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PulIlilIke Verkooping
T~

Louws BAKEN"
.\1 [Ii I.Ll.\li ~IALl\IESBURY.

:' r:.:dl'<,kt:nJen, behoorlijk gel .. t
, " 1."1'1' ~[ichicl Smuts Nolte,
"i';"oit; g"&at veranderen, zullen

, J

Vrijdag, den 4den Maart, 1898,
;l.,:1 , J "lillIg', g-e1cgen· in deze .l-
ê" ,_, ,.~':'l'k verkoopen, de onder-
\ .. 1 I. \I!HIt: Have, Boerderijgereed-
" "J, I! .i.i i. (; ranen enz ;-

I. Levende Have:
; ! I -:

Paarden.
"

i r.. I' ," rue t Kalveren.
J' ,\.11 tc,'l \ arkens.

II, Buarderijgereedschap, ala :
1 1).1;"\, a~"'·Il.

I ('I'l,,,br "1' Veereu.
i KJ! ]..01" "
l Extrn Selfbinder .Machine (Daisy)
2 :-1>U1l tuigen compleet.
~ Dul.bcle voor Ploegen (Ransoms).
1 llruaklall~gge (HO\Vard8~.

III Huisraad :
7. ".l 1- Tarcl~, Stoelen, Ledekanten,

!i.'", 'k "[I'Il, 1 l'rJ,l'hti;.;c Amerikaaaseire
li '::-<., I, »,[hopc),l Es.tra Stove.

IV. Granen:
," .\L[,lc,tl Zaad Haver.

Garst, '
ltog.

" Gemengd Voer,
Ell wat venier zullen worden

~ I

~ I

aange-

RUIM CREDIET.
M. S. NOLTE.

J. i, M.OORREES Jr. en Co.,
Afslagen.

,"'.'n,h Kantoor,
:\L':lll,·,Lury, j feb. 1808.

!IL
Publieke Verkooping

AAN DE

OUDE DROSTDY
TE

TULBA.GH,

Op Woensdag, 23 Februari,
9 u re des morgenS.

D
E ]"'l'l' BENJ.\}[IN LOMBARD zijn

pl.rat s uit de band verkocht
heiJiJuude heeft den onder.-eteekende
gda,t jlllbliuk te verkoepen op ge-
melden daturn :-
l.j Ossen en Jonge Beesten, in goede

coruune
1 Paar Blauw Schimmel Kar Paor-

dVll, j jaar oud
] Donker Bruin Jonge Hengst

I 'aard geleerd, ;3 jaar oud
1 I'aar Kar Merries
1 do geschikt bij Ezels
1 Get'] }{~en Trek Paard, 5 jaar

(J"J
~ Yl'ltl' Varkens
1 Bukwaaen
1 Ka!, K;r, lOpen Kar
~ ]khl;elcoor Hansom 'Ploegen,

l Iout Balken
1 D .bbelvoor Ransom Ijzer Balk

}lkJ('(I'

1 Er'\"l I~oor do do
1 Ilow.n-I's Egge .
1 S] ':'\ I \r a~en ~'uigen, kompleet
lol,) I ']Uf_'g Jo
~ 1),1:11' Achter Tuigen
c !'\'I[l.!l'b met Kettings, kom-

l·,e,_ t

1 L,). BlI:k Plank
\ lJ ,., ,ol .. Beest Vellen
1 I. : Ii,[ :1''- do
r .l" Il, (;1'av('n, Schoffels Man·
(:' ::. l'!l!,.

1 B.:LL-;"tlé!, 1 AanlEeltl
1 :---' ;-;mill, Gert;eJschap, kom-

1 I.: : lLt;illl rrnaDi Gereedschap
1 1\, ,\',l:_;cn

,I, ,. , \\. at te,t l'en Boerderij be-
nuo" z d worden verkocht te veel0:: :[1 L, t Lip:onder alles w om·
ec:.c·'J ·:l'::.

VERDER:
II ' . .'.,,,,11 a~30ttimcnt HUIS·

Rl \ Il, ! ""taande nit KASTEN,
~,T\)l.l.l-:\, 'L\.FEL~, KEUKBN.
GlJ::U':lhl'IL\P, ('IlZ., enz.

ïersitt d:J r~ der YeïkooplJlg wet:
Woensdaq, 3 Februari. 1898.

---
P. J. P, MARAIS, Afslager.

Ven,: .-k"l.llOvr,
l,;,lb"30, 31 Januari, 1898.

ORANGERIE,p
(lfdeellng IUllOSiBUR,y)

VRIJOAG, 25 Februari '1898.
DE beer .. Mel~, die zijne koren.

boerderij gaat opgev.eu, daar hij zich
eeae wijnplaata beeft gekocht. beeft de
beeren Van der SpuY. Immelmaa & ti:..
geJaat op b Ql"eagemelde plaat.. eD datum
publiek te virltoopen::

I. Levende have:
18 Eerste klas ezels, 4 en 5. jaar, groot,

goed, in prima eonditie en de aan·
dacht van liefhebbers waardig.

2 Karpaardeo, . ruins, 4 jaar, over de ló
handen hoog.

2 Ezel voorPaarden, ruins, '
1 Merrie met veulen.

150 Merino BChapen ooien, allen gedekt.
70 Vette lammeren.
60 Spekvette hamels.
6 Slachto&8en, apekvet.·
2 Melkkoeien in melk.
ó Goed geteelde va&rsen, 1 en 2 jaar.
9 Gtoote varkens.

11 kleine '(arklns.
II.Boerderijgereedschap :
2 Bijua nieuwe bokwagcUI, 1 jaar in

gehl'uik.
1 Bllkkar op veeren.
lOpen veerkar.
1 Kapkar op veeren.
1 Zelfbinder "Massey", Lijna nieuw.
1 Losgooier "Continentul",
9 Extra zeisen.
4 Paar achtertuigen, bijna nieuw.
2 Span wagentuigen. " "
S Span ploegtuigen.
2 Span wagenzwingels met touw.
S Span pJoegzwingels met kettiDg.
i Drie-voor ploegen "Ransome".
1 Dubbel-voor ploeg "
S Howard', bra.akp!i>egen.
2 Braaldandseggen.
2 Zaailand8 eggen.
Een lot Harken, Voriei1, Gaffel., Gra-

nen, Zeilkrihben, Zwepen en BtOkken.
Ill. Granen en Wijn:

60 Mud rog.
10 Leggers wijn.
(l::T Liefhebbers van eerste klaa goed

moeten niet verzuimen deze vendutie bij
te wonen. .

MELT STEYN.
V Alf DED.SPUY, hUfBLX.UI & Co.,

Afslagers,
Velldn-kantoor:

Malmesbury.

~

~

Publieke Vorkooping
TE

LEEUWENVALLEI,
Dist.MalDle.bury.

MEJUFVROUW de weduwe
Johannes Petrus Grobbelaar

hare woonplaats Leeuwvallei uit de
hand verkocht hebbende, heeft de
ondergeteekenden gelast om op

.Zaterdag, 26 Februari ek,
aan hare woning, gelegen in deze
afdeeling, publiek te v~rkoopen, de
ondervolgende Levende Have, Les-
se Goederen, H nisraad en Granen,
bestaande uit:-

J. LEVENDE HAVE:

2 Karpaarden (ruins)
3 Eersteklas Ezels, ;l jaren oud

200 Schapen en Bokken, sommigen
geschikt "001' den slachter

17 Ossen en Koeien, sommigen ge-
schikt voor Jeu l;bchtei-

1 Lot Y arkens
1 " Pluimvee

Il LOSS~ GOEDEREN:

1 Kapkar op vooren
lOpen \ ar op veere~
1 Snijmachine (~1fblDdcr)
1 paar achter tUIgen
1 Span tuigen compl.:wt
1 " Zwingels en kettings
1 Zadel en toom
1 Lot Boerderijg_ereedscbap, en'.

JIl Huisraad In Soorten.
IV. GRAAN:

20 Mudden Zaad Haver
60 " Gemengdo Voer •
En wat verder zullen worden

voortgebracht.

R u.iID C:recU.e~.

1.;W. JlOOJLB,US jr. &; Co., Atale.gerJ.
...

Vendu-Kantoor,
Kalmel~U11'9 Feb. 189i.

...."~.á:)~.~. rol;m
onder~3teekenldé Publiek doeD 'VOI'k.oopeIa , ' - i

TB'· .!
~ LA. ~ M U '.I;'S' S·T.A.'%'10:. ,:.

gemeld getal Ezels. de! fraaiste lot Koloniale,B_ elie·alhier '
~~en verkoo~tworden~ Zij sijn aUen gedNll881'd, in, ' •
ditie en geschikt Toor 4adelijk gebrllik. Er lijn· prachtige paren en
sp&~~n onder; ~een k~n zijn o~tzien om de boste vo,.. áe.e markt te
verknJgen. Nu 18 er kans om te koopen. . . '

T. THERON.

A. D. ~Ei VII"LIE:RS .& 00;, Afslagers.
Paar~J4FebrtWi, 18~8. '

.: :.Le,r~d.e"_I"·'
3 GfII;'~~:~'~ _'jiil~;~
lllOiupraid, 6 jIar. ' . ." . '
3PaardeD (81erJÏel), a toi 1 jat.
6 longe OIleD, 1 alaeli_
2 Vaaneu. '

60 AaDteelbokken.
3 <noot. nrkeu.
II.Boe»4-.J,J., .......

aohAP'· '
1 Teutwagen (Dien,,).
1LeerWageD (bijna Dieaw).
It Span yoortaigeD.
lP.rtcJa~. •
1Trebwillgel me~~. .
1 ~ ..,ijmecWae (lo1in.... ).
It Slij.... , 1wija"

• 1Uurea ploeg, "JMeome".
3 HoateD. balkploegea ~~.
3 Nie<Qw. .... .
1 Braaklaadi egge (oieaw).
I ZeilkriblMm (bij- nieuw).
I Gêbreide beelteDv.u,u.
I Wagenleereu.
1 Groote tafel, I lOCh' pMrdeuwepea.
1Lót &ambonen, ge.ahikt tOOr wapt·

tent.
Pikken, Grann, VorbD, Zakken 'eo

wat nrcler tDt ,.. 'boro~j
behoort.; , .

EIDCI...-Jk:
IJ HU~eD eente ~ Gar.t.

RUIM

•
Malmesbury E~urs Karner ~D VéNlcIdUen Brand ASSU

; rantle 'Maatschappij. _. --!
, ' ' ,,' I

Belangrijke Verkooping . i

In den Boedel van itJJijlenden 1188r Piefar Edmard de Kook,
Kalabaskraal, !,IalmesfJury Afdt8lill~ ,

De on.J~rgeteeken~e be~oorlijk daartoe gelaat, sal publiek doen Terkoopeu
. OP

Donderdag;' 24 Februari, aanst :
L~

Ta

KA LAB A S l(~AA LJ
i

x. !LeV.D~"'jBa1".'~·"
16 Eersteklas E~ela • . IiAuieeI~~
~~~=nkar~en '~~~'B~ 3
1RIJpaard 0_ ,
1 Merrie . 150 :Aantee! 8chaPea' ,

II. Boe:rd..rIJ·".re~'"pl, . ~
2 Bokwagena, een ZOO goed al, 1 Nieuwe VoÓ~~ AChter Leer

nieuw 7 Bundler Nieuwe 'Zink I
1 Twee plaats Kapkiar 6 Zeisen ,.,,;' I
1- Open. Kar S Twee Half.WD; V.ten [

'1 Bak-br 1 ~ ~n Vé}k;n
1 Water Ksr (nieuw) 2 Eerste khwJUd kribben
2Reapers (Jobnsoa) 1 Nieuwe V~ine'
I> Dubbele voor Ploegen 1 Koomllark ' ,
1 Enkele vool' Ploog 1 Zadel en Too.. :
1 Span wagen tuigen (kompleet) 2 Zeil Kn'bbeD
1 Paar kar .~uigen. . . 1 Eeratekl"" Wapi....Zeil
3 Span Z~ge1s m,t Kettings 1 Lange Laddeiá: .

Pikken, Graven, Vorken, enz. 2 Korte Ladder'i .
1Machine Sleepsteen 1 Lot Nieuwe ~n

III. Granen:
150 Mudden Koorn, (niet onderhevig aan. roeat.)
200 Mudden Haver. 40 MnddenG$l'st.
23 Mudden rog, en wot nog zal 'aBn~boden worden

Voor rekeningvan den heer P. 15. do Kock jr:
S Ezels en 1 Paard.

RUIM OREDIE'r.
G. W. KOTZE, Secretaris.

J. \V. MOORRE ES, Jr. & Co., Afsla.gers
Mal mesbury, 265ten Januari, 189S.' .

WorcesterLaoobonw Tent.Uing._______._ -'__. "1 '; , ' i'
IN ver~nd ~et bovenstaande, Tent.oonstfrlling, ~uIl&n - . .

cursie tremen leopen als volgt :- ..
Vertrek va.n Kaapstad 1:ia Stellenboscl; tOD G1ll1"11'~,t~"J~;,~~"l;~' •• ,~

arriveerende te Worc!tst()r 1.1.30 v.m.. ' .
Vartrek van 'PaIIirl5.21>, 8.rrÏ\·eerende te Woroester

passagierR tuschen'~l en Worc~ter. .. .' ,
Terug: Vortrekvnn WOl'CE'stervoor ~'ers vlUlvi :

Zuidwaarts u.10 n.m'i Do. voor. alle staties tot. ,:4 6~30 I).m.!
Bezoekers kunnen' ook reizen met alle ~m~ oor de ge~eéle

Kolonie (uitgenomen de wekelijksehe ·8nel.treinets-)Larriv~ren~ ;te
Worcester drie dag.!n voor, ou vcrtrekkendG tot op 'drie dagCn ~ de
Tt'ntoonst,llillg. ", ,', F . .

netour Kaartjes tegen halve enkele prils hij alle :stA-tiellverkrijg-
baar. Tentoongestelde artikelen worden vril van ri)oo.1i'. teruggezonden
mits niet verkocht. . '- .,'

Do Muziek Benden van de 2Jo "king's Royal Rifiea Em C. T. gig'!!.
landers zullen spelen Oj) Show cu Concert. . ,

YOOrverdere bij-.<mdt>rhedenzie men Biljetten bijstilies. .
F. L. LINOK'iBERG. Becreta~8.. ,

MELLET. TRUTER.:&
De Rand preluJttell en Levende BaveOO:IDlI~_Iie·J~m~JDft

BramfonteiB eb Kerkstraat;'· No~23,. JoballtlesbJliro;

lTet geltl fCOi'dtWelijk toegewndCla benewuI ~~;rá1ro~
P.K. Bus 1,1>20. Tele~ AdJ'éS: fI_o;"U£"_'"

RefereDt1ea door m~e.Ujke toe.temlDiu.,-: J. JL" Wit, .BQoftl __ ... -.
., J~.,'"



Iro·o-p·ItND'E' ,
Ya nu'

eel:1.:.1•• :a-__ a ..
Voor het HaUlaal'" ge?flJ ~trd 81' X>aQeIIll;er '

~~~~~~~~~,

hden
Boofdwtge1l.. Wepn enl. Totaal
I!, 8. d, £ I, d, I!, •• d.
70959000000..,.. Balf.na- ... ...

.. ~meene Bely-
. tina-AchterstaJige

; £1l1'68 5d
" Al_eeneLoopen-

de" .£bl6 141 6d
tiFFiale Belaating

"w'J:-1!,628 OBlId
Totlaaa van Gou-
~Rlant ...
T911en op Hoofd en
M+eIingBwegen •••
• : bronnen van

. _k~1I1lIten n.1.:-
epa11! huur rekening

OOfdlWI" teru:gbeta-
li •.. •.•

Z. wijaatuk no, 36
! -------

1884 11 .~
OYertroJtken Balsasen

op $oofd en andere
W~ ... ' .. UO 16 11

tt I bij d. Banle .. ,
Mba kOl1~t in Kut van

Theilauner

740 4 4. 37 2 1 ]11 6 5

8440 9 8 172 4 10 616 140 6

o 0 0 o 0 0o 0 0

~6 0 0

25 1 8

o 0 0 736 0 0

o 0 0 2~ t 8

o 0 0

o 10 0

15 0 0

o 0 0

o 0 0

o 10 0

~~~ 6 II 1404 12 7

78 2 0 1034 17 1

2439 9 8
;.a 17 ao 0 0 o 0 0

------
~ij ccrtl.fiC8lll'en mits dezen (i) dut w;j bovenst aande Reks.ning ~~n Ontva.ngsteD en ~itgave.n vaD dé,~a.:~~~~~~ceres voor bet balf jaar gellindigd :1I December 1897 hebben nagexten ; ~n) dat (onderworpen aan pa1'll4rl'aaf II •

behoo~li~k8 bewi.sstukken Il~"t".a.fd '8; ("i) dnt, in .po ver ala wij knnnen "ern~men, de'01Itvangs~ dMl'la ..... '~:eel:e~
eenige sommen ..ij .. lreOarende ~m(·ld rijdper k ont va njren ; (i,,! dat de uitgaaf wettig en overeenkom.tlg atemmen, KIlIlOhltiH
COlltn'cti;m "an dell Ha .. d is : (~I.) J.t de I,d"" .• uit £:H 17.:J,I In handen vnn den Thesaurier bestaat (hetwelk aan. on ..... 81I'lt.ë1ijt~1
.oor-g"'I~!r<llVlls op .len 31,ten December 1~~17.".'nl. "r~eg£'Ven in den Vorm C.A. 4.'i A.) en uit eeu Debit balans van £1004. t '

in d" ";II"",!,,"" Il""k t~ Ceres en (r-i.') wij l"el'l,nc ..er ..n verder dnl w.j de opj!'a&f van Baten en Lasten V~ gemeld.Il ', R:ead ..'rOOI'
h"l 1~,.I$te J",'f-J .... r- hebben onderzoch t ,1a t dezel ..e met het Grootboek overeenkomt, en, voor &00 nr WIJ ;kunnen.1U~TiJadeD, ~
alt.. ti -Ie con ,'ct i".

... 2(}.).') 8 4 30:! 15 Il l!4iH 12 5

Per Balalll-Overtrok.-
ken Nening op 81
Deo.1897 ... OOOOOo.

.. Salari_ yuSeeN-
taria, Alldite~D .n
all. andere Beamb-
teu .... 80 0 0 40 0 0 110

" Betallilpaa::aBudt- 0
ledea ... 30 0 0 16 0

" MakeD, ODdel!bolld,
en I'f:parati. van
H oofdw.geu8ll
Dammen daarop:-
GewoneHoofdwegen 1887 l' 0 0 0 1887 1:ii Maken, Onderhond~
Repart.tie eD Ver.
betering van Afdea-
lingBw'I8D en Dam-
men daarop ... 0 0 0 218' 6 6 218 6

" A ndare U uitgaveD :
Kleine Uit~ven re'
kening, .~j~
hOOten nl. 12 S 10 6 1 11 18
A'.lIrranti~ ". 8 12 Q 1 16 O· 6
Leening tengbe.
tuld 29 9 0 14. 14. 6
Renten IS; 2 2 6 11 1

~eMlt
. I

'0 0 0 .It '0

o 0 0

... !!OSS 8 4. S02
',_. -:> I "

.' t lj ..,Totaal

Geteekend voor mij als getuige, deze 1 12den dag van Februari F98.
L. DOYES C.C.

"I· .. L_';' "I'Ao:'

, "'.-' , • ol, .-,:'},.

" '11
1 8 8 S17 0

e- ;1' I I 8 ,

81t r }168

9 I 8 6

o tOO 0H. 8. WHITING, ) AuditenreD. -
A. BERGMANN, j t-

Ik, Hr:sRT ('IR"W. eertiJiceer mits dozen. onder de vool'Zienings van Sectie 2 van Wet 32 van 1889, dat bo~ltuD~ eeD
waar et) nauwkeurig op~f i. van mijne rekenirur als Thesaurier van den Afdeelin~~ van Cerea voor het half-] .... ~gd
81 December 18[17, en dat de balans is zooals gespecificeerd op nevensgsaaden Vorm C.A. 4il !>.

I1E~RY CARSON, Thesaurier.

o 0 0 738 10

611181&

Geëxamineerd eu Goedgekeurd door den Raad op den 12deu dag van Februari. 1898.
L. BOYES,

VoorzittllP•

~:m:m'I'EL%NG
i VOOR DEN

.STELLENBOSOH.
VertoopiDg JID Hnlsrud.,

--_._WETGEVENDEN RAAD.
" Aan ~e heeren die mijne Rekwisitie geteckend

. hebban.
MUYE HElRE~,-

r)E ondergeteekende behoorUjk
daartoo gelast door den heer

WM. Buso!' van de Standard Bank,
die naar Natal op vertrek 8taat, zal
aan zijn woning iu Dorp-8traat
publiek verkoopen, op ..,
Donderdag,B4 Februa~~a een Parlementair leven van meer dan dertig jareu, strekt het mil' tot

groot genoegen, le viudll!1 dat ik nOf; het vertrouwen bezit van pen groot dee der
kiesproVIDele. .- om 10 uur v.m.,

Bij het aannemen "an uwe rekwisitie en hij hot uiten van miju hartelijken dank Al zijn kostbaar Huisraad, bevat-
voor de eere die gij mij aangedaan hebt, zal ik uiet inbreuk maken op uwe goedheid, tende onder anderen Voorkamer
door t~ trachten u te outhalen "I' een lan~ b~o{)g over de politiek in 't ~Igcmeen. . . Eetkamer en S1aapka~er Meubelen

vetillrende mijn ~ehL'C1 leven was Ik een bardwerkende man; miJn syrnpatbie 18 ra hf d IIoll d h Kl '
DIet de llifbeiders, want ik ben Ct'1I "an hen, en al mijne pogingen zullen aangewend I ~ ~ 'tlgeKou e . Kanh8? eYed' ee-
worden, in belan~ van wat ik beschouw hunne hdangen te wezen. et as , 0pt'ren ac el, er-

In tfu genekende elekt i.., ho 'P ik die gematig.!e mannen to vertegenwoordig- bedden, Sprmgmatra88eD,' Kleeder.
en ~i? va? ~~her harte eeu l.t~kel hebben aan alle po~ngen ..?m de .ditIeren.te kasten, Bedsteden. Tapijten,'
.cellen ~r Zuid-Afrikaansoho bevolking kogen elkander op te ruien en die ernshg MatteD; Tafels, Kinderen
Daar rust en vrede verlang,!n, Ik heb geen sjrnpathie met tcni~ streven om rassen- wagens (MaiJcarts) Madeira Leuning
haat te verwekken onder het voorwen.lsel \'1111 hetzij loyaliteit of patriotisme, onver-j St091 n M d 'ra S f

' a.:hilli~ dl dat streven komt van vuurbranden, die expresselijk voor dat doel werden e, a el 0 a, enz., enz.
JI~voerdl uit' cell zustereiland ' of van mannen die onder 01'8 0pg-roeiden. Breekwaar, Keukengereedachap,

Terwijl ik, "OUl" niemand onderd» .., wat l-et n-ft ~",·hechtl ..:oid aan de Britsche enz.
connectie,! en terwijl ik ben-id I.·_'n K"loni"le hulp voor de venledigin~ des rijks voor ALSOOK -1 Dames en 1 Hoeren
'festaan, ajcht ik het niet ver.rtandi;.{ om in deu teg"ell\v'I('rdig'en toestand onzer financiën Zadel.
een milli~n pond te gaan besteden op eeu mat~ier di;' niet de g:~od.keurillg w~agt I Bovengenoemde Huisraad is te
van manu ..-experts en van b"l!en noemeuswaardigen dienst 1.IIU zijn III oorlogstijd, wel bekend vo r sa be r

Ik t.Tijft"l er ,.i -t aan, of een beter middel zou hunnen 1V0nJen gevonden om effect T ..?.. n ve lOg. .
te geven ~n de re" .lutie der wdgoevellllt' vcrg'lldering over het onderwerp, indien onze I er gelijkertIJd zun~n epgeveild
parlementaire partijhoofden malkander wijden ontmoeten in een geest van loyaliteit en worden: .Kersteklll8 Liohte Bum
wederzijuSche toenudering. (een paard); Paard en Tuigen; Af.

De kwestie van bda-ting-afschaffin!.l" op de bcnoodigdheden des Ievens, schijut slaan Tent Kar; lO Aandeeien Kola-
mij tile, vele moeilijkh-el-u t e bevatten, welke zorgvuldige overwe~ing vereisehen. Ik niale Brandewijn M~tschaPP9' 13
me echter niet, hoe, na dc rt'"e.I~tl' Iang-durib"C dr(lo~te, de verwoesting re n ILlIolIgf'l'ichtdoor Aandeeien StelJenboseh Dl8irict
de runderpest, en de gevl)l!,"t'I'Jke h'lngel"llDoodprl]zen van vleesch, het :.,rerQeP om de B k

. ICboning van de invoerrechten op bevroren sebapen- en beestenvleesch, laoger ka.n I an.
tegengestaan worden.. . ,- PAUL D. CLUVER Afslager;De welvaart van Jen landbouwer, en die Tan den ambachtsman, Je professioneele ,
man, de winkelier, ('U andere titd"lillg"t'lI, ht"l'hollw ik a(,~ onafscheidelijk aan elkander Stellenbosch,
t'eJ'honden. Het zon ,I..rhalv,: dwaas' wezen, de sta,1 en het pillttl·lan.l te behandelen II 8 Februari, 1898.
• Ieof hunne belan:.,rt'n "ijauJig- te:;t'nover elkunder stond ..n. Elkeen is afhankelijk
van den and.-r. De landbouwer mu te niet ~\:\n zoo !rij niet c(pn stedeling'
had al. verbruiker z.jn('r produkt ..n : en aan den anderen kant schijnt bet mij toe dat
elke oorzaak, strekkende den boer van zijn .. rond t,~verwijderen, om te competeeren met .
den stedeling, niet ten g/)ed .. vau Zuid Afnka zal wezen, noch voor de uiteindelijke EEN Eerste-klas Ameriksansche
welvaart van den da.gloollt'r van eeu ige k las. Orgel ti Connisae e" 15 Sta

Ik ben sterk ten gunste van de nitbreiding van ons te zenwoordis- systeem van mohf t . n , ps,
en ik betreur het te moeten erkennen ,bt in z~ke het v;rschaffen vali Ip I,ge oon, ID v?l~omon orde .

•!"O:,_I~ev,~n v()or de opvoo.llllg \ an II.. \\'t'r~ende kla.'"e_ Kaap,~;ul tl'n ach!erell slaat hij He~ 18 een prachtig mstrument en
be\!olkllll;'8-eentrum •• \w,ral KlIlberley eli P"rt Ellz .•betlt. E ..nlg wel-over- geschIkt VOOl' Kerk of Zondags-
m~regel (zoo "Is een p<'nlll~51 .. f ~pk'ern ""n g-..,]wonl-."'II ondt'rwiis, en het tot [school.

vali tcehnis<.:he Ft'holen (Jf """lid kLls,en), welke strekk~1l zal tot de'
bevordem.g van plaatselijke belangen, in deze z kt zed b:)lang'rijke zaak, ui mijne
llartelijke ondersteuning erlangen. Ik: be""hou\V dat ~I\I niet beter k-ID beSkot(
worden, dan in.. bet nrzekeren ,'an de middelen voor alle klassen van de bevolking
~r het vei'knJgcu vau de gr.)ndlo~glll8f'lcu vali eeue gezlJn,.Ie prakti>'ehe opvoeding.
.1Il verband: biermetie wellach ik te zeg-I,"CIIJ·.t de verIJetering vau den stltUi van deu
oaderwijzer de a:\nda.cht van de wetgeviag vereischt.

Ik behoef niet ill bijzonderb ....lpu te gaan betrekkelijk de ha'WIt eindelooze lijst V'III Executeurskamer en Trust Co.
maatregelen wdke voor het Parlement gebra..·ht mocht worden gedurende de volgende Uitenhage, 15 Feb, Jt!9S:' '
anen j~. In bet kort ka~ ik zeggen tht ik altijd h~reid zal IYnen mijne gunstige

. cm!I'Wl!glng te geven aao celllg \'o'Jrstel dat berekeud is den landbouw, de indnstrie en
Teeteel, "an het land te ontwikkel"t!.

Ik was altijd t'f'1I vOflr3lander ,.~'1h~t ~ysk'f'tl1 van Parlementaire regeering,
het Hare :\Ia:eit<:lt b<!uu.~ Ilt·~ft :l:l:l dt'ze kolonie toe te Ita UJ. Ik zal alles
ijn vermo;en dIJen om d~. helfÏnsclt!1l ,' .. 11 zl:lft,,'Stuur tol blijven behouden welke
Jeven van OIlZC constitutIe Uitmaken elI alle verderfelijke (corrupting) iuvloeden

berekend dIl vrije uitoefening' van ollze \:onstitutioneele voolTecbten te
i':l\émdemilllllen. bestr.jdeu.

. .. korte vcr~laring .~a.n I,?ijne inzichten IIWtl goedkeuring weg-
&&1laet m'J genO\.'l!1!n 8'l~n om InIJne Wensten 'veder ter uwer beschikking te

TE KOOP.

BILLIJKE PRIJS. o 0 0 Hay.Doe aanzoek bij,

A. E. CARNEY"
Secretari8.

, ....1

738 10 I
H~FFfNG VA~: BELA8TfNS, 1898.

Kr.E!i.~~~~ JtVIN G geachiedt
, hiermede in termen van Sec-

tie eoo van W~ No. 40 van 1889,
dat i; op' eene- ;vergadering van den
afd+ilingsraad: van Ba,. gehouden
op d.en Uden Februan 1898, eene
be~ van een halve penny (!d.)
in }\et pond (£) voor afdeelingsraads
doe~den ~e1egd werd op alle
Va8~ mgendor; in de afdeeling van
Bay:, daaraan ~QeJ'hevig ; de belas-
tin~ TerV&lt eti is betaalbaar aan het
kantoor v1m d' Secretaris, Grikwa-
8tad; op of vdr den Sbten dag van
lfaart, 1898. ;

:. I G. G. GIE,
Secret<lri,;.

xaotoor van den ~deelinpraad,
&~,Il! Febr~ 189B.

"

" DE,·ft.[
. BBOH~

Bet la."'1C.QTn......_
aatwoonUOJ
1'IIt.dea'nad,
at.et.a." 4i1......ut ft_

..... 11
aab1

",I '''''

Totaal ..• .&lC68Il 11 ~UW & 1£2181 5 «
.' , ,;.r ~ ,

Tot.l £1468 Il 11£IUW. &: 1 £1181 & &

BENOODIGD
EEl\E ONDERWIJZERES voor

de Publieke SchOQl 'te Stock •.
weIL Montagll, vanaf i2 Aprill898.

Salaris £48 dE'S jaars mpt yrije
logie8. Cer~ficateQ van bek"' .....
heid en goed geW:_&glUllen worda
ingewacht tot 19 Maart 1898.11 .

Kennis van Muaiek eeue 8&Jl-
beveling. - , -

lit \'t!rLlijf

)lijlle IIecren,
lJ" IV Dienstw, Dienaar.

)l. L. 1\EETHLIXG.

VOOIi l\lEETHLING I
Dan Independenten X.:ndld ..... I

Ds.• J. C. TRUTER,
Montag1l.

HUUR. SCH UTa ERICHT.
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DfCkDt4tro. wUk'KaHerrivler,

. ftD KaleiriTÏel' Siding,
UlII" per .poor van Bloem-

fonteill. '

. TIES voor bovenge-

. noemde betrekking vergezeld
de bij de Wet, vereiscbte getuig-
. van bekwaamheid, goed-

van de laatste Schoolcom-
Predikant, waar applicant

was, . en Iidmeatechap
Protestantsche Kerk: zullen
den ondergeteekende inga-
worden tot op 19 MAaT

erkzaamheden te beginnen op
_IIIUU''''J< 4 April 1898.

ongehuwde persoon, dia
van muziek bezit, zal de

mm·ICfIOl1 hebben. .
£120 pel' jaar en

geslaadge applicant
zich voorzien van een Onder-

2de klas spoorweg certificaat
tegen half-prijs te reizen.

H. J. VENTER,
Voorz. Seh. Com.

KENNISGEVING.
K, ondergeteekende J. G. FABI>!·

CIUS, van Caledon, wenseli mijne
rt.m,,,.,lI hier on in het onderveld

bek:end te stellen, dat, daar ik voor
geruimen tijd zeer ongesteld
en gevolgelijk eene ernstige

nN~""I·.U·' heb ondergaan, ik diegenen
verzoel.. van wie ik paarden en

ezels gekocht heb en anderen met
wie ik op andere wijze gehandeld
heb, een weinig geduld te gebruiken

tie paarden en ezels teen tijdje
te laten loopen, daar ik ver-
mijn werk D.V. binnen een

. lDaand tijd te hervatten.
J. G. YABRIClU::l.

Yon~ Rosa Hospi~al,
Kaapstad, H Februari, IS~16.

li I:N'"T f· ..·(" v '::
. l .'. ~ 4 ~ 't \ ...

1::.:1IEilD lOft w c: SC~I'IJ '.\ ij on
'. ::-.I dl·I·":'.':e~·!d.:[H!.-lI,aan. allen
lronnis te gc.yull, cl ft wij j,I(;!tlen
met gewt'er of hond, Ol' onze plaat-
sen Cloeteskraal cn Kleinberg ten
strengste beletten, .",n on verschil-
'ligen volgens wet sullen vervolgen.

Op jacht-invitatiea moet gewacht
worden. ~

GEBROEDJCRS LOUBSCHER.

KENNISGEVI NG

HIb:RMEDE geven wj ondorgc-
teek enden bezitters van de

plaats Oorslogkloof, N Bokkeveld,
dist, Calvinia, kennis aan liet I'ub-
'lick, dat er geen Publieke Trekpad
gaat over onze plaats lx-hal ve de
trek van Matje:sfout('in nuur Hiet-
vallie, ell (lat het pad van MatjI's-
fontein naar Greenrivier slecl.ts om
, vergunning is, onderworpen u'In de
. wilbkcur van do eigenaars, en zal
. slechts als een "-. urming in dR
. toekomst verleond 'worden, aan de
gecne di_c er om yr~en.

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

TANDEN!
TANDEN! I
TANDEN !lI

-
WALKER,

l>IRIU;Uua :TAN HET

L~NDENSCHE TANDEN ntSTITUUT
Ulster Kamers" eronteotei».

IIEEFT de err ann liet publiek
in de Buit~ndi".tnkL€n te

. htr-n dat hij een llEEL ST1::L
AXVE~ in EE:i DAG kan

All. eon.ult.ti81 ,eh,,' Grati.

.GELD, GE·LD, GELD,
'T8~en 5 I)Cl' cent. 's jaal's op
eerste rerbmd, ,Ycl'hij~La,al' hij

n. F. II ENn R I ICZ,
Algemeen A.gent,

21, ST. GEORGB'! STRAAT.

i;C .Aa A. l?e 'r A D.

MORRISON·
bieden thOJl8 de grootste verseheide8hëid ea: de hMilHi_i'46

Plein Straat.

VOOR DEZE .. '
Zullen dames onze prijzen lager vinden daJI' .... "'......UJIl"~J;

muel in de staet. '.

COl'Settell pel' pakjespost verzonden' 3d. per J.Nl4rextra.
de alle orders direct aan .

MORBISGN
Plein Straat.

.De Zomer Uitverkooping ,
vAN DE HEEREN .

McGIVERN &, H.ENRYa .• '.:' a_
. 46li4l STIAïISiDlT;WPIII;' .

PoX ... 188. T~.&dl'i!I!·"Be11..... '"

GOED-

KOOP,

IS NU AAN DEN GANQ

R. :MilLLIB'S' Prijslijsten· woraa ~------ .....~~~~~~~~-.-. .... t
~ gelOnden ~ aaJJVJ'UI. .. .

Koopjes in elke Departement.
McGIVERN .& HENRY,

Kleedcmakers, Modemakers en Dressmakers
HOEIt VAN

Ol 1LLIu IIII~J lOOIT
Muziek Instrumenten.
MuzieklleBenoodigdh eden
J:Uliekale Reparatie en

~r Stemming.

LIOHT,

BEN-

VOUDIG,

STERK,
R. MULua verao.~ _lg ding iD

de lijn van MdlieJl\ -.. ,bët<~tate
Ker\ Orgel ~t.ae l~,e' Harp.

.MULL•• •••··
:, .'. t: ~: '

Groot (I llellm ••1 .....
Bu4tlJUlua,

'.', r..;t :"

KAAPS1'~D~

.Plein- en Spinetraten. Kaapsta.d.

OE BULAWAYO ·MARKT EN :KANTOREN
MAATSCHAPPIJ, BEPERKT.-------

15 en t6 Georqeslraat, ManSIon Qouse, Londen, E.e.
;:.

Gemachtigde Kapitaal •
ln:;;esehreven Ka~itaal •
Onlngesehreren Kapitaal -

DireO.......... ,
DR. F. RUTHERFOORD HARRIS, DI nu JOHN O~'

MAUND, DI BEER JOHN SEEAB, Direoteul'éD der BhOdeIJa
Exploratie en 'Ontwikkelings Maattobappij, Beperkt.

Dr. BEER GEORGE PAULING, Ex-lid van den Bud en COmmiIIUia
van Openbare Werken en Kijnen, BuhnraJo.

DE nEER HERBERT CECIL PORTER, Directeur der Muhonaland
Agent8chap, Beperkt.

.eo~"
DE BED E. PHILLIPS.

Plaa ••eUJk. CoDdtie, .u1a.... ~o.
Du' HA.NS SAUER, Bestuurder in Zuid Afrika van de Rhodea Ix-·

ploratie en OntwikkelingsmaaUchappij, lleperkt.
D~ HElm BEN BRADLEY, Assistent Bestuurder in Zuid Afrika ftD

de Rhodesia Exploratie en Ontwikkelingsmaattobappij, Beperkt.

DE HEER P. B. S. WREY, A.M.I.C.E., Adviaeerend Ingenieur dêr
Masbonaland Agenttohap.
IJeoret;a.rl.1MUL

GOUDVELDEN V AN MATABELELAND, BEPIRKT.. , .---------------------.--~~
\ " -, ,.

BRIFFAULT
,Fabrlkallf, Po,rjs~

r~ __ ,

De maatschappij is de eenige huurderes YID de :Bulawayo Publieke
Mal;kt, en de eigenares van 40 standplaatsen in Bulawayo, op eenipn
waan-an goede gebouwen zijn opgericht. -

Alle soorten producten warden door de J:Daatechappij onhup
:-. voor verkoop, en geen ander ~ts-commissiea worden van. klantAm

gevra.llg,l dun [, percent commissie op de verkóopingen.
Kontantgeld wordt aan verkoopers uitbetaald op den da« TIll Ter-

kooping en een prijslijst wordt wekelijks aan alle JDaI'kt kJaat.ea tA»- ;,'
gezonden. . . . .

Uitatekende Berglaa •••

Zu.ct AM~. Depot:
eo, ·á.~ ...... .,

.,.... Loop ea 1M-mteD..

Bezendingen van Koloniale producten Tan over de lOOIbi. lUllen
pér spo?rtrein, v.ervoord wo~?n tegen ~e Jaae taneTea mi. de
verzonding briefjes gemerkt zijn " Koloniale producten." .'

Ve maatschappij verkiest den vervoerprijs. bij ontftllglt der.
goederen te Bulawayo te betalen en de kosten af te trekken 'f,BIl ct.
opbrengst, " .' . ,~. ~ ;

Do maatschappij is zooals men uit het ·'f'OOrga&_nde·sal 1JemerWn,
een zeer verantwoordelijJr- li~~aam en waar~ Ille..... :'!I!!
toevertronwd op eene behoorlijke en voldoende Wlj.. mt c.~ «:

Adres voor ~eren: Den Marktmeetter, BUlawaJ~~ Jfar)d
Kantoren MaatschapPIJ. Beperkt, Bulawayo. .

Post Adres: P. K. Bus 212, Bulawayo.
Bankiers. - De. Standard Bank van Zuid Afrika, Beperkt.

De Kaapsene Kolonisatie Maatschappij in
'I&EN E groote voorraad is in onze handen gtIteld, eo wij hebben be-.

sloten dezelve tegen k08t prij. te verkoopeu, n.L: . ·11'JIlCIiJIlg·
Zwara Drieboehige IJzeren Palen geeehikt voor gl8dde en hioHl~m"1Jnjighei(l.

doorndraad, 15/6 per dozijn.. '; . "-.
Bouten en Krammen bsnoodigd slechts voor doorndrud, .6/- .

gro~!!. . >

Winpalen (in het midden) 21/. !tuk.
Hoekpalen, met 2 dubbele staanders, 30/- per stuk.
Dubbele Hekken, "voet en 12 voet met pila.reo,
staanders kompleet, £S 1~1I.6d. > :

Gladde Zwarte Staal Draad, £8 per ion.
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(Valt _ rvpporletIr.]

VERlUG VAli DEll IlECUT,UI ..

Kjjllheel' de TooniUer en leden.
Vo~aa bealoit na Torige oonar-en ben ik

:'UPtiGh' Toor 100 Ter mopioll 0 HD TerUq te
I.T_Oj opg.maakt ui' d. i.ncekomeJl Tenlaan
Toor d t 0001"8, &laook uit correapoodent_
pdnrende bet ~ en baloiteD Tall bet lugte
con.,.. die uit Toering e" .... noodig maakte~.

Het ,alploo,pen jaar wu op Boodapbied
eeal(uinl Iaa"l en moeilijk. Nimmer teTor.n
bad ik IOOTele Yl"aIen te beantwoorden NI IOml
OT" uietÏi~en en benaelin,en, al. U; bet nu
~Ioopeo Jur. Voor IOOTerro ik kon, beb ik
~ dIe TRi'n ea Yl"aIen beantwoord naar be~
Iich\ cla, oaae coD.ltitatie op lIOOCIaniieTrUi of
TI1Ipn pt, aUijd io bet oog boodeade de Ter-
~at"oordelijke ~tie die ik de eer heb 100 Tele
)aren te ,beldeeden, eo de wurdilJbeid en eer
nA. hei lichaam waarT .... ik lI4IC1'8taria bell.

Eent nemen wil dan de beehutea ftD betlugle
coogrea die TOlgeoa opdracht mneaten worden
aitgevoerd. Indien de ...rienden, alp ..... rdig-
den, bunne notuleo ftD lutate coal"8 aalÏea
lllllen &jj YiDdeDop bl. 13 alIook op bl. lIi cla.
"De commillie door dea Toonitler aaDl_leid
.... rd, bestaande uit den ed. b.. r J. H. Bofmeyr
(onze Jan) en ad"okaat HaIan, em _ jabilé
Id_ op te atellen aan ha... maj_teit eD cla,
namerl de Tergadorini, door den TooniU ... en
aec~etar~ onderteekead moett worden aan bare
_]ellte.t te Ter&enden. Zulka is letterliik Tol·
PDS de bererte 1'&a't congrea r_daan. He'.u
een Itok .erk waardig eea hcbaam ala den
Afrikuader Bood, ea .erd door de , oadert ..
keaaren namenl den Bond aan Iva ucfilRu.
den bOOlJ"ncommUurie OTerbandiad-

OOI 0 ..,niguin8 een daDkbeeld te ' ....en na
d.D 1'01'111 .a aard ftD Ht adrea baddeD .0
• -la. phototraflën TUI late. mabn die ik
• , _ Ier Wel Toor inap laat Iiaen. '

H.t adrea .erd o"erhaadt,d Un-aeD aiea.eu
1Oa."ernear, air.Alfred Hila .... Den oo.teo Juli
werd een .... twoord, dat reedt ,epoblioeerd la,
daarop oatftllgen.
Ik .p,loof dat de opdracht ....n een andere

oommnele, _t .. abetr.ft MD adrea aan deo
godTel'D~~''',UIen lord Ra.mead, bij lijn.....ertrek,
wel UI "U,nIlltrvoerd. hoewel ik ~ geea ofIici·
.. le kennll TUI heb. Den ~'II He. '1'.... 't TOrip
jaar ODtm, ik bet TOIpDd ..... t.oord " .... den
wurnemeud.n gonnraeur op OUIkabelllftlD
Tenonden !leurende bet jonget. CODgrea in
sake d. &glt,die bij de ontvanp~ .....0 den h'.er
Rbed.,. un bet ei ode ran 18!l6, (lle~ antwoord
la eene bloete erkenning van ontvangst.)
Het 2de punt dat oitvoerinl v"rei.och~ la te

Tinden op blads. 21 .,.... de notulen, luidende
ala TOJat:
"liet bet OOI op bet ont.taAn en den .,ooruit-

pal TIJ1 ~tlrundige partijen, Tiiandig \eyeaae beainMlea Tan de nltoioaale Afrikaander
partij, draagt deze "erpderin& aan baren aecre-
taria op om een eirealaire t. ricbtea un ..lie
Tooraitten en IIOCnItari_n '1' .... de vel'llCbilleade
~en onzer ora.Disa.tie, ben ..enoekead. om
n* te Ten kken 10 de be ..ordering na de
loede lI.&k a het Afrwanderisme, "oora! met
bet OOI op de komende nrlriezinpn en ~naa
bea TJ'IIIOode deael,.. bij bonne reapectien tak-
k.. Toor te I",ea en un te beTelen."

0111 uihoeriaa te pTen un dit '-luit bad ik
reclureade ..de ~ittin. 1'&0 't parlement ~~t be·
Iialp Tall mUDTTlend, ad TOkaat M.a.lan', die ik aD
mila duea, mijn clank "oor die balp toebreag,
_ circalaire oppa~ld ea 1,500 er na Ia.tea
elrukken en aan alle "oorsitten en aecretan-a
.... ~en en dlatriktabeatur.a Tersondea, lIIet
"nook die aan bunne ledeu Toor t.
leaen.
J>p blad&. 25 vinden wji bet 3de '-luit, aame-
lUk bet .eacheak Tall .£100 oit d.proYiDciale
ku ala een jubilégift aan bet Doof.tommea,
In.tltout hier te Wo~ter. Dat '-Iait .erd
door mij ala tb_Drier uitge ..oerd, ea oflchooa
ik ieeD officieeie erkenning nn d. oatnopt
....0 dan oeoretaria dier iaricbtiq onh ....pn beb
.eet ik nocbtana eo UI ons bankboek aaatoo-
Den, dat mUDcheque on hangen werd door den
aecretaria en door d. bank te Britatown werd
Ditbetaald.

Op blads, 28 werd een besluit genomen om
lII..,r le1'8n in den Bond te breDieD. In hoeTerre
uihoerilli u Tall ~a lIe'folg er aan werdpp"en
door WUks. '.• n dlitriktabe.tDren, sullen de dia-
c_i_ bij de beba.adeling ftD sekere beKbrij'
Tmppunten moeten doidelijk mu.n; mu i. alt
d. Teralagen nieta iebleken.

Er blijh nu DOf elechb eea beeluit oTOr, te
TiDdeD op bladL 20 onder pllDt 4. Doch clat
beeluit u wachtend. op bare uit"oering door dit
1lOD~ ~eln en laidt ala volgt: Eene rerlinp·
c:omllUM1. nD 7 ledea word. g.kosen bjj deD
- ....Di na ieder congres. tea einde de be-
aclIrijTinppUDteD zoodanig ~ repl~n dat
Iii allen behoorlijk besprokea kunnen wor·
eloa.

Aan het eind. nD 1897 um ik a'. l18CP8yria
d. 1'Tijbeid oUl door een kone cin:ulaire de leden
ouer ora .... iutie te herinneren aan art, ï A
oaJer a1pmeene constitutie, n:tm, de kic ..in;
....D nieuwe ...jjlu· en diatriktabestuul'!lleden, om
de 2 jaren eu wol in de malJ1ul /)tctmher, en ben
teielVk ta verzoeken nieuwo cirkel-comité·led<n
te luezen, om .oodoende guoed te WOlen en
alle. io orde le bebben voor de nJminatie <an
kandidatau voor 't boogerbui •. Vol!!,en. bet:;""n
i~ o!>',cmerkt beb bad die cirelliaire een goede
ultwerlung,

Mijne opro6;>ing ditmul tot dit C:lngT~8'11'38
niet 00031. bij vorige gelegenheden bjl wJze nn
ad.ertenLie, mMr b,j wijze van eon ojl6n L:-ief
gericht aan ,,110diatrikt8b6.~rcn en takken bo-
boorende to~ bet proJvinciaaJ bestuur .

De reden waarom ik d"t deti<!_a8 Nm'foudig
omdat oOIe UondiSmannen ",f!II_'4.·"~U zjjn. en mh
aoodanig vergeetacbtig, en al i. bet .prookwoo.d
"algaande .. eg leert men" .. aar, 100 i. tocb mjjne
ondervinding al. een Iii-jarige eOCrctnri, vaD bet
prof, be8t., dat mijn mede-Bood.broeden nog
maar gedurig behoefte bebbeD om berin nerd en
"'recbt gewezen te word.n, Iedere pIlmgralif in
dien open brief was goboren uit een feit dat bet
noodaaker!ik mukte .e r.ó6 Le stellen, De open
brief werd goed ontvangen, cn deed goed werk,
tït de bl; .ecret.a.ria!lOo ....n di.!. b... t. tot on.
pro", be>Jt. boboorende wa. cr .Iecht. één die
1Ó6 gebelgd WY o,'er dien open brief dat bij
openl[il< .r OTar ""breef in de niouwsbladea.
Ouch ik kon,dit .tun, want ik had nog fi5 brae·
de... oecretari_n MD mijD bnt, en bij .tond
toeD en ik boop .bat no nog ..lIeen( t.oejniehing).

De beeebrijviDglIpDnten in de ageada opqe·
nomen, werden door mjj ontvangen tb, op het
wtote uur r"iUl den bepaalde" dag, eD ala be·
stnren teleurgetItaId zjjn OID,ut bDnoe bellchrij-
Tingtlpun.ten . nie~ opgenolDf'a ann, soek de
""bold dan bij Dwe aooretariDen die a.o uiet iD-'!id. bebben ingesonden.

Cit de <>nl"""gono .taLiati ..ke ... nla~on blijkt
dat do volieDde afgevaardigden de ~el'ig wer·
ko%Ooe,prov, le<ieo sijn van de rcspectieTO distr.
b.turon- aie aii vertegenwoordigen, l[jnde ook
d. namen der weUigo seenndi ienocmd.

l" ~r eon num bctoekeat al-di,
• lecuadua.l

Aberdeen: W J Joubert. '
Albuie: JF Lolllhard.
IJinl Noord: lt J Stepii G J )llbuP,

"Icz·voourrru.
Groe-ljiat : J Kieb&a 6, P J cla Toit a, J

TUI den a........2, J TJaeenie- II DJ ...
Zijl 17,P )(iabM 8, dr HdIMD la: cl. ft Toit
~ Jl J Pr.toriaIl, B 0__ 1, D ......
II........3.

De ._att .. pt aan cl .a ..
._..te3le ..... lW .........
clat ël. beer P J cla Toit atn.ir - UI -ua
-0._ kOmeA, - Jaij ~ ...._-.

De ,._mt .. pt ton ... eie MIMI .. 6 til
te._, te lijD : ~ Vu ZjjI, P .. J
llioban ea T~
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KAAPKOLONIE.
Tentooutell1ng.

EeD. kOll8tabel ter tereohtatellin&'
verwezeD..

K.UlBnUY, 17 FEBa. - (RMow.) - EeD
F.llro~e ko.lebel, JOhD Lloyd ,enumd,
&e n-oona6e1d p'letiODMrd, ia ter tenchlel.i.
!ilia """"en '"Pna uDraGdiDg op eeD kaf·
f.r. WeIl bij dien iD heclileDia aam. :MCIJlheeft
_en eeD oor Tall den iDboorlio, _tea uil·
nemeD.

NATAL
ZELFJ(OORDEN.

Z.-A.. REPUBlJEK
Ontvangsten Nederlandsohe spoor-

weg.
DE HEER CONNYNGILUI G.BEENE.

PRnORu., 17 PEB" - (&uur). - n.
onnanplen Tall deD NederlaDdtcheia lPGOrftI
eD kolenmiin te 8priDp roor d.1IIUIld Juuari
wann .£210,000, al. tegen £2n,!l6O .oor
December, en £Z'13,251.00r NOYewber lu~
Iedeu.

ha ~erbaad met het .e"'Preidd. gerucht dat
cs. beec CooOYDibam Greene, C.B., de Brit.che
~ .. 0 VQ8ti ... _hil lDet ptwideDl K.rqer
_ heWleD .eh8d, ngt de beer Greene dal bet
..nul alecbta eeD .eninaol wu, daar bij Dim-ID'" lUlden dao op den oo.teo .oel _t daR
~-4utwu.

lD.voerreohten.
POllTUOEESCIIEA.llBEID.BEOULATJE8.

SYMPATHIE VAN DE PRESIDENT.

Pa&TOItLl, 18 Pua.-(Be1.ur.)-De iDkota·
sten .. n in voerNeblen der reJlllbliek YOOI'
JaDlI.ri waren .£tW,077, ajjod. eeD .ermÏllderil!'
"'0 £:l"l,9<W op Janoari 1897. en de miD.te
Dotn.cpt per maand _erl Januari 1896.
.senor Verna il te JobaDneebul"l{ al. curator

~~Jd ooder de uiellwe arbeid·~
1111.~nt .Un _r1raumbedeu lDOI'pu. •

.PrWMIeot K~ beeft .. u IrabeIIf'"IIDI Daar
...-..ident )feKinley ~ om ajjD .,.JI&-
'- uit te apr .... D wtJ- hei nrliee .... het
~ipJ/tli"".

Sta~ en waterwerken.
JOIIAlIl""..8BL·W, 18 FEBR. - (Rft<Ier.) -EeD

<>Mied_tie voli" HdeD plu&a w.cbeD de
Y~woordipn 'I'IUl ua .~.D de
wdenrerkeD.oompqui<!, met hetrekiiur tot de
.oo .... telde oDteÏl(eDiug .an lie heJaUiIeD un
laala'leaoemde er ID. De beer Woolf aef dat bij
niet kon 'prokeD .oor 9.000 EuropeelClhe aaudeeJ.
bouders. maar aoo.er &iju firmu in.loed be
~rof &ou die da&rbeeD Irlricht worden om met
den '8tadSraad op een-grondslag .aa billijke ont-
eigeaing te bandeien. Er werd beelolen dat de
_at ..... erken.eompaguie een lU-I Y&D bateD &011
tri'-&keo eD baar prij. :WDbep&leD.

RHODESIA.
Stadsklerk aangesteld.

DE INBOORLING£l'I BUI:!TIO.

.ST. DA VIDSD.\G.

Bn.lltHt1, 17 Jr ...~n.-(/{..d,....)-De beer
Roberteon i. gi~teren nib: algemeene .temmen
al. sUdAklerk aangetltold . . .oe geru<:bten dat de inlJOOl~sen o_tJ,
,un. ziin on.-aar.

Up een wcl~laagrl", vergadering, ..ur hei
yooniUel"lCbap van den maplraat ....... be--
I"'t"n St. l>avid.dag door het hOOdeD 'I'IUl ~
banket te vieren.

voedings-De belasting op
stoft'en.

12 Februari 1898.
Aa...de. El.il!f.r.

lIIjjobeer,-lk aie dat et Hn qilatie un ~o
pa~ is in Xuptad eo elden om de belutmg
"1' 18.r-oerde ..~nl!. .. tolfen .f le lC~ff.D.
Mur ........ 1 b6$ tjjol ..Jijk ..oordeel b~
hebbeo ? Zij_ b. I rUUl juist de opr"M.maIr•n
Tan ons land. ll:ur dicl menacben 'UD haalt
ODbeecbaamd, want krjiJen _.se ecbupboerell
nu pn ioede prij&eD Toor haD vee, dAn pu
...eIea yan bllD benk.roet, eD wat •• w.U daD .. n
OOie bUmea1aDd8c:he men.ebeD die r.... al da
"poor ..~ ftrICba1fOll _teA; WaDS
-ii pbr-eilwa 011_ ~reu ~D ba .. nprU-
::oenplus ~e,_larieYeu, lna. ED .. ur pai
al dit pld beeo? Worden er aiet da~
~ in de ~ DitbetealJ, _..
te Zoatriyier, eos. Daarom, itjjDheer, wil in
d. binueDIlDdea SijD _ ... aar belan, .. _te
nD d. ba,._tedeo, eD tucJa" ik .........
• MriDg OnA marktn lIG( -.il .. o~
men door .i~.proIloktM. YIi---
... .,. iroodbelu$iDpn ... wat je ..
cleliapD op hu rooi. __ &111
uiL aDze boereo pmukt hebben ,. Goea dui\!
J..u\ .... MeIer &oeb ,,'.p. UadenIW ••

v. u...
JI_JlDDWP,

JUN DB. K.BAUSEJNQq VERVOLGEN?

JonAs.MuBeaa, 17haa.-Toeo bet road·
pand hof heden rat, 1TOeg noahter Am.hoa
c.1 dr. K.raOIlC ..oImllclJt Iwl OlD .te .erYOlJa tea
beboe ... YaD Iwtaprokureur GreJm'OwIki, die
",D .t.. &aprokureor 1_...... Dr.K,._ nl"
dal de. menecbClJl in dil land ala lt.,... op eo
Deer (Ulgen. He' pua' _ .roepr nooit he-
aprok.n. .0. recbter ...-daa,Je het hof 0" ter
behoorlijke plaatl iuliehijar in le ·wia_. De
publieke .erYoJav ,.UtrOk DUI' pr.toria
raad te Yrai ....

KOEN lG ct CO••
AgentAm ef:a Beatu~

, ,

Eene '0 d' ; .•. n emv1Jze,es"
WORDT aaDge~ 'Voor de r.l.Wieb

. School te Liebteobmg, ~
&Iaria een .honderd JIOIl4en ate· per JIIOr
met ~6 'Voor logies. &Uieitu_ JDoetea
UIl de eilcbeD der echoOJtRt voldoea ..
gereed zijn voor het ..,.Jwerk·'" hit
begin YIlQ. het t\\:eede kwartMI. .A....s-...
tiel wordeD bi" den ~n---
ncltt. tot i6 \b:t e.k. : ' .....

. B. J. L. DtJ· TOIT, VJU(.

EEN :MOEILIJKHEID.'

. Tebar er te I"p __
t.B NE woning met stuk tninJrond.
, of anficn een kl.iDe p~ of

eea nieuwe aaDIeg OP eeDe pluU.
Schrijf dadelijk. bijzonaerhedeQ DIet.
denele. :'

Adrés :

" HUURDER." Purl.
PRETORIA, 18 P£BH.- Qlet.I~r.) -Het rond·

gaand hof te JobaDllIlCIhurgia tot 1r1eari .er·
ilaqd, om de AAk der IOlidileH Tall recbter
Oregorowaki'. yolmacbt al. .... &aprocJUellf ua
deD publieken .eryol.ger, dr. Kraa. toetrekend,
af le doen.

JOHJ.!fI(UBURO, 18 FUll. - (Rflller.~
H8jienmorgen .. erd bU de aiUing YaD bet rond·
gaand bof bet pnnt d.r .aliditeit ..aD de maebi
nn den ppbheken ..,.olger om ten beboe ...
nn den .=roeureur te Ye!"Yo)lJeu,w..ter be-
sproken. ter A_boft bleef .... nde boa·
....a <lat bij ni.' preohtiBd wu te .erYolgen, eli
Dat )aDf werd tot. Murl .. rd.qd, IOiidat de
beIIH.i., fJIl bot boop bof kaa wordaD •• r-
lueieo.

O1fto1eele ontkeDlliIl8'.

I
I
I
I

,~Yr..t::;...K.. ~ ~fd
I ..,..,,,, •• ~'-1
o '-'-Idy _, CMHa,t I

" Blrdett ... Do I

8 ('-'ill.... ·0vaar_1
G ,,_ .. , J_oy;·I.

.. Dolley A CO tl ilet.hag •• 1

OBey'" .•. .. ...... oh. ,dJ
.. )I Pri.,.". !Jo

'1' Rop' ;.,. .. Do,
C ...... Z,I ... ral't.""'" i
A 8:1II~... 1\ EIl.. l"'h

7 huu.ur 1898.

ali., ...,W
..... 11, deoJlIeOU, ~ ._
8rcnn. T I{
Hope," )Iou..,.,.u, liJ
11 11
01114 l ••
OIIddoll.A •••
Cb_," ...
".. tl-,O ..,
()Idy," ...
B...... COIl;rep·
IIOD •• Bell T Cra,..
R... Ib1I,.. 'a~I
o II J . . Nc.odG. til:. Ir M dd""ur"
Ndl, W 1 ... Il It..,. ... .1... _" ur.
lAe. 0 r .., n '-did... Abeo.....
1aIIe," ,.. E IUlt_ .•. Jt .... ·ot.oAf I
.......w...1 B... ta_till ....., ui ..,h••
Joz. G I ,.. ... 1Iot&_........, QII'.... •• Til'
li0ii1•• ,,, II ,.. 11141 Dr W~hr 'a..,.eba .IfdJlGsill_Il,n ... 1
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l·ooIe,.... ...·l
D1a1I. e," ...
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Plalhergtl Drift,
Di..t. Ladybrand.

8 Febmari 1898.
D.

PRETORIA, 18 FEB.-Het bericht dat bet
boo£dreohtencbap UD a.hookaat EIMlen werd
.... ~ wordt ollicieel ODtII.Dd, Er ajjn
...... erclere ~lill.en iD de lUk.

.. _..,..., .

......... I'

Ayer's ••• ~
Haar-Versterker

Z A a
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~boo~beftob"
LOOw.-Te PhiaaUaul. DurbuTWe,

op 1{1 d.... de- Bchttaeote 'ftD J. G.~:rt'ftD eeue Dochter·

DOODBERtCHTEN"-BDlL.-{)P den Uden deaer,--Oemn.
Petl'9neUa eiel (geboren. D'Olh'iera), oud
61 jaren (huimloeder, Bloemhof semi-
namium, SteUenbollch); diep betreurd.

De begrafenis viDdi plaats beden (ZA-
TERDAG) lU.lIIDDAG om half , ure
van Welgel1ll8n, Mowbray, naar de MOl-
ten" familie grafkelder. BetreJrlringen en
menden worden vriendelijk uitgenoodigd
tefJflllwoordig te zijn.

OVERLEDEN op d~n l7den de~er, ~
.;jne woning ..Leinster Hall, Uwon

straat, Toinen, J AN CHRISTOFFEL Hop-
KRYR, in zijn 7211tejaar.

. De bedroefue W deuwe en Fl&milie.

OVERLEDEN te Ligtenburg, Durban-
ville, op deo 12den Februari, SOPHU

l{AoDALlUfA Un,geboren Van der Spuy~
In «leD ooderdom van 49 jaren en 9 maan-
den: Diep betreurd.

acs. W. Uys.

OVERLEDEN te Burgersdorp, Kaap
Kolonie op 3 Februari 1898, in den

ouderdom van 39 jaren,
Ds. HILGABD MULLER,

In leven Predikant der Neder·DuitllCh :
Gereformeerde Kerk te Pietermaritzbnrg,
(Naial), Barkly Oost. Turkastad, en Bur
gelildorp, Kaap Kolonie.

Diep betreurd .
."

AAN Familie en Vrienden wordt bekend
gemaakt dat het den Heere VaD

Hemel en Aa.rde beb&agtl heeft door den
dood weg te nemen onzen geliefden Vader
J.COII JORUlCKS FKtD[Klc~ MOIJIIIERG, .
deo onderdom van 74 jaren, op den laden
F.brnari, 1898, te Kliprivier, Dilltriet
H.delberg,:Z. A. R.

Uit naam der bedroefde Kinderen,
J. H. MOMBERG,
C. J. MOM BERG.

Stellenboech, 14 Februari, 1898.

SCHUTBERICHTEN.

IN het Schot van den onJl'rg..teekende
bevinden zich boven den bepualden

tijd: een zwart koe, effens wit pens, klein
kol voor den kop, zwaluwstas rt aan beide
ooren , omtrent vijf jaar oud : eeu zwart
vaan-lcalf, ongemerkt, een wit plek onder
de pens, omtrent zes maanden oud; een
rood-bont \'a"r~, gemerkt "zwalu wstaurt
aan beide oore n, umtrent twee jaar oud ,
Nb roode os, ongemerkt, omtrent twee
jaar oud.

Indien niet gelost op of vóór Zaterdag,
12 ~[aart, l!i~)t'. zullen deselve verkocht
worden op gemelden datnm bij de Schut-
kraal te Robert son, ten lU uur 's morgens.

P . .J. KIES, Schutmeester.

Robertson, 17 Februari, 18(18.

(
lPGJo:SI.OTE~ in ht't Schut te Zwart-
, boschkrn.i l, Claaw ill iarn, boven den

bepaalden tijd twee wit schimmel esela,
1 ruin Pil 1merrie gemerkt, de ruin I. L.
op de li nker J,um; de rncrrie M. C. do.
Indien niet t evor en gelo~t zullen gemelde
uels publiek verkocht worden op
ZATERDAG, 2G FEBRl'.A.RI 1898, ten
10 ure v.m,

F. J. CARSTEN,
&hutmeester.

Zwartb08Chkraal, Clanwilliam, j
15 Februari 1..,98.

OP 2,5 Februari 1898, om 10 uur, v.m.
-1 wit roodband os, roode bek

en ooren, hak kop, rechter oor zwaluw-
staa~ mijdj~ voor. halfmaan achter, om-
trent 7 jaar oud . 1 rood afrikaander 011,
klein wit p31lB,wit liest, wit kwast, wit
plek op den neus, oormerk do., 5 jaar
oad ; 1 rood afrikaander os, wit Iiest, wit
kwast, merk van strop onder keel, oor-
merk do., ol jaar oud.

J. L. SNIJMA..lIi, Schutmeester.
Krugersdam. Afdeeling Hay.

OP 25 Februari 1898, om 10 uur v.m.;
1 rood wit Iiest koe, rechter oor

zwaluwstaart, snijdje voor, linker oor
Biomp, gehrdnu op llukcr hout J.; H. b. 2,
onduidelijk, bejaard; 1 licht roode koe,
jelfeu wit Iiest, rechter oor stomp, linker
oor Inijt!e achter, bejaard; 1donker rood
kat koei, wit Iit'dt, rechteroor wit, winkel-
h...k achter, linker oor stomp, op linker
bout gebrand h. p., 5 jaar oud; 1 zwartbont
vaars, ongemerkt, 2 jaar; I zwartkol vaars,
)jest en kwast wit, ougemerkt, ,2 jaar oud ;
bruin kol witpens vaars, ougemerkt, 2 jaar
oud i 1 zwart os, 2 klein wit achter pooteu,
-wit kwast, rechter oor zwaluwstaart, lin-
ker oor slip halfmaan achter. 1 jaar oud i
1 root! bont vaars, ongemerkt, 1 jaar oud i
l.bloed rood os, wit kwast, reehter oor
wlokelhaak voor, plat kop, 2 of 3 jaar oud

J. L. SNIJMAN,
Schatmeester.

Krngersdam,
AIdeelini Hay.

J!!:_
30 Gedre5S{erde Ruin Paarden
2 do. do. Ezels.

OP

Donderdag, den ~-!ste dezer,
'7A L dl' ondorgeteckcndo Publiek
/ ~ doen verkoepen te Klap-auts
Station, bovengemeld gota] Paar-
den, allen gNll'e!'seen] in roede
kOIl~litil', geschikt voor dadelijk ~~
bruik, waaroDrier e~" le paren' v.ijn,
groot en sterk; zij komen uit Na-
makwaland en zijn h.rrdwerkende
dieren.

SKLAAR & GROSS.

------~--~~-----DB ~~kenden. ~ ra~ den ..... ....,1: ...,.,mUiJ
WoeD.datt, SIS·".b..-.l ~.J.:•• ."

I
Op bovengemelde V eudutie publiek te kOOP ~~iecleD. de
ingevoerde Cleveland Hengst" sPLEKDOB, 7 JareD. ou'" l1OIIl&"lIm ..
en over de 16 banden hoog•

Pedigree zal vertoond worden.

J. W. MOORREEs Jr. & oe, Afslagers.·
' .. ,"

Vendu Kantoor, Malmesbury,
17 Februari 1898. .

Aso de liezen vaa D.... ijJle,·:-·..~.,I.1
~O. I ea II, Tfler,",,,,o.~dIII"."

en BletJlel .,a II••"~II.

'EEN OPENBARE YBllGADIlUIG

----------------------
•

ZAL TE DURBANVILLE OP
C . .'~Maandag,28 B'ebruart-

'8 MORGENS TEN 10 URE WORDEN GEHOUDD.
t *

DeJDde1. h ... Ho~~IIAl .. II.... oo.. IIIIllJD

W De plaats, waar de v81"J8dering zal gehouden worden, zal
nader worden bokend gemaakt. .

Verkooping !Verkooping 1
X VOOR X

DE LANDBOUW TENTOONSTELLING.
Bethlehem,

" Feb. 1898.

MORRISON & CO.,
PLEUfSTBAAT,

voo. D'
Gouvts, School

ftV_aDa.o.". ••.
Bieden nu wonderlijke KOOpj68 aan, in' Dames Onderkleederen, Kor-
setten, Kousen, Handschoenen, Kant, Mantels, Modemaaksters Opmaak
Goed, Dress GOWDB,Kinderen JDeederen, Dames TabbertAJ, .TongeDs Pak-
ken, welke gewasschen kunnen worden; Blouses, D&1068 Zijden en Cache-
mire Thee Gowns, Hemden Blouses, Stevels en Schoenen, Kanten
Goederen, Borduurwerk, enz-, en.

Kom en bezie onze Dresmaterialen tegen 6d., Dd., lso tot 11. Hd.
per yd. Wasoh Cbitz en Crepons tegen 3d., o4id. en 6d. per yd., .llen
minder dan halfprijs.

.Dames die Kaapstad bezoeken moeten toch niet vergeten onze wio-
kels een bezoek te brengen.

APPLICA.'l'IB8 voor boveap
noemde betrek1dDg nrges8ld

van' de bij de Wet TeNiIObte getai~ .
~hri£km van ~~ goid
gedrag _van de ~ ~loom-
mialie en Predikant, yl&!' .. ~te
werkzaam was,; en Li~p
eener' 'Protestant;eche'~ RI1eia
door den Onde1geteekend, bap-
wacht worden tot op den! 10deD
MA ART e.k.,· :
.Salaris £135' jaar.
WerJrsaa,mb:&: ~ begUmen op

1 April e.k:.' : ..
A lioante die onclenria bagevept in Muiek, Zanakus}.. Raad .

en Naa1clwerk; zal Ge .,oorbur
hebben. .

TCW:~W~~lnL_~ -B7iti- KJeiD KaIije ~iUij~ "iakÓIten, ~ dpor
. _11,,;_ .. .ua •.._ kwitanties, sullen ve~· !worden.

........ ...,._. .. ..... , N.D.-De .~ A~
. : moet sich 'fOOJ'I.'ien van e:GlIder-

wij.. spoor •.", .OerWlCaat om
tegeD half-prija 1te rêiséa. - •

_COaNBLIS KOf,L.seo. 8oh..Com.
Vrede, 7 rebroari 1898. .

CO.,MORRISON &
PlelD.traaC;, *-llano..... --......O~

K.A.A.PB-rA.D.

Bemo~digd door de enorme.
verkoopfmgen, maken d. Fa-
brikantel!1 zich gereed om..
saaopoG BLIKKB.

TE VERSCHEPEN.
•~,

VERXlUJGBAAR BIJ :-
B. G. I.lIl!nI()1{'a 00.
HEYNES, JlA'Bll5W en 00.
J. D.oAR'rWltIlaHT en 00.
B. LAWBlIlIClJlen 00,

u... ...STEPBAlf .,~. en 00.
'J\JRn HEAOAOHa. en bij anderetPakhutzon.

'URIFIEI THE ILOODa...- ....................
Zuid Afrikaansche Vertegenwool7diger :-

CHAS. W. I-)OLMES.
Thnher Straat. Pieterrr. .I ·t7'''' .....

GOUVERNEMENTSBlWCHT, Berste enTteede l88latanten
No. 1018, l89lZ' ..

Departement. uil Laodbonw Benoodigd.
Kaap de Goede Hoop, Kaapsta4.. -

" 27 October. 1897 DE oDdergeteebocleul·aPPliCatieI iD-
wachteR tot 1& Maart ë.k. 'YO« de

NAAR aOJueiding v.n Aruikelo4 betrekking 'faD ~ fta tweede AIIiI-
, van Wet 28 VaD 18~ wordt, teut un de Gou'ril. school alhier, tepl eeD

mKS deze ter algemsene k8D'nisnarue aIaria van lUO m lUO per jaar ntPeO"
bekend gemaakt, dat het G ouverne- tievetijk. Werbaambed. te:beg~DIJl op
ment voornemens is het. na genoemde 12 April e.k. .
area in de Afdeeling St .e11enbosch KI1UliIeu bekwumheid om in muz1ek,
aangeduid ..op de K8ar'.; en voJge~ handwerbD • orde oefening te ooclel-
de beschrijving gedeponeerd in de richten, eene.wke uabeYeling. (Muiek-
Kantoren van den (Jivielen Com- geld. extra; eeD zeergoedebas_ ....
missaris, Stcllenbose.h, en van den ~J!~t.! TaD baiteD dm Stut wordt
Landmeter-Generaal., en als bepaald billijke reiekOlta~. .
dO?r de ~nzen v1lll aangrenzende certi6eaten 'ftD ~bekwaambeid, ....
private elgen.dommen, een Gedemar- zedelijk ~ .. )idmt.t.o.., .... Jlro.
koord Woud te ~iJ'n. ·teltaDt.cI.e Kirk moejten de ~ 'fW"traelJeD. A~ mOeteD sio1t aan

CHARLES CURREY, de hier beltaUde ICIloo1wet oDdenrerpea.
Onder 8ec~ voor Landbouw I 1. 1. BOS~,See. St4tD. Gouvt.. 8cbool.

Studerton, .
10 Februari lIts.

• VOft Xr.UDt.lnL voorzien van een Spie.selglas 18 dáim bi U claim op
: patente wieletjes. _sa 7.. -

1. A. VAN. DBB KBWB.
Bmmgeaoemde is unm. erkelijk beneden in prijs dan de inf~
.,oerde artikelen en daar wij slechts hout gebruiken dat goed il.
iD de Kolonie aullen Koopers het voordeel hebben van onze --borIcl·"
.eIe artib1eD de hitte TaD het klimaat zullen staan. -; ..

A 8
__..5 AssistentB ·(JB~~QQgd

D.18 .AC &~COAAN~:w;.,~
IIOOK U1JIDTlABRIIK. I ~ . V'ereiacbteu: Onderwilt! certifi-

B.A.RBAOK-ST~AAT LANGMARX'J!~T 1ater.oa&t. r»at:....1egeJl.~~
"EN 1 D···· en ~d om "ja in

BOO lt -8 TR AA rt . PLEIN -·S'.tBAAT. h"'werbD.t.e geven. ~nia van
K.A A PST AD. .BDPJech en }bi. atrelt

i
k)t aan-

WUascR1JWI~G. AFDEELIRGSRAADBARKIJOOS!· ~~~~
mu~~,"!,"'" KENNISGeylNG" ~.J;:"

lT~rilclllteo' ft ieder, prannde dit jacht ~D, Boh .....,.............. SaWia £12~ mAaDd.. 1
.. • hODCl of geweer tegen oVllrtreding op . . ---.;..;. 1 . .' i Werbaamheden te ~

OD4eqremelrlietp1aateen.:, ~.(BIOnen die TE worden wrkocht .I~het Belsiat te Aprill89:. I·

bij deze ~'. vrienden ~lyn~ op' 26 :r.~,~ Ja-' A licaties moeten T6ik 2ó Feb.
bliliba worcJen ..-enOcht te·nchtG tot ze dien met v~ .. ~;- .. ' 1> loo!P ....J., •• b'" .1Uneoln Jllamel, .~ '.. ~ 0_ IDa_omen atJD IJ . '

,linkeroor tchuiuclr 'ml YOOi". .' ~.~. . 8. ,p1o./D,g,g.........:..,
, .GBBBOBDBBS BESTBIIR. ..P. ~. tn'BYlI. W CL seen. '*' tIebC)!eD.

Biakfaaleia " xa~teioi ~ ....... r... 'cl_. '''r-v'' ..
.'.,; "

A. B. De Villiers & Co., A.!31agera. AFDEELING STELLENBOSC.H.
Paarl, 17 Feb. rIS98.. .

TE HU.UR.
EEN huis to ~omen~ct ~trand

voor :M3::lrt on :Mei Doe
unzoek bij

P. & J. HEYNIKE,
Stelleubosob. .
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