl' ;~,:mle!l IJIJ

, et k:li,too(' \ :1'1 lll'g\'lll,l':l' Maut-
~haI'P,j te ;\Ldl:lesillw. binllL'll ZL'~

jwekt'lI "lil k, :ClI ; L'II;~lIL'Il die uilar-
!aan \'L!l'--cltuUl"',1 zijn worJen \,'f-

!zocht liL- du\); llell verseb ul,l igdc
!bedragen ImlUen 1l\:tl~,lfJ·~ tij,lperk
ite be~alen.
I G. W. KOTZE, ~ecrL'tari,.;,qq.

Executeur Datief,

Malmesbury, 7 Februari 1~0S.
--------~----

HE~UODIGU

EE's gecerti ficllenlu olluerw ijzerf's
voor {'en :1de klas school, lj

UUl' 'ian h{'t ,lurp. Vereischten
:Kngelsch, nollandseh, en Muziek.
~a1aris. £40 met kost en inwoning.

te begIDnen met April
kwartaal.

J. C. KOTZ~, C. H. Zn.
Groen Vlei,

riquetberSI S Feb. 1898.

U
,''I P" r I-I ., g,-I (' PG ;'::-'L()T~:~ in ht't Schut te Volgel·
"v l ,', I. ,j H~nlisf'JlIlien. ell til worcllln vel'kocht

\
,. 1 \' IJm li) ll.Jr V,lIl, van den 25sten :Fobluari

\
; ,\ ',,' " ':, J, Jo:;~te Gift- ' 1a,S, zOO DId \'IO{'ger g~ ost :-

.- ~C L,)t))" le P()tchefalrooll1,• 1 Uruin merrie, golonmtlmerkt H,.J, op
\ el'l,i~,:hten: OlHlerwijzprs oertifi. rl'chterbont, zeer rU,II,1ljaar (Iud; I brniL
Laat Ul'rd"k Iils;;l', Z, ,\. it ,L~udens reun. kol voor kop, ,I jaar ond; 1 8ch101-
later af to It>gi;ena;mvullingsexa:nen mclillenie, alle vooten lJel:llagen. omtnllit
l'lI buvOt'gdheid om ollderwiJ's in lJ jaar ou,l; 1 bruin hoerbokooi en bm,

I I
gewerkt linkeroor zwaluwstaart, 811t'e,Jje

lanl wo~'kL'ntt' ~eve~1. Kennis van VMl achteren; 1 !'OO,lbont jonge bok, gii,
Engelsch en MUl.il'k strekt tot aan- merkt Tt.'chteroor "'WUlp, Iiukoruor der-
beveling-. kant van achter, halfm,'an van achter 'In

Apl,licaties moeten vel'gezolJ gaan VOOI',

'I\n certificaten, bewijs yan,lidmall.t-
scbap l'ener l'rotcstantsche Kerk en 2M J,mnad 189.~,
getui'lscl.rifwn van goed gedra". ---S-C-H-u-r-S-E-R-IC-H-T-.--

Saldris £12 per maar.d. 0

Werktáa.mb~den te beginner. 1 OM 10 uur v.m. van Vrijdag, 25 Feb-
April 189:. ' raan, zullen nrkocht worden indien

Applicaties moeten vóór 25 F~b niet vroeger gelost: een zwart OB, linker-
189!':!ingekomen ziJ'n LiJ' • oor .lip, halfm8an nil voor, rech~zwahlWItaart, twee halfmaantjes TOOr en

S. BOE aSMA, ~hter, 7 jaar oud; een voabruin. Merrie
Wd. Seers, der Scholen. met veuteD, gebrandmerkt o.F., 3 jaár OQ~

. (Bua 152.) ~. P. JOVBEBT, 8cllutmeeMr.
I

Heffing nn Wegbel&sUsg older Wtt h. 40,
van t&89.

Uildeeling van Amerikaansche
Wingerd Slekjes voor 1898.

11IERMEDE ge~cheidt kennis·
-1 gevi-Ilg tel' algemeene infor-

matie dat de volgende Hcbikkingen
zijn gemaakt voor de uitdeeling van
de Alll~rikaan5che wingerd stekjes
uil de Gouvornrnents Plantages
gedurellde het jaar 1dV8.

1. Alle applicaties moeton in, go-
sohrift e wezen op gedrukte vormen
verkrijgbaar bij deu Civielen Com-
missaries en do Yelkornetten van de
ufdeeling, en moeten gericht wezen
nan den Plaatselijken Raad van bet
betrokkcn distr ikf ,"OLl!' uittleeling.

2. A pplicat:cs moeten bij de
Pla ..t selij ke Raden inge7.0ndea wor-
dell, (geadJrl'~seerd onder zorg van
den Ci vielen Commissaris) niet later
dan den 15 Maart na welken datum
geone applicaties zullen ont vangen
worden.

3. De Plaat,,,clijke Raden zullen
daarop de ,;tekjp,; toekennen, vólge~
het g-etal dat berokend wordt be-
schikbaar te zullen zijn, en de ap-
plicautvn ill bclworlijkcn tijd daar-
mede Lehiltl stellen. Zij, aan
wil' StckjL''; toege~elld ziju moeten
daarvoor betalen nipt later dan deu
!liJ'cll Ml'i, na welkL'n datum, cle
S~t,kj"s w.iuv oor niet hdaaId zij»
zulkll !;esc!l()u\\,d worden als niet
begecrd en vsrueurd worden, en ge-
houden wordeu cm beschikbaar te
wczt.n aan t'é'll ander persoon uitg,j'
Jl'eltlll' worclou.
,5, De uitueoling van,Stekjes zal

begonnen worden wo spoeJ.lg moge-
liJk na den 1~tell .1uui Toegeken-
dm zullen hunne 8tekjes ontvangen
direct ran ,de Kweekerijen, en zul-
len door dQ post verwittigd worden
Vl!n (le afzelllling daarvan.

[" lkhoof1ijke kennisgeving zal
ge5ch ieuen; al;: cr l'CIl balaus vali
stekjes u\'l'rblijft ]la de eerste uit-
decling. Dl'ze bulans zal t<wge-
hod wonlen door den l'laabelijken
Raad olldL'1'~clijk0 termen cn voor-
waarden als de et'r~to llit,ll'elin~.

CII.AHLES CUIWY,

(;QCVERNEM E~ T1'lBEH Il' liT,
\'''' 1018,1897.

J)'\tfarkment, van Landbouw
Kaap de GOl'de nO~lp, Kaapstad,

,ï Octobfr, 189ï

N.-1AR nUIIJ.:iJill).{ van, Artikel -I,
_ vall Wd :2,') Vdll i tl8tl, wordt,
mits deze ter al~l'meene kennisuallJe
bckt'ud gemaakt, dat het Gouvel'lle-
ment voornemens is het ua~enoemrle
area in de A{declill~ ~telleDbosch,
aangeduid op de Kaart en volgens
de 1Jl'F!chrijvmg gcdc)!onecrd in de
Kantoren van den Ciyielen Com-
ml:lsari:;, Stl'lleuLosch, en vau den
Landmeter-Generaal, en al:; Lepaald
door de grenzen van aangrenzende
private eigendommen, een Gedemar-
keerd Woud tu zijn.

CHARLES CURREY,
Oud..:r :--;ecl'etari~ Vt}Pl' L:lndLouw

Dat lh'd van de KrnJifontein
lït"pannin', ~elt'geQ in de Afdee-
lillg Stellenbosch, b~grl'llsd nIs
vol"t-

fen Xoorden door den Hoofd we!
ni1'lr Paarl.

Ten Z nido(lskn uoor {'ercpelen
D, ('Tl K,

'l'en Z\li,lwt'~tL'n
D, en K

th)or Percllelen

l ('.'.!' f ' " I 1, U ) ,",.,

----~ --~.--~-,------
SCHUTVERKOOPING.

S'x'DXEY VIRTUE,
Hchutmeester.

TE 'I
LXNDLSV, o.V .S. \ lUk. 101••rl'. Btrrll.lt~.

--- i .'

APPLICATIES, vooral voor bet I --

Kindergarten. De~rtement, IA PPLICATIES voor bovenge-
vergezeld ,:,an getUlgschnft.f>n van! noemde betrekkin~ vergest'ld
bekwaamheid, goed ,ge~rag van d.e I van de bij de wet '\'ereiscbte getuig-
laatste Seboobom~ls81C en rre(h-Ischriften van bekwaamheid, goed
kaut ~ Apphcant wel'naam Igedra; van de laatste Sehoolcom-
was, en hdmaatschap eener Protes-\ missie en Predikant waal' AWlieant
tant8Cbe Kerk, zullen door don on- werksaam was en lidmaat.ecbaP
dergeteekende ingewacbt worden, eener Proteata~tache Kerk,. zullen
tot op 7 ~t, e.k. . . : dOOl" den ondergeteekende inp-

De Apphcante ~oot ondcrvID~log Iwacht worden t:>t op 1~ Maart,
hebben van het KlIl~~rgarten t:;YS-11898.
teem en daarvan bewIJs leveren, Werkzaamheden te beginnen 12

Matinees '8 ZaterdoCPG• Ke~nis !3n Muziek zal een aan-I April, 1898. .
-0- brlvehng ZIJn. i Salaris £120 per jaar (>Il de

FILLI8
Salaris £13) per jaar. . I Schoolgelden.
W erkz&p..mhed~r;t te beglD.nen na I Billijke reiakosten, gestaafd door

de ~~~b V~Cl\nt1e (12 April). Ikwit&nt.ies, zullon TergOed worden.
~illij~e re18kosten, g.3St1afd door I N.B.-De geslaagde Applicant

Vi~uwe-Verfooninl'-NieIl7IJ8 kwitantIes, zullen vergoed wor:den, . moet lich voorzien van een onder-
N.B ..-De ~laaJdo ,Apphcaote. wijaers 2de klaa apoorwegcertifioaat

m~t Ilch voorzIen van .een onder- om tegen balfprija te reizen.
wiJzers spoorweg certltica~t om I '
tegen halfprijs te reizen. I P. J. J. J>U PLESSIS,

TOEGANOB-LUBTJESrBosee, .£3 .. tI, E. DU PLESS[S. V.D.U ! Voorz. Soh. Com.
811 .£2.. 8too)eD,k Pit; a.. o.Jerij, II .-., R-KaIaiC Galerij. 1.. JJliliWreD balfprjja. ~ Voorz. Sch, Com. i -l'ringfteld,

r:- haU' _hllf open. Bad':lDuiek OlD Lindley. O.V.5., , I Harrismith..':: :wr..~ .._7 ... O*,,'" . Ó ;fob., 1898· I 9 Feb.,1898.

Merton, 2 Feb. 1898;

Dililloaal Council, BuklJ Baat.
N'"OTICE_

POUND SALE.

LO0 be BOlt!out of the Poend at Mer-
ton, Oil the 26th February lt!98, if

not previoWtly .... eued ;-
1 Brown speckled horse, left frollt foot

mlU'lt of kueellalter, IIOre back. brand
il)(liatinct on left thigh, aged; 1 long
wool ram, rightear llip, leftear .wallow-
tail, Inijtje in front; 1 long wool ram,
l,near Bhp, rightear Iwallowtail, letter
indistinct on right thigh j 1 long
wool ram, leCtear .mall nmp, rilbtAlar
small stump j 1 redepeckled goat ewe,
lefteer small square behind, two holes in
rightear unmarked; 1 Brown Pouy,lIitump
tail, mane cut, .mall ,&tar, left hind· foot
whit.e, aged.

G. F. HENNING,
PonnUmuter.

MertoD, 2 Feb. 1898,
Divisional Counoil Office,

Barkly Ealt" 3 Feb. 189~.

DIVISIONAL COUNCILBlRlLY BAST
NOTICE.

POUND SALE.
~'ro be wiJ ont of the Pound at 1l.lstone

on the 2Gth Io'ebruary 18'18 if. not
previously releesed r+-

1 Ram, rigbtear bl\lfmooll behind, brand
011 Ti~ht a.rm A nnd H,. 40 teeth; 1 ram,
various marks, ng'9<l; 1 ewe, rightear 8w"l-
lowtail, hn.lftuoonin front leftear swallow-
tail; aged; 1 ewe, right ear s~p, It'HeAl'
cut behind, ..gild,

J, C, DUFFEY,
PoaDdmut.er.

Halstone. 4 Fl)b, 1898,
Vivisioual Conncil Office,

6 Febru&I'Y lt!9a.

Afdeelingsraad,Bar kly Oost
KENNISGEVING.

SCHUTVERKOOPING.

TE wonlen verkocht nit het Scbnt te
lIalstQne op 26 Februal'i 1898 indien

niet vroeger Rl-Io.t :
I Ram, recbteroor hn.lfmnnn achter, brand

op rechterarm A en R, 4 tanden; I ram,
vcl'tlcheideno mm'kun, bejaard; looi, rech-
teroor F.wl\lnwstllArt halfmaan vooI', linker,
001- Z\YIIoluwstaarl, bejaard; looi, rechteroor
Rnoedj. achter, bejaard,

J, C, UU~'FEY,
Scbntml)cster,

GESTOLEN,

EEN VOS Paa.rd, k()1~(e8,klein kol
voor den kop, bejaard, manen

en staart een weinig geschuurd
Kennis te geven aan den onderga-
teekendtl door wi~n alle billijke kos-
ten zullen betaald worden.

P. C. bEYERS.
Het Bad,

Klein Drakenstein,
Lady Grey Brug.

'·VIKING."
ONGESUIKERDE MELK.
\
7 AN wt>ge de nabijheid der
, Runderpest, is .. Viking ol de

eenige Melk die met veiligbeid kan
worden gebruikt.

Geprepareerd van de keurigste
Melk uit de Noorweegscbe Hoog-
landen (de besw weivelden in de ge-
hoole wereld) is deze klasse rijker in
Room dan alle anderen, is meel'
voedzaam en wordt gemakkelijker
verteerd, en daar het hoolemaaI
bevrijd is van toegevoegde suiker,
kan het ~urende bet dagelijksohe
verbruik ni.,t van gewone melk
worden ondel'l!Cheidene.

Deze pas_geilJtroduceerde Lek-
kernij mag verkre~en worden bij
alle kruideniers, of ID het groot van

ROBERTSON EM CHAIBERLAIM
HOUT, STRAAT,

K A A P 8,T A D

Amphitheatre.
EL (: N AVOND

FRANK E.
KOLOSSA.AL

VOOR lS97 en 18;}8.

Een reusachtig Succes.

.,pLJ6L1EKE'.VER~OPING
"

.Publieke Verkooping
, 1MI,

LEEUW E'NVALLEI,
DIet.MaJftI •• bury.

rl',~.... -~-

BO.UW. >ERVEN'
In het beItG p4ee1~Va:D. het DOrP

,DA.RL:I,NG-
M·BJUIi'VROUW de weduwer llobaDDea Petrua Grobbelaar
_.'WOODplutl Leenwvallei uit de

....-kOoht hebbende, heeft de
. ~omop

Zaterdag, 28 Febnwi ek,
MD baN ~ gelegen in deze
afdeeliDg, P'!bIiek te verkoopen, de
~ Lnende Have, L0&-
a Goec'IeNll. Huisraad en Grsnen,
lJeIteMde ua:-

I. LEVEIIDE HAVE:

I ~en (ruins)
8 Benteklaa Bsela, ft jaren oud

100~ OIl lIokbo • .....,;ge., . t Toor den a1aehter
17 en KoeÏ8D, aommigen ge-

acbikt TOOI' den .lachter
1Lot Varkeut
1 " Pluim ...

n. Lossa GOaDBREN I

1Kapkar op veereu
1Open\ar op TeereD
1Snijmachine (selfbinder)
1 paar achter tuigen
1 Bpau tuigen comp1eAt •
1 t' Zwingels en kettings
1Zadel en toom
1Lot Boerderijgereedsehap, enz,

III Hnlsraad in SOOrten,
IV. GRAAN:

20 Mudden Zaad Haver
. 60 " ..Gemengde Voer.

Eu wat verder zullen worden
Toortgebracht.

B ~kend8n behoorlV'k past tioor den K.. ~ .d~ N. Gi
Kerk, Darling •• ullen boTengenoemde Enen publiek .... koopeD

Op ZATERDlG, 10 FEBRUARI, 1898.
Vendutie te beginnen precies ten 10 ure Voor verdere bijaonclar-

heden doe men aanzoek. bij deQ. 'fOOrsiUer dae Kerkeraada.
'J. W. llOORBEES Jr. & Co., Afslagers.

Vendu :KantooT. Kal-burT·

CORSETTKN! CORSETTEN!
EeD paar goede Oorsetten is der moeite waard te koop8IL____,----------- -----
MORRISON & CO.

bieden thans de grootste venebeideJlheid en de ~ waarde aall in
Plein Straat.

5 000 PAR EN' om te kiezen, waeht.en op koopen j
, ,de ca, Izods. TholllSon'a, C1lrrtWta,

Prima Donna, Y en N, Wielrijden, Rilden, laDp:UJvige Band Conetten,
hebben een wereld wijde beroemdheid.

VOOR DEZE ZA.KEN'"
Zullen dames onze prijzen lager vinden dan eenig ander

winkel iii de stad. '
-

Col'Set.tell per pa.kjespost verzonden 8d. per paar extra\.
alle orders direet aan

Zend I, \V. IOOu.DS Jr. &: 00., Afslagen,

Vendl1-K antoor,
Malmesbury,9 Feb. 189~,

MODISON & Co.,
Kaapstad. STELLENBOSCH.

Plein Straat,
YaMping lID Builraad .De ZOluer Uitverkooping

f)E ondergeteekende beh<.'Orlijk
, daartoe gelast door den heer

Ww. DENSOlf van de Standard Bank,
die naar Natal op vertrek staat, zal
aap zijn woning' iu Dorp-stra..,t
publiek Terkoopen, op

VRIJDAG.26 FZBRUARI.
om 10 uur ",.m.,

.AI zijn kostha.a.r Huisraad, beyat-
tende onder aode!'en, VOOl'kamer
Eetkamer en Slaapkamer Meubelen,
pl1lcbtige oude Hollsndsobe Klee-
derkl\tJt, Kope<ren Kachel, Veder-
bedden, Spnngma.tr8ssen, Kleeder·
kasten, Dedsteden, Tapijten, Rt:gs,
Matten; . Tafels, Kinderen Stoot-
wagens (Mailcarta) Madeira Leuning
Stoelen, Madeira Sofa, enz., énz,

Breekwaar, Keukengereedschap,
enz.

ALSOOK-l Dames en 1 Hoeren
Zadel.

Bovengenoemde Huisraad is te
wel bekend voor aanbeveling.

PAUL D. CLUVER, Af8lager.
Stellenbosch.

8 Februari, 1898.

--
V.AN DE HEERE~

McGIVERN &, HENRY
IS NU AAN DEN GANe} " "

"

Koopjes in· elk.e Departement.
McGIVERN & HENRY,

l\leedemakers, Modemakers en Dressmakers
HOEK VAN

Plein- Spinstra ten, Kaapstad.en
WESTELIJQ PROVINCIE

Landbouw Tentoonstelling,
ROBSBANK, 1'7 FEB. 18.8.

Wij noodigcn onze v.c)c vrienden uit onze
vertoon in!! van Ploe!.!cn, ~!ani mnchines cn
Binder~, Eggen, Cultivators en ,\ iud.nolens
te bezichtigen.

Tlid ien zij niet ill staat. :f.Ïjll de 1eutooll-
stcnill~ bij te WQoen dat zij dan OUl onze
prij5lij~ten schrUven.

- -" ---------~
DE BESOHERMiNG

VAN

TROUT "FOREllEN.~
ALLE penonen worden gewaar-

BehuWd dat Forellen geplaat"t
siju in de voornaamste stroomen der
Lourenmvi~r, Eersterivier, Berg-
rivier en Breederivier, en dat ('('Dig'
een die daarom viscbt, ze vallgt.
vernielt of V8rvo~ in .overschrij-
ding der ~n, bekrachtigd
door Proklamatie No. 81-, geda-
teerd 27 MaaTt 1897, tot dEidaartoe
vooraeae atraf bootstaat.

CHARLBS CURREY,
Onder Secretaril voor Lwtloouw,

DepartemeDl TOOr Landooow,
KaapsUld, ~ Februari 1891:\

GEOIl.G E FIN D[JA Y 6.~ Co.,
16, GRAVE:-STRAAT, KAAPSTAD.

TIled! A~~!. BI_it4 IROn_Oi!derlijlerBIII"diU
Gouvts. School I T1IiFRANKRIJK,

PROI.L!K!TIEJo, 81· van 1897.

ltejr1I1aUen _ de beecbermin~ van Tront,
(J'orelln) u1t.Beretkt onde· de ,oor·
~, 1'IUl ~ No, 16 T&II 189 j,

GEEN penoon of pe1'80nen, t~n-
~ijdaartoe bt'bf)()rlijk s,~llrIfte-

lijk gercchti).,..u door dpn (I lldcr-
Secretaris ,",lOr Landbouw of ,k·r
een ander beamhte die \'oL!('lI' ID'
structies van d{'n Ekcn't ill'is voor
Landbouw handelt, 7....'11om FOl'l'11~n
Tan eenig soort nsschen, "ani!l'D.
ze vemiele!1 of vervolgen in ('t'nlsre
ri.ier, publieken stroom, of aDrl~re
wateren in de Kolonie,

Eenig persoon die bon'n~{'r,:'tn'
de relll!latie ovel'l!Cbrijdt, !!ta~ltbloot
na 8CbnldiJ bevonden te Z12~ ~~n
cené boete geen £5 te bovengalln(k
voor de eerste ove:-tlcbrijdin;!. of
in geval van niet-betdling, aan ICe-
vaDg8Diaatraf met of zonder hard,~n
&1"beid 'fOOr het tijdperk vaD c"1l
maaud.
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,lgen
Cllmplt.lf't
• \'11 kelt ings
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l'iereedsehap, e
din Soorten.

RAAN:
I 1Ia er
lengde Voer.
kr zullen word ,\. '...l' • ~., jr':,

i )1~l'-\"
f--; ...... '", ','f'" -. ..~\'" b~p en Ir 1 'n .
. ~ \{ :\~._r~·""r~~Jt. l'i.all \,
j \f '.~' '. ~ :lZt:n:'l...i......_· .. Ilj' rn ~ nen ,

~tM. .. -l" ven.le h.h', \Y"(::"dtjj~c
en.'. L ....'n f<1," liu;.: :\ alnu-s ry.

;'.I:,,~l \~S .• \FSL.\OER.

~E:-:. jr. &: Co., agm.
I ",,:IZU; . .lY '[..-\.Of:R.

,,',I rl'lJ. 1898.
[-1 \\' .,\·,1;.'1:1, 3.{,l n ; rliliptiitowD 0

.. ,,.-en!t"iJ -.,1~hRp
,._ i n ta l watererven .

• i": K')e'K, Ar~L.\'ir:lt.

BOSCH.
van H

',', kcn le behoorlij
;c,:",t .loor cl n heer
I ,l" :'tarl,\ard Bank,
"\' \")I t rek ,; zal
'1'C: 111 Dorp-st

lli:l1, op

25 FEBRUARI, Het ver keerde in VO
I, en drank.

I 1111' v . Ill ..

)r 11 'II.. rurul, beva
,:d,'c, n , Voork r
",q,k.llllL'l" Meubelen,
n.. lan.lsche Klee-

. "I Kachel, Ver·
:lllatrassen, Kleeder-
,I, n, Tapijten, Bugs,
, I, indercn Stoot-
.t s ) .\Iadeira Leuning
1:1 :-;ofa, 1.'11 ., e
1\:"\1 'L'ngere p,

[J'-II)R

I).lIn,''; en 1 Heeren

,,,.),, Hllir cl IS te
'I' aanbeveli g.
nxn:It, AM ~er.

:SCHERMlNG

'FORELLE

1!,lr\V\Cr, en
III vischt , ze vallgt,
,'n'ul t in e , brij-
~\datll'n, bek
'latle ~ o. 1.,
t 1 ~',17, tot de d rt
i \ btaat.
\<::-; CC H.H. 'Y,
"" rr-r.ir is ,"OOr Landbouw.

l..lndl,(}Uw,
I el .ru.ui 1S ",

lIE 'So, 81- van 1897.
\ , \" i'....:1 t .

I , ener mln V Troll
.;.'.:crelkt oude" de .oor-
n A No, til nJl 189

;, "'- \

:! 'f !

,;
:1 .I.. i \>,' 11 I ~ .,' r c

p')1,1~,I,.:Ii: l!'l \01-

,I ',\ ,I \lOcmcn.--
'L.-\ lJ' }'~OO!1 of porso D, ten-

t"l' !wh')orllj 61~hrtfte-
.. I )loor ,It'll On,ler-
,~r J ,\I]dbollW of d,klr
"Iii l'tL' die vol"en~ m-
l' dt lJ S~'c!'etal::s voor
11lc!"lt, 7.al om FOl'f'llen

,)nrt Yi.~"l'h~'n,vangeo,
(jf vervolgen in nl~
kvn stroom, of an de
" Koloni!',
••;J!1 die 1ovcn~en() m-
I>verscb iidt, stant bloot
bevontlpll te ijn !llln
rn £5 te boveng' aodo
r-t e vc:-~chrijding, of
niet. ,tdling, aan ge-

r met of zonder harden
het tijJperk van é~~

rw..- li \\. ~~ '"

" ,r\D~:'- nl· \

, ,.' ) \. 1 ~1

,_' l·

De heer Joseph Nol .n,
TA\1l .\HT~.

IIE\\t,:~ ~!.\TIlF,\\·~ (;ET\OCWE:S.
.\uusui, "i :-lïl.\ ,\T,

li ,U,I'::,r.~D

UET TU:K -ES VAN TASDES
ZUSUI:: 1'1J:-I

(;EES U.\S

GI,;LSE BEDWEL



;,J'f~erWA L KEft,
-,)~1'''1II!

"UDD 1Imt11

BENOODIGD,
EEN Ouclerwij.ur of Oaderwij&erel YOOr

de Publiek. 8ehool te WiDterhoek
No. 1, Tulbagh. salaris leo per jaar, Zuid Afrikaansche Depot:
waarvan t:18 voor Jogiet moet afgaan. 80, S1;rand-81;raa-t,

GetuigschrifteD V1ID bekwumbeid, ..... TuBhen Loop en Bree-atr&t.en.
ook ~boorende tot de Proteatant.cbe Kerk, -x-.-.-nIf-G-'B-pa-BD-o.-· -----

eene vereitchte. ICU'l'DfG'II POJ:DBB.
;\rrlicaties worden nrwacht tot op den ICUTJJI'G'8 POBDBR.

15<1..n Maart 1898. HUga:: ):8==:
School te beginnen na de April nC&lltie. E]UTIXG'B POPBB.
Adres : DIlle ........ - beooeoa4. ft It~~_ la bet .__ _ •

C.I. THERON. LUJZIN.'LOOIKN.MOTTIli.I:n ..

r Sn,' b L N 1 ft alle --- ~1 lij.... mier oe.. '0. , ........... "'_). Alle ........
Tulbagh. ..~be'_ ...~ ...---_ ~u.. lA OII~ ).ij ",81n104. 0.

Wnn&eIIIDr t. ~ 4riatr -- ..... ~ ... "J[oUIq ........... a..ii
.......... iodorJ~.

{

WZBGLtJJZlIW.
VLOOID

DOODT S..
O............_W ...... _l'lOOlJlW
WUGLUJZ:n. I[AJtrpu![lt1l1l
JtUns. .OTTO. la ~ .. .-..:"'1OOIt __ 8~""''''oa _ "' .....
~ - .....
a.. PU8LID QIWU"~v:::::.::~~.::.::

TBo •• a EUTIRG, __ • II
...... I.. utiW ......................

~.DDmr JO '_.~~~. J.~

Een Hoqfdonderwijzer
WORDT~ ..oor de ide

klas .b- School alhier
tegen een s&ria ftn £175 per jaar
met.mje ~" ruim genoeg om
boarders in te nemen.
. Diensten ~ begUIleD na de April
ncantie. ,4.pplieatiee met getuig-
8chriften auUen door den onderge-
teeken~e oDtn.nP!lworden tot 14
Februari aanat:'\&nde.

Grondige kennis vaD de Holland-
sche taal, lidmaatschap van de Ned.
Geref. Kerle noodzakelijke 'fereiaeh-
ten. :H. J. ROSSOUW,

Beo. Bcll. Com.
Bovenvallei, WeUington.

1 Feb~ari. 1898.

Geuverp&nte. Govraagd.

() r den PIalUI Zoutp:m,8uldunha-
kni, af(ll'din~ M.lmell·,ury.

Moet in staat z;jll in i ngclsch en
llollanLl_.;ch on-Ierwij- te kunnen
goven,

Salaris £iO per jaar met uije
logies en Kost alsook opbrengst van
1rIuziek Lessen.

Applicant. moet in bezit zijn van
een Derde' Klu Onderwijsen Certi-
ficaat.

Doe aanzoek voor den 25sten de-
zer bij den ondergf'teekende.

. FRANK SLEIGH,
ZOUtpab, 1\0. Langbaan.

1 Fub. 1898.

Muziek Ond8rwijz~re8
BEMOODIGD.

\
PPLICATIEN 'Voor de lx-trek-

I ki 19 van Muziek Onderwijze-
res in verband 1Df't de Poarl,rhe
JIei.'1cs Pub/ioh &hool lullen door
den onder~toekenden worden ont-
vangen tot den 25sU!n deser,

Salaris £60 '. jaars en r.iJ lo-
gies.

D. RUGO,
, HOD. Secretaris.

sarl, 5 Feb. 1898.

Op aaO!'Celling a.a.& Electroplatei'll OD
Vergulden TOOI' JIIII1Q, Z.EL den

Goanrueur.

HET ZAL U GOED BETALEN
OM UW OUDE

PlatefUl op lien brIeCd te bij-
gel ao&oed all Jin _t.

Door H. EVBNNBTT en oe, 23
Kastee1strut, Kaapstad die ORder-
nemen elk IOOrt Blectropleetwerk

, ----

Adeelinglraad Kantoor,
Barkly Ouet" 13 No ..... 1897.

tit',!, UN~A~ HEN ALLE~
UlmnRER,-Negen mll&lld.. ....
lIJ. betnilftlól ik iD Il8D briof &&Il • \'al

de toede aitworki'lllt ft1I RB EUHl.Tl
CURO in mijn g..var. ol): ben eo j..... ,..i
.. heb t3 jnl't'u lang rleden Uil tHMW
tscHE ASTHMA eD BHEUMA.TIU ~
ph~ n.-Jicld.in(f ,"IlD "le beroemde sea-
hDdigen, eu probeerde alice lIJnder bH& t
riadeu eu bRd iu miju genl alle riool i
__ ',elijke bekw_wheid nr!oreu, tot d.'
Ik aKEU JU TIC UBO probeerde .. bU'1It
aijJa miju N eurnlgia. Rh .. m:atiek eD pIjnel
i.hoofd n -unsezie'ht Vlnhrmt'D eD hel
aieaWI il "r eo wijd venpreid da~ .. 011
_ter V .. BOOT amper heellemaal gelOOf'
nl nu cli. wODderlijk. lledioijn," .. clio
... werkelijk het. genI, .uc- eli. ...
~rde be,.eeh be~ ....

De beer lACO' 'A' Zm ft1I Vla1tfoateh
(I av nil Bteijnsborg), il gen- ,...
en IObijDbear ongen ... 1ijkg.,.a} na Rh_
.aiiek eD licht.. Nooi~ sei lijD moei. '
MArn. VA' ZIlt uu mij, wu er eeu errr ...
nI Y&D ëltoorta Ziekte," moelillij bel_
.... Di _&41 doei. RHEUMATlOURO
..... d. lijdende jouge mali rutig Ilapea ...
.... jll .erd 'OOItdul'\md to.KedieDd.
hoewel de boren en ,.ricotln leide. da'
aiJ. uiet ,.ennc!.ten dat hij leven IOn. _.
l'; hUfI- .. llalltjtf.clI g,.to;~,le un d.·:."",,-
kracht 'lUl de 1L1lI-.:lJ.ll.\T1lLï,1) .'
PILI.Jo..:~.

1)00 no,l. blO!r '" 4n nn ""rtT.'1II r..•.J...·nbou·).
....ti "", «n ,If)u, rf'U 1.0';"1.

, ....h ,.\ (.;"..'rl"K, i:r"",l\ti.1, ~luf!.,n":,.:.C.(
.....,,1 .t:..I,·hJ\ ,e.r!,,·I:"I1":. .,t J'. ,....'u J ioN .Il lij·
_hc,..n~kl:cJ. dt 1i,(.·r J,.l ~~IT \':'U .I'hdc·,I.MIIt
llur~,.d.,r, -, ~t'(~C" ook ;.·;'ut_>,vnnwar ik tt'I." n·
.."nen- I. blijf uw d.d ~..r... ;cnd. J."; ,.,

JONES i RHEUJ4ATICURO.
Dill ~ r...W.AtrfbaudM ~lcIdel -n.w; 1IJMamAiek. .-matiocbo .nob" lADdI~Iab" Aanpalabl-PiJ-. ........

:': ~ -lri'::.";:_ PIMOI~

. AIIt. ~;"'1Itt ,." .. , GrIIi,

OAt- 0' :.cMRlJF Mf4

a. JI;V:LLBI
4&El4f.-.r,wml.

PoK"sea. ..... - ACINI:NM.._

AGENTEN IN

HET GROOT

VOO~

H.
Bero.D1d.

LICHT, '..' .:JIBT

EEN- PATENT

GÉ8LO'I'EN

. ZAND

.1 1LLI1I1Dl&1 SOOIT
ll1Iziek, Instrumenten .
IlUllekaleBeRoodigdhedel

Reparatie
.,Stemming •

VOUDIG,

STERK,

GOED·
. KOAERS

KOOP.
OP

DUU.t·

Z.\..Hl.
WIELEN.

White,· Ryan '& Oo.,
16 EN 18 BURGSTRA~T, KAAPSTAD.

BBl ZEGEl VOORHUISVROUIII.
" L'ECONOMIOUE"

lr&D8Che Kooki&chelB,
Van ~ 48. en daarboven.

'.KAAPSTAD•

BemoécUgd dool' de enorme·
vel'koopingen •.maken d. Fa-
brikanten zich' gereed om '

SIIIO,ooo auaa••
T.B VERSCHEPEN.

. ~.
VERXRIJG~AAR BIJ :-

B. o. LUBQ~ ft Qo.
HEYlOlS, JtÁ,11mW en Co.
J.D.C~G.·_00. /.
B_ LA VIRHOE ft 00,
ST&PJ[A.M XoPlIBRSOlf en 00.
en bt.J andeN PaJrlau1;on.

Steenkool en bout te branden. &ooa........... -..... '
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger:~

CHAS.· W. HOl-MES,
Timber Stra4t. Pjet..rmaritz1:)ur".

BRIFFAULT
Fabrikant, Parijs.

Maakt geene orrrhedrrrng
Voor gij de. Page Draadheining gezien hebt.

.... ldja,.....
1IU1' .LODdB - .... ,ur .....-wSU'''-op .. ..,... ..

te .dden in-----=:-: .. ,-. - ~ ".' J.....~=::~
Goud.:Zilver, Nicks/sII lotsr.
ook 8non,' Sif Kob" Pol"rJn,
n Goudver"lss'lf. 1"e1l 8'"

billi/ke brillSII.

Rijtuig en Kar Versierselen
eene Speotaliyit

, .
H. E:vennett & CO,

2$ K..lSTEKLSTRAAT,

KAAPSTAD.
y. i; lJ. SPU",I11III0 •••
l{j!j,~'u Alsla~a " A".Id,- -

'I'd. ~cl. 11.1• .." ..... •
.'UfUY~.
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ORS LABD.

ZATBRDA~12~BRUA~~I';'a~9&~'il~~~~~~~~ti~~~~~~~~~~~~ii~~~~~~~~~~~~~DB GEREPUDIBKBDB B-
PBE8IDEN"f.

DoJ:TBB D.uU...y BllTLIIY. de hAlouC'lhta
u-president Tan de Soath AfrieanI..eepe IIltI_jkteIUI1~"'Ie. ~1I~~eD.

1. Daar' Eoplanli &elMn on ontving ftIl
pooemde nreeDlJln, £:;0 om daar 'fOOr-
1eaingen te' PaD hoaden. Eeu
ltoeler al p~D, dat heS ~
heel onvenltaudlp en onvO(!fticJltlp ttap
.... UIl dien moed willigen kw;aadzaad..
aaier de plegen heid te p\'1!D met eenig
'pag te pan IIpreken; maar de l~-
weordige president van de Leapl', kap',
BaABAlfT, heeft dOl8D stap toch verde-
digd op het eoDgree onlaDp te Kaapatad
pboadeD.
Al de af~en waren beS éeht.er

nW met den kapitein eena. De heer Filii-
CB". repucliet'rJe de woorden '''11 den
brutflen kwaadstoker.

Dr. B.UY. L.W.V., leide dai b.IJ IIU8I'
...-ontrus( werd door het beticht.
dat de ex-pre3Idl'Dt vaD de League DUI'
Kngé"'ml ,,·zon.len wa"- N"daC hij er op
pwOl8D haJ. hoo moeilijk het was den
dokter !l8IIlul~ban.l te zendor •• vel'klawe
dr. BERRY dat hij het met den heee FIN-
eHAII. eens W3lI.

~8 d.,. repaiiauie is het voorwaar niet
DOOdigeenige nNerenotltie van de jingo-
driJ .erij van den w-aardlgen dokter te
nemen. Wij TeI'trouwt'n dilt de special"
correspondenten, elie lIDO pante bebln,-
rUk nien •• DUI' LooMo. oftftMliDeD.Diet .
nnaimd he')beD hetpen op hel Leqae-
congree aaapande dese lUk IIITOOI'P'
nl. te bbeleD.

Dr. DuLIIY HARTLBY maakte hel iD
Engeland 100 bont en nrt.elde nlk.
rhapclelijb Cl1DgeD aan hf't BritllChe pa'
bliek, dat i~ die zich noemt " Eeu
'friend van ZlIid-Alrib " de peD op nam
eo. .. n bekwamen brief naar de Londen-
_e Tima .oud, waarin de ....m.tcl
werd geechetlt, eo. aan het BritlChe pa-
bliek bekend pmaakt werd, wie die
fraaie dokter eipn1JJk la. - Natuarlljk kon
de dokter het Diet daarbij lateu, <bar hij
ag dat het tijdelijke beetje in'deed TaB
zijn w~. door dien brief geheel ver.
o.lt'tlgd weTd. nlj antwoordda du met,,:.1 lamlendig .. hriJven. waario. hU. cUe
nietsbedaidcDlle eeht'f'euwer, o.a. een be-
l~iging aan 't adret van onzen pachten
hooftlrechu-r sir HB5RT DB VILLI.&B8
Macht. Hij vertelde aan hei Drilollcbe
publiek, dat air HSNRY door alle aCeUee
der bevolking iu Zuid-Afrika gelaakt
word'.omdilt hij Il00''- een jaar geleden
DIIBI' de Transvaal 'IrU geg-...... om de
aak tOllllCheD de recbten en den volJanad
bij te I~D.

Het il onooodig dese onwaarheid t.e
wederlegpn. De gerepudioerde poli-
tieke brancltdchtw, om eon 1I1tdralddq
~ den heer·JlBBRIJlAK te gebraibD.
la IGlb Diet waardig. en wij gelooveu dai.itBanT aich er iDgeheel Diet 0.01 al
lIebmmeren. Bet respekt dat de geheele
bevolkiDI na Zaid·Afrika oUOD ff1'o
waardipD hoo(drechtar toedraagt, t. zoo
alpmeeo. ca looi,. e::1 dil feit it ZOO toed
bebOCI selfs lo. dot hiteu~ dat de
vablche be~DI nD deu deidei' .-
aader etreet .1 hebbeD. dan 01Il d8'll reedt
berachten dokter III DOl grooter lD.bUIeh-
tlDI te bnapn·
Jl_ heI'IDDert alch DGl ~I.dat de

~ ..... tle .DaDi- djar ..den

............ _':wecd:~~';~i::~~t~Z:t!ee~~5~~1V....... sa A~,' ."
weDlGht .... :...... ..--~"-.. lDalP .' _'. ~ .' . .
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UIT HET 'OO8Tmi.

De W'ollteD pUUlll&Jlla..
Lo:<lO&N,10 Fil ... - (&wer.) - De 7'...

meld, iD _....._ alt PtkiD dM I""; be-
kead nmaak& heeft tW bet DiM ill ...... OlD
un chiua _ ~ ijj4 .....
'OOOr d. beUliaC TUl le ii
dlDe· Deaelfd. oc:::,~::~:=~~Jriik ..an CbiDa_
~dea~die_'
eo Ia&er OIlbei werd ill de _ .......
Toam, Wordl bMnaa Die,
Frukrjjk ~ __

Sohepen Da&1" 0h1Da.
LolQ)u, 10 FUL- (llMtr.)-Behal ... de

&rjktu nDen ook W _.1tIia ~PD
yicto1'iOlN, .a de ..... ldIa knainr Gilrwlllir
....nrekkea OlD bet ~ ........--.

r==~":.:} r~·""'"
•- H';;. f" : .

..l- .

De plaag te Bombaai.
LoNDEN, 10 FsaL - (ReuMr.)·· ll811ierfae-

vallen gedareade d. _k M 'Bombaai UIl de
~, bedroecen 1,113, ajjnd. &ene 't'WlIIe8rderial
1'&11 20 peroeD' op de 1'oriae .. eek.

lhJoor lIaoDoDald Op mars.
LoNDEN, 10 FEDL-{RAWr).De beer eurwa.

oader·oecreWia .-oor boiteDlaadach ... ken, l8iCIe
gia&eJ'aYoad in bet J.aoerbaia, iD ut .. oord op
eeae ..raag, dat M.... r- bet DuitllCbe pad-
pbied .,erlaieD had to in Lndda ppaa _.
Ka;c- JtbcDoaald it ",rtrokke. om ann .oon·
pag &e .wi&ea, ea IlOl t..ee afdeeliggen Ia-
diKh. troepen, lDak_d. teameD 1'1 afdOeIiUPO,
UekkeD op naar d. 1Jl"DI-

I 1'..v4a.J:a

_._ ArfJHtI.I -"'_.'.8Ie_.~-
~.!.....:,'1'...".&lac. to II'.&ar,. _,....
hlth,' •
....... 11

• P.BTOIU.l, 10 Faua.-De wolledip opp....
lijD: ' .

'.K.raaw 12,859.
Barpt' 8.753.
Joubert 2.001.

TUOOEBS OPINIES.

Dl1aB.LN 10 FIB •. - De .icJ.rlJ.r-.p"
CM Trananai1eh6 elektie _1ICbii&eADde D•• '
wiDailll _ YOGI' prwidea' Ettaa-_: .. de __ ·
tea ftIl wuordé .................. , .. _ be-
b-ftreDl~---' ...o.de~ ••
aak· en __ id.Bel""""""" dal .... ill·
dadrieela rappor' DIl OOIt '- ~ ...
doemd il, " r.jjl be, d1Jllllliet ...............
dadelijk. IDODOpnIia _ "arJeDaiaI ftIl Dieaw
'fOOribeatua .an. 1Iebbeu.

: [Speeiacll ul"1'Il1II·1

VAN EEN VOLKaRAADSLID.
-""\

PIt£TORI.\, 10 FIJIL-'·lo.lIItwoaNop C.... •
berlaina ilDpor~inent.e bri" ..eaUIl ou .. NI"-
ring, ,bebben wii all barpn .... DWoont :
Kruce~, 12,868 i Barpr,3,1163 i Joabert, 2,100
atelDmea.

, _ 6, .... ,at, 1".

KAAPKOLONIE.
De Pokwane moordenaars. De grondwet kwestie.

P.~u.. 10 FEBL - (Be ..... )-De-a,d.n
na de balie .0. Ijjbalie ..uien Diet deoiD.....
au bet ditpant i_chea deaboofdrechter eD
de roa~ nocb a10b c!&anaode iDlateD. .

De rechters kWestie.

TER DOOD VEROORDEELD

KUIBlIRLEY, 9 FEBa. -{.BM.ur.)-De Pok·
"lUIe moordaaak •• fploopea. De juri • .,oud
~ BomaDbettea, JIaa01a, ~
Radapeeiai en Paredi acbal~. en J_b Hana-
aan&, Debetab .. &, 1I.araIae .. Pataui oaaohul-
eb,. De 6 eentpnoemde.. ..erdeD op de ...
.. one ,"Oa Mr dood nl"OOl'deeld, eD de recltler
bield hen g.. a hoop op puad •• oor.

Daniel Loa". eea blanke, .. erd "erooNeeld
tot. 7 muadom Jenngenisstraf. terwijl eea
klearliDg, reeda driema1en M "01"8D ..eroordeeld,
drie jareD hrieD arbeid kreeg .. egeR diefatal
1'&11 eea paard.

JOD.\MMlWll1aG 10 Fu .. - (&uur) -- ll8
S",,,,I<lrU ..erm.ldi dai _ .,()OI'UIID nab ..... •
leerde '_D Pretoria ODIaaga eeD brief pricbt
heêft aa1I deo beer Chamberlain, bem ,,--.
kead. '_beDbeide te ireden in de ,aak
t_1ien d. rechten eD deo nit.ooretidea rqd
en len~lfder lijd wijzende op d .... nachfrot·
beid OlD deD iD.,loed YIUI de .oomaaIIIIte
Bltllche pen te .,.nekare" om de rechWra te
oaders&eaoeD &e8eDde rererin~. E"D .ntWoord
.. erd "894In, dat de laere &an. ·'fO;)r kolnnIëD
Diel beat in .taat w. om dit onder .. erp te
behaDde!eD op dil tijdatip.

Nieuws uit Durban.

DE LYNPUT KOORDZAAlt.
De prl8OJl1en ontslagen.

KnolBEBLEY, 10 FE BB. - (Ile#tu.) -- De
jurie kwam OlD half 'iun naar het bof &aNi mei
een aiiafraalt YIUI Diet aohaldilJ ietIeD al de
priaoDien in de Lynpat 1DOOI'daU. 'D 'Ijj
.. erdeD oa&alagu. ll8 t.eed. '-haldip,
..an moord .0.s..arta .. erd terw;glltroltltea.

De ault YIUI Galiah .. e ..u in d.a lDorpD,..
boord .. orden.

RUIDIRPBST.

Een hevige storm.

Jo lI.LlllillIotrBO. 10 FEBII. - (R~.) -
De DutMa atoom_berij-lD&Ataobappij heert
bedeD bealoteD lDeer machiDelb iD t•• oenD
~D eeD kOllte TIn .£1,200.
Il.t *tadaorgeJ it ouder reparatie, daar d.

kkppeD defeci ,_kt of door den in.,1oe4 ftIl"
b.t .. eder beacbadi,gd .jjD..

De .toomboot Fe/;p, Luuick.~k.IlOl bedeD
alhier UIl YlO BóenOl Ayrea lD.t paarden
en 'ree.

Max Dreun, eon Dditacho j.lngeling YID 17
ja.ten, "erd bedonnamidda.g nroordeeld c!oor
hat rondgaande bof tot III maanden, ..oor be'
IIt.lea 'I'ID .£68 en een beun nit d •• Iaapkam.r
..aD een Bot. De Rot .... op .ea DIll'M.·
honaland.

Kaap,.AN
......0
'I... at.AUJ._....a.
U'IMD .....

(RM""""rlllA.)

DE PesT TB JOBAN:NIlSBUB.G.

TARKAlI"!,,\D, 10 FEBR. - (&uter.)-Lutetea
narbt .. oedde albier eell neeeeliike eD 0ntrl·
kende storm. Sl.akj .. ijs, 'weo eD drie dailDea
I..ng, .ernielden dui&er:den miten, .D alle vmoh·
ten en ~eoteD. booDlen en leboa .. ea werden
olllgeWUld eD baisen overstroomd. Groote
lI<lhade .. erd UIIprtoM. De blikll8l111tra1eD
WartD acbrikwekbud .n .. beider auboodeDd
heht. terwijl bet acbeea of de aarde be .. ogea
werd door den doader. G~te rampen wordeD
gelDeld nit deD omtrek.----

.... r
bol'f.
lIpPorieerd, en
tut. dieren te doodeo.

KA.APSCHE COHITE.

Laa.1.uetleD Dond"" .erd. _ ",rpd..
ria, gehoud.a .,an .,oorDaeld comiW in bei kan-
toor 1'10 den ci.i,]ea COIIIlDiaaariai08D .......
..oordig waren de heerelI: Borne C.C. eo llJL
(vonn.). Koeke, dr. Smata, Mellish, DulllÏll7 811
de eecretaril. •
F_ brief ..erd gele&en YIII de Ka... che

_ter:werka IJIIalacbappjj iD
_M"oorrud, WUriD de _all(lI1&l,,"
... ter M vencbaI'.D "oor bet ItaCtIln'ee.

Een briaf .. erd pleaen ""lof YlIpIld. bai·
'dea iD te .,oereD YIUI WalTitchbeai • .A.Dpa Pe-
qae .... ea S.. aka~oad.
op "oontel 1'&11 dr. Smote bleef de auk o....,_

a&UII tot de ..-OJaeOde .. rpderiag. .
I!leo brief .. erd PleaD TU d. "'II"J'Ïoa,

-maeade' hoe.,eel aroad DOOIIÏI - YOGI'-d.
aIaé1atlwi-·:a.IOten M ut .. oordea dat !lO lDorpD
dOeaU I1llJen "._.

Dr. Smote pt UIl d. baad de nPeri!IJ OlD
.tatWieke opp"- M "'!!fID aaaiuad' eie
reaoltatieD TIll ineDtiDg. BiJ .teIde .oor da, de
...,..nDl dit Dl dou do<-r middel TU"
pen. .
AupDo- .
~ werd ooit beaM.n CIM _ .taa.,,iIIUd. nit bet ~ oomiU, VrjjdafDl!rtea

bare opwacbtm, bij deo premier 811 IIIr Pie&er
Faan almakea tea eind. au te drin,_ op CM
apoedip voltooiiDIf ftIl de alIohibaiaeD.

Hierna PI IDea aiteen.

Een roovel' gevangen.---<
JOH.Ur.CElDUBG, 10 FEBJt.-(RtuUr)-De beer

Badford eecretuia VlD de (ogieabuiahuad.n-
yereen!fiDg, werd .,roe, bedeDmorpn .e"ek~
daar hU hoord.. dat ielDlUld iD Iiln huia rond
doolde. BU .. a.cbtte .D kon daarop k~
i_od sUa ltaDler binDea. De heer Badford

. op '11 .. Irte bem ilO de keel, .. aarop
_ _rateling 't'O~de. < De roo.,. -
een __ groote IDID, eD bil oa~.,lUchtle. Toea
hij door bet 't'IlIIIier klom gleed hii eD de heer
Radlord, IproDg .. eder op bem. Eenige heefeD
die .. Il .. daa.,vtii Mmglnramea, bielpeD
bem, eD d. IIWI, PDI naam KeU)' il, ..«d
"'!'Rkerd.

De verkeel'de persoon.
BAllUtT4?"t 10 FEIlIl. - ~r.) - De

hoofdooDliabel YIUI Maclear it albier uop-
ltollleD om een 1'roa .. , ~ Vu G-. ait
&e!e... rea, beal!hDldiad Tall .trafbere imol "lIGUe.
BiJ "oad dat _ ..erkeerde peno:oD ~
teenl .. erd, eD bid du - lr.np .... oDnoocIiI
te tnabn-

Vee V1Lll het reform-oomlte.
PB'E'fOIU., 11 FEBB. - (Beule,..) -Bii den

hoofdr!llcltter iD kamera it Atm_1t gedaan om
een be ... l deD regiatnteor YIUI bet hoop bof
ge1uteDde' UIl d. repering nii te betalen CM
1lOIII TUl £2,253, _UDde de opbreDgl~ .,111 ~ea
""koc:ip 1'&11 _er vee door de repenng iD be-... ,eDOIDea op 10 JUDari 1896J. iD yerbud
lD,t de reform-be .. epi· De IfPlt<laUe werd
teraaetrokkeD onder .,oonraard. dai eie ra.
DOod8Dten bet JobaD~e h.~.
bu,D.a drie lDundeD eeD actll! &epD 4e repe'
ring ,alleD iDliell.D voor eeD deoWratie na
rechteil.

De Quin lasterzaak.
FORT DF..U1FOIIT, 10 FEBL - (Reuter.)-De

Qoto-J ohnaoc.Iaa&e~k die terng 't'V .. eHII ~erd
aallr deD maptraat di~e bedeo. De t~JI!IC=b.
objectie me' betreltltigg toi bet pleidool ~
r.cM .... rdigingda' de .oorden WUI' eD eeD bil·
lijk comraeu&ear .. area, .. erd ter zijd. gese~ De
~bnldigde. onderYrugd, ~teef .. J~b~D
geen corruptie toe. m.. r lel ~t ~IJ elpD10k
..... contr'lc&enr ;W" 80 rea militalre IDIUI. eD
Datgety's pJaaia inDam. Bij Iu aitirebe1a ail
sil- kritiek 0"'" dan LanJrber1r oorlog. De be-
lICbuldiade 'werd veroordeeld ioi _ ~ .. TUl

,(50.

PhylloXer& en runderpest.-Tl"LBAOH, 10 FEB" -. (S~citull.) - Een
,,-oote publieke ..ergaderina .. erd hedeomorrn
hier pboodeD in alte ph:rlloxera
en raade'l"""t. De .ig.DIJ'eD 1'&11 d. i..~
plaateea, .. aariD pbylloxera 0Didek1 .11
bebbeD \Qegea&elDd de lltokken te laieD .,ernl ..
len nadat de oogat il inge_eId!

Dr. Hatcbeon ..iel een harteliike !erwel-
il:omtng te bean eD hil .prak de .,orKadel'lllg toe
omtreDt runderpes' .n ried un ita, moo met
inentini moest beginnen op de plu ... a .groD·
.eode aan de beamette area. Vencb.ldene
..o..'ntellen .. erdeD ~edaan, IDUf lDeD It..am ~t
geea .,ill_nlijk beelai~ dur er te groo,t1'eraebiJ
nn ,.';OélleD ..... Vele boeren .OD Icbter
beslotea d.ldeJjjk in &eenleD.

!':eo YO..... no dank au deD dokter ".rd
..,...eerd. - .TuiDbouw-tentooutelllJlg'.

"", ... ,.8
"iUi-1DII. B
Mclt.,.,D ...,.,..,J ..
Dlsfta,J r...".ka, I ...
cn-.I'W
IJerDdt.' .•

PonlUI O.U,.

Do
fo..... O...........

1'0

Divisional' Counêil~
Barkly <: EáSt .

NO'l'.ICE.

.... ..,
lBlTSCD D BUlTBILlIDSCIII
BIJBEL GENOOTSGHAAP,

• BDJ'T PAS

BIid_II liteI BIjMII.
, .. tel ......,
801IBU"l'EN IN JUT

HOlland_ ÉDP1aOh IJl
~

v.. 'ftl'ICblIleDde Grootte. Dnk -
,. ·1i*DIi"..... "iiL....
HOOFD'· BIJ8E(:t D£PDt,
Groen'f1I(JlkljJI,i",

- ...... AD.
.' - d'
Bezoeken word~n uitgenoodigd
om deB groo~1l ,~rrud ~
komeBlien eB~k*reL

"". _ .. t,

Prii~Jijsfe",1rii.I,' ~osf·
'J EIRW. ~iN'tJTT.A:tL,s.a .......

K.AFFERROOVERtJ.
JOII,\!UIEIIBUao. 11 FIIs •. - (~) -VIII

Orange Gro ..e, .. .,O<!ra&ad .. ter mulea ~
Jo~eabarg. koml beriOII~ 1'&11 ~ WanboP'l
ge.echt, EeD "nial kaften nel eeD lilkomeadu
wapD aan. De 4rijver oablacbU. eD daar'8l'
geeD bait in dea .. a;ell ..... , .,ieleD d.• wen
den wink.1 aan deD "eg, au. De In.. onen
boden .. ~taDd, eD twee -rrieadeD aaeldeD toe
om ben le belpeD. De bft8;'" ~- ..... ~
met ~,_slliea eD tnenea. . De doldri!'
tige unnlien maakten de • .,rdllCllpn apoed!l
halp;looa. Een IEnro.,...n, genUmd Le'flll
bekwam _ 'fre ... lijke wonde UD b.~ hoofd.
De ..... u.a._ ging pieren uit oD be~~....
.0dereD Letter eo. ThomplOn naai'. het hoapt ....
.,er ..oeren: Le.,in il .-r erD'na rw_qDd, 811
eene opel1ltie '" op belD cem1&kt. Dé kal~
aDlilD all.. YIUI Waardo .. es OD _kteD Jiab
Ili' d. voeteD. ~. ~~~

RHODESIA.
Dr. HaU Sauer.

Bl:L.l\UYO 10FIUL- (Reuter.) -Dr. B_
&DIIr ia 1IO~lIer op~ pkOlen all een lid
1'Ia den .iadaraad ID d. plaata .an dan hear
Ed_d 8later. die afru.deli il.

GOtJDOPBUNGST.
1 ra;at; ....1 :-808.

PORT EUZAftF.TH, 10 F£DiI. - (RMUV·)-
De tuinboaw.t.D!ooaatelling ... elke bedilD door
den hurgem ...... r geopend werd, word .eJ'kJ.ard
de beste te we~eD nog oou iD dese Rtad ge-
houdeD, .....t hetreft kwantiteit eD k .. a1iMit. De
IIChiltkiDgen waren volmaakt e. d. be~era
.talrijk.

Een goed besluit
G • .un'-ltEls£T, 10 F£UR. - (R,!"u.)-OP

"",ne groote vergaderiDg ..au belul.iDgbe&alora
hoden geh".Wn werd algemeen aaogellO_D,
do .tadsr.JAd t.· mach:igen de .. ater ... rk.D te
• oltooioo .. elke onierueming 13 jaren pledeD
g""ta&It~ 'word, hetgeen unlo~ing RIf tot .,.. 1
"'living onder de oameolavlPg. Do koa&eD
.ollen £oo...:at '£6,000 WO&eD,ell b.t dm:P .. I
ch&rdoor een behooriiiken wal.er ..oorrasd "rugeD.

(;~ 1'18t1aDa dlam!Lntve1den.
VltI.I"Bt.:Kcf, 10 FKDIl. - (~r) -;-Goedt

rt.pportcn ko"'t.. iD nn .Cb!'1lttana d~lDIn -
.velden. eli monached ,lOlUl alt dl~ .D om~a~.
·di.trikten oaar de rl""'t. Dauelld ~lDIllln
afge.wken ea op IIOmmipJl .....roan;jjD :~60
.. rbeide... flAn het werk. .z.,..-lag .. e een
zwart diamaot ....D &0 k.ru~ door ..oe Eater·
huizen gevonden. 'A"aanoor hem £U;O .. per
kanaai ",,"geboden .. erd. Vole .. agent Jijden
tr:aDJIport ....n Vee~tiCD-ttroomen.

VERBANDLIJSTEN.-
IOHANNSSBuno .

Ce"uu .. iDt on. d.'\t de gouJ,,!,hren;;ot \"&11 l~n

Ibád .OOf J.ó n!1lci·-"!1 wet'<1 ~crklaarJ I~ &'in
313.82~ons.

of 3,111 olla _ dan bet ,ori~ boo;pt.e cijfer
bel'l!ikt in Deo. Il.

Hieronder volgeDde maandcliJk>ebc OppYell oran
al J..unari 18l" tot beden;-
JlI)llAri ... UIl,8H 177,46.' US,I11 209,831 818,826
Fobnt&ri 151,810 119,J9i! 167,018 111,f1OO
Maart 161\,871111H,9!1I 173,9M t3t.oM
April 168,7U 18II,3t8 174,'18 IU,_
Kel 189.173 194,680 1'3,008 "',806
Juni 168,142 200.941 lt3,&&O 151,1119
Jall 167,868 109,458 201,878 21t,fTt
AI&gUWI ln,ll'77 lI03,678 111,4. HUllS
September 176,707 lIU,1M 202,1181 Ht,180
Ocitoher ... 173,878 19t,16~ Jt9,811O t74.l7t
N_ber l1ó,104 194,118 IOl,UJ .7J.'
DecelDber 18J.IOl 178,"8 101,618 110,111
• Totaal _ 1__ 1IO,1U... .. 1__ 88.,66 ••

" I8tO- 494,810-
" .. 1811- ftt,J3S.

.. 18N-1.J10,8Sil.
JO 1.... 1.U... 11.
" 1~'1J..l ....... 'I'li_
"""~

Een vomlelende. storm .-BEWEERD},; YOED8~L.VERVALSCOI~G.
PORT F.l.Ilt4nl<rll.11 rEDIt. - (~ttr.) -

Albie~ woodde K,.ternacht esn noeaelukl don·
tlenwl'Dl, die hel trein<er',eor "OOT hfei'.~D
d...d .,ibt.aan. IN blikaem "pleal eeD pijch.
pial ea richllo aroere ..,hcde IIan. He' t,?f
.o.4r een der 'lD:lAten \"ID <lo {}artA Ccliltk lIi

,de ..... JDIIr met .. einitr acbade. .
Vijf ._n werden ln b.t .. aptra~of

\ 1Md- .eI'~. ouder eie .oedael· ... ~laclllng
'~il:t.. Drie ".nWD nilgeateJd eD Mn Dltpwor·tJGD dur de ~.t~ Die~ be .. _ .. erd.

In 'ti ras" RIl _ ObÏll!" die terech\
•• nt be.cllaldi8d .,u blikjeI:b"JD8)k "h-:
yahc10t te bHDeD, be .. ea 0 -...:r
\" bJikketl iD bal ~ ~""' __il:nop_. " .... ea ~ ..... _,
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een Bal'cilicum PleUter, uitwendig, .,olkomea henteld~. - - -

Kinderen, Dauwworm, of BrUderiP Ui~ hebLende, worden Ip(*lig ~ door de Aaabeijea J&tuar, d!bDuIa, ........ AriiblIV, GIll - daUa
avond te laten gebruiken, eD de Uitelag met Terpentijn z.p en laauw Water te reiaipn-KindereD IlOl niPDde, ~ ook le ~ :MO.J.W Tall de ...
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