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ISeen gewone ?OOri.eek .. ft1l _te.:
1

". ell"'.
zich a11 den TOOrlOOP_er of ~ ........

kwaalsoorten voordoe1a, ofecbooa het; iD lt ~
meen ni.~tgevaarlij~ is. Steanl'. oog.. bliH.ujh
Hoofd pIJn G:eneellllllddel (beelemul;: IC~)
is een SpoedIge. ,,!~ilige, eD _ere r+medie. 'fOOI'
bijna alle boofdpJPl8O?rten. BeDe ~tie?e -ver-
lichting v?Or neuralgta. Let.~o.de ~aD.. dtee~Dg
in rood mkt over het pa ~ op elk dOoS•
.A11~anderen zija onecht. an alle apothebra
wgen lso Gd. per dooe Tall li dQMll. ::

VEEL 69.-No 8,500.1

DRANGERlE,Paard_
DE ondergeteekende, WecreM falende ~heid, heeft.. . besloten·

• sijn TMte. . EigendoIDC{i;G . ~ "eetl· te v~ .' ial ..
hal bl=-L- ••,a:_ ... ft_"~~ . ., , - ........... ' eJl .ve voor pu .~. V"ouus ...... ~ op h,~ 1· ;, . c.:' .: _.: , .

. .MARKTPLElNf':·'l(tMBêRLiY;~·~
ep-. .:' ,

WoeDIId""4:,~*,,,,1••• ,q...1luurv.'"DIIZ·VQL'.f'· '-. . .. ,'. DIISD.1G, den saten' ,)[&&rt, 1888,,:,el 1111;1."".,. ... f. ...• .....
is Eerste klu .Ia, hn lj jaar, groot, ~en gelepJl in ..de .afdeelingeD' Barkly, 'erbert ell Hay, en allen DE h_ 8eWk W. J na der l{mre, Sr., JiIne~ ui& de , __ ~'1NII'C",

goed, in prima eonditie en de UIl- I~iaál en per800nliJk Uitgezocht door den Eige ...... , ~ bOer met, on- verkoeld hebbeDde. heeft a. heeitea V- ~ 81"'1. Im..... tt dIdIdUk _1'IIiIr.
dacht van liMhebben wurdig. dervinding, als de keur van het Distrikt. OfschoOn aij·niet ~'blok be. pJut, op bqyeupnelde plaate en datum.. pu~ te terbOPeD, ,

2 K:en, rpin" 4 jaar, OTer de 15' lIaan, zijn zij noch~s ~icbtbij elkaar,~. teneiude dén < bemiddeJd '.. Lev".e, ..... :
heofi. man, zoowel als den kapItalist eeue gelegenheid te !'eet....., mUeD .. . ,i ....

2 EzelYOOrpUIden, 1"I1ÏIlI. afzo~~e~lijk en pJ'OVÏ8~eel, en daarna.la een C . ~ . 8,·Gedreeaee.. .•... ..,.. .. ~ .• -Merk .. iD ~ ~ • jur oaa
1ó~~=::.~r.00leD.' , allen ~Akt. Er ZIJDm ovenvloed, WIlde 8truisvogels. ~n aDer. IOOrten wild, .. 2 BIin~iaUDel Kar ~ l&-bandeD boog ..

~ I§"'"'" menigt.e Olpenhout en Vaalbosoh bi:ádhout, dat alleen een groote 2 ~•. ~ aeJeerd . .
70 Verte IamJDeftD. komaten brengen zal. !let veld is voortreffelijk geechikt .voor groot 8 ~de itélt KoeieIr, allen beIIet <

so spekwtte bamela. klein Vee, vooral voor beelten, paarden :en·stri1itvOgell-W grc»ot getal 1 ~lde,Bal, nit melqeTede ru:~~=':,;~~v~ van den e~ was ten allen tijde i~ excellente ~ditie. J)e 280 ~ 8c~ (lIeritlOlJ) .
li Goed _'_IAA naraeD, 1 eo 2 _r. Elgend~~en ZIJn op de Kaap Ranr- a1~ PanMIl sapa" en W~ to .A.aDteelBokieD .

.... .- wordt bl]na overal gevonden op eeue diepte van 10 tot. 30 voet. Het Ja 9 Groot Varbaa
PGroote ....-keu. bekend dat goudriffen door de Eigendommlm gaan, en IIOOnel als li
11kleiDe ....-k..... dW'tB.goud werden ~nde p1'(!8~_.~~deD in l~.:, ; .
II. Boerderijgereedschap: 1. Plaats Ro. 6 II, bekend all "Paaide Knal." poot

.3,898 morgen en 660 vierbnte roeden. . . .' : .
S. Plaata }Jo. 8 Kt bekend &18 •• BlauwkUp." ~t

3,652 morgen en 203 vierkante roeden. !

3. Plaats No. 6+ bekend ala II Welgeluk," groot I,Ma
morgen en 146 nerkante roeden. . . . . :

4. Plaats .0. "I A., bekend 8ls I.Klein p&Pk.ull" pooot
42,38 morgen en 110 vierkan~ roeden, voor vele jaren he1rooJld
door' den heer Frank Smuts, bevattende een ruim en substantiae)
Woonhuis van gebrande baksteenen, onder IJ__ ~ 8~
voor den Eigenaar gebouwd, met 8 groote Kamers, Keuken, Disp8¥,
Badkamer enz., alles met Plankenvloer en Ceiliag, Wageahuil,
Stallen, Pakkamers ens., van gebrande bakateen8D. onder IJzeren
Daken, subst.antiëele Kralen, Dip-gat voor 8chqea, sterke eeu-
wigdurende Fontein; met grooten Boomgaard' van. :fl'uchtdrapna~
boomen. en populi~ren ; ook Groe!te~n ~ omsloten ~nden...oq!
bebouwm~oe1ewd~Q. H,e~,Woonhu18.IIODltn,tnt•.lq mlJluten.. r.tt
dens van het Poat-kantoor en van~e wcJbêkende WlJllél ellbet botel
van.den heer P. C. Wright te Pa~kuiI. •

6. Plaats ~ 0. 9 ~, bekend als .c Nooltgectaob~" arOOt
3,724 morgen, met 02eDe fonteinen, enz. ..;

e, Plaats No. 49 A, bekend aU cl Palmietfontein." ptOOt 30 Mud :Koren
4,340 morgen, bewoond door d~n heer R. C. Wright, bevattenéJe een ló :MudBog.
~ en welgebouwd WoonhUIS van gepraode bab~en onder' Y, Hw.ar •• a:
J~zeren Dak, 8 groote Kamers, met plank~nv~ en ce.ilm~, Keuken, Het gewone assor..timent Huisraad, als, Stoelen, tafels, k~bIt.
Dispens, Bad-kamer, ens., en alle geneven , WagenhuIs, Stallen, kasten ideboard bedd las aarde' k, keubngereedechap .
ens., van gebrande baksteene~ onder. IJ zeren.D~. sterk~ klip-muur ODlt~tl soo nuttige OO:k:m~ en wer . ~ ...
Kralen, openloopende Fontein, Tum en Landerve.n, ~l~gat voor . _".C :'. . ,
Sohapen, enz., enz. De grond op deze ~laats is speciaal. geechikt· BlDcI...-..vk.' .
voor be~uwing. .en is gelegen op de Klem Rietrivier, en aldaar sijn Zal publiek worden opgewild, sebI:. N1BU'ft. AAmIG. op .. ··cJeel
verscheidene Vleien. . van ~tëi1l" groot omtrent 80 ~ 1f1!U'OP .. ,.n

7. Plaats No. 39 A, bekead ala "Paddastonteln tt Jl'OOt en geriefli~k woonhuis onder ijseren dat. ..-et.. __ , .en
8,151 DlOl'gen.en353 vierkante roeden; mo sijn opene Fontemen op kelder. De plaata ta volop voorsien van .water, ellilbeplant .. 80,000 '~=~:'I!=:':ICIi... "
deze plaats die ook gelegen is op de Klein Rietrivier, en et sijn 1t'inprd stokkea. . ._ . .' l' ,.,.
J[I'OOte Landerijen en Tuinen, ~insloten door Klip~uren en Dra&d. •~k Jij~ er s kleine huurhuizen op den grond, .elk met... MIl afIOIi... ' .:
lIeiningen ; alsook een WoonhUiSmet 8 Kamers, Klip-kralen, eDL derlilk fontein water. . .:., ..'

8. PlaatB .fio. IS~A, bekend als .1. X~". gro t 8,178 . ... LET WEL I Indien.~ nieuwe opstelling· pt .'
Publieke Vel'kooping morgen en 154 Y_lerbnte roeden c .Op dIt eagendom ~ een ge- wordt,.100 zal de huur er van opgemld worden. .

rieftijk GeJralvanl8eerdIJseren Hul'!, met Stal en WageDhutaftll se- . . SCHALK W. VAN DER Vv.vWBSa....
TW brande bebteenen onder Gegalvaniseerd IJser, _ ~Wde . ..,.......... \ , .

HOOG-$ ELEG EN, . Klip-kralen, groote Landerijen, ingesloten, opene Fonteinen, vleien, Van der SpU)I ImmeIman &, 00., Afa1agê$
DIstrikt Moorrsesburg, 9. p.:&t:·NO. 68 J, bekend ala "ZeK~evlei~" groot Vendu-Kantoor. Alalmeabury. .. Ht;~=~.

OP 3 696 morgen en 378 vierkante roéden. ---' _ ...·... -------------- .... -~ .... ....,l n

WOJ:luSDA"". 23 Feb. t898. 10. ila.tB No. ISl ~,tekeDd als "Paardevlei," groot __ . .. Jl!£_' .
I:.l' ., 2519 morgen en 273.vierkante roeden, heeft een onfeilbaar put,. '. .... '. . .

D
E heer BarendP.A.Bester, door zieke- U. Fiaatl ~o, 80 A, bekend als " Arlesfonte1n," groot " -" . '. '.'. . '. .
lijke omatandighedea geuooduakt zijDe 3 350 moJ't.1'8nen 404, vier1mnte roeden, waarop er een GegalftD.i!eerd ... . .'

~;;!1opI=~~'=:'V,: ~~:!~-7Venrekk.Di ... It.u.... p~~~~c.óting, PUBLlEKÉ VERKOÓ
Tengemelde plaats en datum publiek te Nos. 51 52 b3 en 39 grenzen allen aan de Klem Rietnner, en be- . ",
-rerkoopen: sproeiing d;r ~te stukken land kan gemakkelijk worden prang- TB \

~~'!::=~~W;: oud. Ichiki>e eigendom~en zijn.allen onder ~uwigdurende .erfpacht, 4e jaar- O·RANGEFONTEIN . fttaa;q , i . :,.Ha.m : "
1 Rainpurd, 6 jaar. Jijbohe erfpacht Z1J11deomtrent £1 per ~,OOO~. ... . ; . . . , _.lza •• b...,-... " ~ \'OeI'

a Paarden (merries), 8 t6t 7 p.r. De termen zullen op devolgenae buitengewone liberale~ SlJn:- '.' . . ...._.. . lW " Bog, < . .'
5 Jonge OIleD, 1 alacbtoa. t in kontant, tover J2 maanden van af datum van verk::J>log tegen 6 . ,h,'·. . .• . . . •. . R~ 0lI0IET.' .''.'
2 VI&l8eIl. percent interest per Jaar, en de bala~1 kanals~ verban tegen 6 ... DB ~eDden, behoorliJKgelaat door den heer.r~ I.Sou. . CR,"" V.." WfBLLlIJP. , ..-:-_"~ ......-,..'!:~~-..,......"""

60 Aanteelbokken. cent blijven ~ lang de kooper verkiest.. . llill~oR ; - ' .' . , am ', ót. .
3 Uroote varkeDB. i N .13.-Er 18 veel vee op de plaatsen, en al de levende have sa]later .' ... - la'" v :~~, ':', . .I '.:;, ' ..

II. Boe~ • .tJ".1'e.c1. worden verkocht. . Wo8.... ." SIB .£ .~ arI .a, lIa1~. .
.oh... : De Kaart en T~ns~ hgge~ ten kan~ van de Prokureurs, voor 0 boYeD' !de Vendutie ubliek. te li aanb'" de beioemcle ',' .

1 Tenlwagcn (~ieuw). Verkooper. alwaar ZIJ voor lDspectle open ZIJn,en alwaar kaarten van de . P rtt:"d:'e1and Hen .t"8PLENDO~ 'l 'aren oud, licht-braia, --_;_.-,I-'; ........_.-,......~..._~...,.--- .nferte tut...ua
1 Leerwagen (bijna Dienw). Eigendommen kunnen worden verkregen. . mgnoe d 16hande h (IS 1 . ,'. . <0 iD .Juuari Il

. De datum uer verkóoping is als hierboven hep_1d geworden, ten en ov!~~!e __, nrtoo
OGg

d• rd " \'OOI' t,. e!Mbou'lrCII'J:refikz ~pan voortuIgen. ik I h 'd te d h 'd CIINIgre8 »III ve n wo .en. ,,' .IA" • de
1 P.. r acbtertuigen. einde aanstaande koopel'l! e e ge egen el ge\"en e ve1'8Oel ~no' . ". ~- fJUI ,_,. u.n.gezteQ ... lk'Il
1 T k . lID ~kett' laatBen ts inspecteeren. T W '''OORREES J. l'r C Ali I. (p '. ., , ~"'ln~ ODh...~pt ~JII YU

I 1.:;i:~ij.:.chi~n~~hn.toDe). p Dep1aatsen zijn gelegen omtrent 4.uw' rijdens van Campbell of •.1;.. • .LU l. \~ Q., ti .leers. OA1J ..... a),,.ftH1f~_,,&awl k~·::~~:1-~
t 5IOj"' ...... ,.1 wijnn', Scbmidtodril~ eD omtroot 10 uren van K,.~berley. Vendu Kaatoor. Kal .... bu..,.. . 1IV.IlIiI_~~Qe:~=~':::::::"';"m.'" om verdem inlonnatic doe .. n""'~.~l :::i;;tl"'r. 17 Februari 18W!. PAARDËN.
3 Nieuwe zeï.en. Ll\Jlgberg, nabij ~pijtfontein Siding. > ; OP
1 Braakland!! egge (nieuw). Of HHBlloF & Mwu ...r, Aa. de Kiezen 'VaBDlrbaByille.:· lieelt.", .W'O'8.ft. 'SAGd, oS' DA~.··.iIiiI'- Il.
t Zeilkribben (bijna nieuw). prokureurs voor den Verkoopor, , . #, WI6 lJ fGIJIUlLlJ.,~~~::;~:.!:""..ll.n • :Markt ..... t. Kimberley. ~'. I ea II. Tygerberg. iatlsril1ér, '.... r,ULLliN o~ . I'_.
1 Groote tafel, 2 acht paardenzwepeo. J C SMITH' & C en nl~t,lei eB Bla."_tlr• . IJ ellen in extra Conditie; PubJitok
1 Lot bamLoe:ien, gescbikt voor wagen- '; 0 IS Verkocbt ""orden aan Klapmntl'

Pikk!~:t·Graven. Vorken, Zakken en '. I. . .', U11 ID· '. •D~ll:n-DnIH ~':tio·C~:; ~~IJ~n :!a!!t~~~:::::~Lond<rij[Jzer , Kool en Timmerhout Magazijnen EEN .OP=~a:2!~?~-.G uardi:~TDIlIUd IIttOD!. mot"l'lm.R"Chikt

KqLONIAAL EN AMERIKMNSeH WAGENHOUT, M~n.dag, 28 'Fe1:)~a,ri, .......,....;,.....1.8_• ....,..i.;o-.-~.......--- lIIIInflftmnoA

'8MÓRGBl(~TBN 10 \l&B...·IN UT ~ .. '.j.A'l'81tA1IPlein. TOOK WORDEN GJUfóUDB1f~.~." . ,':. :. '.

(Afdeeling IU.LIIISBURY) ,
) ,

'OP

YRIJDAG, 26 fIbrilar; 1898.
~

DE beer MeI~ fjte1D• die zijne kOlft-
boerderij gut; oppml(daar hij lidi

erne wijnplaat. ¥t gekocht, heeft de
h~rell Vander spay, Immelmao" Co.
gelaat op b ovengeiDe'lde plaat. en datum
rubliek te verkoo~::

I. Levende have: Vee

2 Bijna nieuwe "bokwageo., 1 jaar ia
gebruik.

1 BakDr op veeRIl.
lOpen veerDr.
1 Kapkar op veeml.
1 Zelfbinder '<Ma.ey", bijna nieuw.
1 ~ier ''Continentar.
9 Extra zeÏ8eD.
4 pur achtBtaigen, bijna nieu...
i Span wagentuigen, .. n
S S~n ploegtuig:en.
2 Span wagenzwingela met. touw.
3 S~n ploegzwioada met ketting.
i Drie-soor ploegen "Bauome".
1 Dubbel-voor PlOeg "
3 Howard'! braakploegea.
2 Braaklandaeggen.
2 Zaailand8 ~.
Een lot HarkeD; Vorken, Odei., Gra';'

nen, Zellkribben, Zwepen. en atokk.u.
In. Granen en Wijn: .

60 }Iud rog. ;
10 Leggers wijn. i
CJ" Liefhebben van eerwte klu goea

moeten niet verznimen deze vendutie bij

..' ....
,

,

Piibl;,kI
.' ,:," . .

te wonen.
MELTSTEYN.

VAl( DU 8PV1', I.JlBUUlf It Co.,
Af81agers, :

vendu-kantoor:
Malmesbury.

1 ii ~Iutldcn eerste klu O.rst.-RUIM CREDIET. STOOM ZAAGMOLENS.

Dreestraat on RiebeeksBARiN'i>F. A. BESTER.

'II 4v SplJ,UlHao-I Ct., lIU"III.
Yenda Kr.utoor,

Malmesburr·

.J

L



.,

om 10 uur v.m"
kostbaar Huisraad, bevat-

anderen, Voorkamer
'-0,""10-1"" en Slaapkamer Meubelen,
_ ..htt ..." oude Ho!landsche Klee-

Koperen Kachel, Veder-
Springmatrassen, Kleeder-
Bedsteden, Tapijten, Rugs,

~E~ttcl); Tafels, Hinderen S~-
(Mailcarta) Madeira Leuning

:I'ó'",~IAtl Madeira &fa, enz., euz.
K"" ... Ir,"vnAI'r , Ke~kengcJ'eed8Chap,

enz. ;
AL~K -1 Darses en 1 ijeer.én

Za:~~DgeDocmdc' HllisraV, te
, bekend voor aanbe\"('~.

TI?r' gelijkertijd zull(·n. £pgenild
worden: Eersteklas LiJ)te llug,zy
(een ~rd); Paard en Tuigen; Af-

. liaan Tent Kar; 10 Aandeelen Kolo-
, niale Brandewijn :Maatschappij; 13
'Aandeelen Stellenbosch District
Bank.

PAUL D. CLUrER. AMlIger.
Stellenbcsch,

8 ;Februari, isos,
-------

Publieke VE~tkooping
T~

Onderlangvlei,
, Dist. CL\:i\W1LLIA~f,

Op X onderdag 3 MIlsrt.
tI' (1,:10 uur ,,111.

DAAR 11e heer P. (;. Slahhrrt~
" 'het distrikt gaat verlaten,
.,biedt bij het volgende VOO I' publieke
, '\'eilin.q nnn :-

2.')O!:":r;h,,'[HIl, 1~}A,.lItl'd Pceslen,
" Rui. Paarde», ·h~!I'IIï{.'~, 1 Teut

, I

Wageil, 1 Paar Leereu met buik, 1
Open Kar op Veereu. 2 Span 'rni-
.gen, 3i Ploegen, 1 Span Juk ken met
rieme~ en stroppen, Pikken, Gra-

Gaffels, Harken, Schoppen,
tii!tbJ'E!1de Beestevellen, Knapzak-

l,.

P. A. WEG!!;,
Secretaris.

fdeeli~raad Knntoor,
Ho~ 'rown, 12 Feb., -1898,

.1{ ..~NNI SO! I \ 1~,U.
wordt. hiermede

gegeven i'nI termon ran
$ van Acre 3.0 van 1883, dat
i~tentie is Vll~ den Afdeelings-

, v~ Hepe Towu om' aanzoek
doen bij Zijne ExccllcntiH tien

"an du ;Kaap de Goede
deel I van de Omhein:ng:3

~. 30 van 1883, in wijken
ën zuid Middenveld in dit
van kracht te brengen.

P. A. WEGE,
Secretaris.

PUB.LIEKE VE

Kostbare Bo-"..,

~ ~1~
PAARDEN en 'EZELS.

PUBLIEKE VEBKOOPING
TE

:DIIa,J.lI....e,sb'U.z-y.

.v

{4'';;,1,,,p::a
~ 'Sb.

EN; TWl-:EOE J\SSISTENT
of Assistente in de Gouvcr~c ..
&bool to Wi,tpool't. Sularis
per annurn. .Getuigschritteu
bevoegdheid, lidmantseln, p en

naar eisch van de schoolwet,
door den ondergeteekendo
:i IgewacLt tot 1;) :MAUT

.KetlDÏl5 van MuziE'k en TOllie-
eelte aanbeveling. Werle te

4 April 1898.
J. H. BOSCH,

~:retJlnt ticll. Commissie.
I

Boksbnrt, Z.A..R.,
-189S.

R'mtoor van ~e AfdeebJ;lB'1'8nd, ,
43, St. Georga-8t~t, '
Kaapstad, JU Feb. 1898.

LOOFEND



lIUYSE •
Ilt Secretaris..

, 18!18.

ANS HE

t~·appi;,
r noUT ~
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VOND
aterd

FILLIB
~AL
i[T-NifJU 6
iscs.

Succes.

Caleden.
l·.]t ennis-
u-n van Sectie
van 188~ dat
':1:\,1 van voor.
c.-lle ntie d
k II den vol-
.l.ekc t fie
nr-eren, t.w.:
·,'l<lCllde v
Il nI.\jt r Onrn t-
-t riv icr
en mp

!Jg-,raadwe
'la v tin
ik vi Hans-
n de Jnucti
torsfontein.

ïf:e
. tlater

. MOOR

,~

I GD
.R of e
Jr do Derde
.,: te H h-
J Aprll18 8.
I;' nu-t vrije
J aanbevelin
amlieid,
luhnaatso

(V rzitter).
ier,

~loDta.sut
--- -~ --

noodigd.
. of ODd -
'an de Derde
té 'osb
woning, met
o-tlocr ingen
sico,
Salaris £60
a.mheden
-\I'ril, 1898.
lIig!lchriften
lo ,oor den

, V.lL~I..
- Commissi

WN.

)THA,
ou...

Vla.

hll ID ster.
Kroge am,
.\.fdeeliD Hay.

'BENOODlGD

ennis v
.vcling.

D~. r. C. TRUT

])0: 1(0,1\1 111 118 bt-s'e Bas-
die kke Hl iJ.. W t!lkelijk
ne !·gen Dl n it zij
ve.der b~t tb ui

mall .

RO AL
BAK-

POEDER,
A3 OLUUT ZUIVER.

De

MARKTP

VIOJGI JUUT •

19· Felnall 1 l.• L d.

1,·n'l. 0 0 H- o 1 II

A.:lI .~ "'n 0 6 5 0 • 0

1 '.• ~.f} 0 7 0 011 8

1 q )..,---U , .. 0 0 7 0 • 0

:.I,'·l~o.!n
0 1 ei II

1·1.·n. 0 li Il 81

f'w,'t) ..·r.·u ~ 3 6 0 0

Wat4rlt!n ncn ... 0 0 '.- 0

;\',1 0 I 10 0 S
l' ·1 ven 0 1 li

\l,),'o,l.~n . 0 I 0 1

\ _'("I 0 1 8 0 :I

( ..... ~:1 0 0 9 o 11 3

H.J,'(\:! ."-,, 0 S :I 0 6

MIEUW']! .. ~T. ,L a,
r r'l'l!k 0 II 0 II 1

\Y-tl;t-r nen ..• 0 :I 0 1 0

.li'l "·n 0 0 II 0 , 0

r····r··., 0 1 0 0 7 9

rl • " ~,.r ~ 0 0 9 0 S 1

I-. 'V:"'l 0 1 1 0 3 0

T .. tili 0 0 3 0 0 •
I' -n li • 0 • 8

0 4 0 0 0 0

0 II 4 0 8 •
0 0 8 0 1 wt

['r,. '.ra 0 1 • 0 4

v 1""'11 0 o It 0 1

]; < 0 0 0 ij

}\ \'~\'lï""'TTn 0 0 II 0 S

( V ..... • ll_t~ &ll,j Co.)



BeftoodI8dto fUlIIS Verkoopingl V
WIJNBERG, X VOOR· X
~ .

DE LANDBOUW TEN TOONSTELL/NB,

·----a--------- Pl.....t•• lljke CoznU., Bula1llravo.A seistente ,; evraagd DR' HANS SAUERL Bestuurder in Zuid Afrika van de Rhodesia Ex.
ploratie en Ontwikkelingsmaatschappij, Beperkt.

DE REER BEN BRADLEY, .Assistent Bestuurder in Zuid Afrika van
Je Rhodesia Exploratie en Ontwikkelingsmaatschappij, Beperkt.

DI!: Jl£ER P. B. S. WREY, A.M.I.C.E., AdvÏ8eerend Ingenieur der
. Masbonaland .Agentschap.
a.o....êarl._n.

GOUDVELDEN VAN .MATABELELAND, BEP.ERKT.

te beginnen op 12
898.

eel'lltgenoemdll school wordt een
01l!!'t!htlwa en voor laatlltgenoemde een ge-

vereÏEebt.
per jaar elk, en de school-
reiskosten, gestaafd door
vergoed worden.

N.-De geslaagde spplicenten mo_etell
sich voorzien van 2de:k lasse onderwijzers

. IIJlOOMteg certificaten om tegen half prijs
tem~n.

J. E. IIELLMVTII,
Sec. Seh. Com.

Platbergtl· Drilt,
Diet. Ladybrand.
I 8 Februari 1898.

BS.NOODIGD

Eerste A'ssisfenfe
. OP DB DOB.PSC1IOOL TE

E~THULIE, o.v.e,

APPLICATIES voor bovengenoemde
tktrekking, ,-ergeaelJ van de bij de

wet vereischte ~tuiJPChrilten van be-
kwaambeid, goed gedrag, van de laatste
ecbooJbmmis!iie en predikant, waar appli-
cante j.verkmam W88, en lidmaatechap eeuer
Pr0te!ltantsche Kerk zullen door den onder-
geteel(ende ingewacht worden tot op H
Maart 1!;9!;.

lV ",kzaamheden te beginnen op I:!
April .}89S.

Salaris, t120 per jaar. --
Kennis van Muziek en handwerken l'en

sterke aanbeveling.
Billijke reiskosten, gestaafd door kwitan-

ties, zullen vergoed worden.
N.B.-De geslaagde applieante moet

zich voorzien van een Onderwijzers Spoor-
weg certiticaat om tegen half prijs te
reizen.

ABR. PRELLER,
See. Seb. Commisbie .

.Bo~avillie O.V.S.
I;:! Februari, 1sus,

Onderwijzer benoodigd te Matjesfon-
tein,VoorH&ntaan,dist. Calvinia.
voor een derde klasse School.

APPLICATIES \"'I<H' bovengenoemde
betrekking, \"Crgezt:ld van bij de wet

vereiséhte getui~'SI.·hrirten van bekwaam-
heid, goed gedrag, en lidrnaatschap eeu e r
Protestantsche kerk, zullen door deu onder-
geteekende ingewacb~ wordeu niet later
dan 1 Apri11S9S.

,'\t.erkzaambeden te J.x.gioDl'n zoo spoe-
dig mogelijk.

Alleen ongehuwde personen komen in
opmerking.

Salaris £50 per jaar, en Gouvcmcmeute
toelage voor 15 kinders, alsook vrije logies.

Hollandsch, Engelsch en ~luzick voor-
namelijk vereiselit.

Billijke reiskosten toegl'l!l.aa n.
De geslaagde applicant moet zich voor-

zien wn een onderwijzers 2de klal! spoor·
w~g certificaat om tegen halfprijs te
reizen,

J. A. VAN DER MERWE.

Matj~fontcin,
Voor Hantam,

distrikt Calvinia,

A AN .10 "W. ,J. Jooste Gift-
; school" te Potchefstroom.

Verei~chten: Onderwijzers certifi-
caat Derdcklaase, Z.A. It, behoudens
later ¥ te leggen aanvullingsexamen
en b~v()('gdbeid om onderwijs in
handwerken te geven. Kennis van
Engclsch en Muziek strekt tot aan-
beveljng.

.Applicaties moeten vergezeld gaan
l"lIn certificaten, bewijs van lidmaat-
achap-eener I'rotcstantsche Kerk en
getui,.j~cLl'iftcn van goed geJra~.

Sulari« .{;I ~ pc I' rnaand.
"\V(~'kW:lmhedl'n le beginnen 1

.April q8~jf.
App!icaties moeten \"',,)1' 2.j Feu.

18g~ Ingekomen zijn bij

S. BOÉRSJfA,
Wd. Seers. der Scholol Com.

(Bus };)2.)
------~ _ .._--

Eerste en Tweed&Assisten1en
: Benoodigd.

DE nndergeteekende !al applicaties in·
~vachtcn tot I!) ~Iaart e.k , voor J('

betreklcin~ van C<'TStC en tweede Assis-
. tent aan d;Gouvts. School alhier, tl'~CU een
""Iar;_ ~alJ (I :10 en LI in l>e" jaar 'n"I>eL~
licv,·lij~. \\"erkzaalllhed,'u te l'!';.:ill!lell "I'
I;,! -\I'n~ e.k.

Kt'n,~i~ t'U 1~·kwa..11lIh(_'i.t orn ill m uzuk ,
han(hv('rkt:1I (:1) orde Pl!ft'llill~ h' ollder
richt en.ieene sterk e aan ht)V":II:;:, (.\1 uziek-
gelden éxtr.& ; een zeer l-,'"O<lIlc kali'; eeu "oor
,,>ed pe~)1l )

Arl': .....nten van buiten ,I"n Staat wordt
billijke k-i.kQt;tl'n tOCg"l·.ta.1U.

Certi~caten van Lek waamhci-I, .!<,oc'll
zeJ ..lijkjl:e.1rag- en liJmaa.t:«·hap eener Pro-
tet'tanW:be Ke' k moeten de appliec tie ver-
!J"z,'lIenL Applicant~n moeten zcb aan
de bier lbestaande schoolwet onderwerpen.

i J. J. nOS:\IAN,
Sec. Stdtn. Gouvts, Sl'bot)1.

"nlnpl''qpf. Strailtl, voor Maart
.April, 2 Nieuwe Huizen,

gemeubileerd, elk bovntten
....""'....... ~., 3 Slaa.pkamers, Keu-

Stove, Di~pens, en bediende
Geen StalJe~. Huur £10

Doe aaDJQek .
C. A. COATON,

- lVellingtol1.

EEN gecertificeerdconderwijzeres 'DEN GoUTel'Dênante (aeoortiA.
voor een 3de k~ achool, Il .. ceerd) op een Plaat. 11 uur

uar van bet dorp. Vereiachten van De Av, om d.-ie kinderen te
BDgeltcb, BoUand8ch, en Mnliei:. ondenrijzeo, algemeene opTOeCtiD" MSiprolltlllijke 'Ii.......

~ £40 met koet en inwoning. muziek en naaldwerk. &laria ~
D,iensten te begiunen met April)per:maand f'n aHea... vrj.
kwartaal. ~ ..uluIoék bij .'
. . .J. O.KOTZI, C.H. Zn. I C. II. VI88BR,
a."._ Vlei, . JakhaIsfODteiu,
:Piq~ 8 Feb. 1898. . P.K. De JR•.
, .

MORRISON & CO.,
PLEINSTBAA'l',·

Bieden nu wonderlijke Koopjes ~, in Dames Onderkleed"'(),!:
setten, Kousen, Handschoenen, Kant, Mantels, MQtlemaabten, ' ..
Goed, Dress Gowns, Kinderen Kleederen. Dames Tabbe~.l~
ken, welke gewasschen kunnen worden j Blouses, D.-es Zijden ebOache-
mire Thee Gowns, Hemden Blouses, Stevels en Schoenen,. KaDteD
Goederen, Borduurwerk, ens-, en.

Kom en bezie onze Dresmaterialen tegen 6d., 9d., Is. tot 1.. lid.
per yd. W asch Chitz en Crepons tegen 3d., 4ld. en 6d. per ycL, au.
minder, dan halfprijs. .

Dames die Kaapstad bezoeken moeten toch met vergeten onse win·
kels een bezoek te brengen.

B. (l.-LDlIQlf _fOo. '~1_.4,..."en~ .
·.1..p..-.~~(JB'1' ell 00. .
B.LAWJtaOl. 00,
8T1IPHAlf JlOPRDSO. en 00.
ft bU andm PakhU1Zea..

~.,.....
.nache Vertegenwoordiger :-

CHAS. W. HOLMES,
Timber Straat, Pietermari.tzbur •.

BETERE'WAARDE ONMOGELIJK.
GEbIJIS:' ~" ONWAARSCHIJNLIJK.

MORRISON &

De Zomer Uitverkooping
V.AN DE HIERIN TB_

McG.IVERN & HENRY 'YJ.;>;"..~..~.··::It-··~
. IS NU AAN DEN GANG WtJ::ft lf (
Koopjes in elke Departement. J. x..~ ""Lay ,Co.,

McGIVERN & HENRY, _akt-straal enICerkpleln, Kaapstad.

Kleedemakers, Modemakers en Dressmakers
HOEK VAN

Plein- en Spinstraten, Kaapstad.

. .

Nederlaadscha Zuid-Afrikaansche,
8POORWEGMMTSCAHPPIJ.'

DE BULAWAYO MARKT EN KANTOREN
MAATSCHAPPIJ, BEPERKT.

Kortste en Coedkoopsté Route voor Reizigers en
Coederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatser In de Transvaal.

DageHjksche personendienst . van Lourenco
Marques (Delqobaai) In 24 uren naar Johann .. bur8
en 21 uur naar Pretbrla.

Tarlef IOOl1_ _ j......-g Mf'L-tI Ja ff"
" . Pm.m Jl Ds. 6d........rJ IS

15 en 16 Georqestraat, Mansion House, Londen, E.e.

Gemachtigde KlllJitaal
lnlfeschrcven Klll'itlllli
Oulmresehreven Kapitaal

.£18i 000
£1:!8!000
'£10,000

" It "Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar Joha~nesburg, Pretoria en

lr
andere plaateen In

de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

Dlr.o~.U""D.
DR. F. ROTHERFOORD HARRIS, DE RBBB JOHN OA

MAUND, DE UEER JOHN SEEAk, Directeuren der Rb
Exploratie en Ontwikkelings Maatschappij, Beperkt.

Ds llEt:R GEORGE PAULING, Ex-lid van den Raad en Comm; .. ri.
van Openbare Werken en Mijnen, Bulawayo.

DI!: llE!1l. HERBERT CECIL PORTER, Directeur der Maahonalud
.Agentschap, Beperkt.

Beo:retarl ..
DE HEER E. PHILLIPS.

fJ 01J.AlC'O
VOOR GRAAlii"

-.~AP'-ELEN.

AGENTEN IN
HET GROOT_. ;.VOOR

:H. F. EOK.ERT'S
B....o.DJ.d. B'tal.n

IILICHT, -~

•r..
Plo ••• n.

KETjn!
I

PATENT

WIELEN

EEN·
De maatschappij is de eenige huurderes van do Bulawayo Publieke

Markt, en de eigenares van 40 standplaatsen in Bulawayo, op eenigen
waarvan goede gebouwen zijn opgericht.

Allo soorten producten worden door de maatschappij ontvangen
voor verkoop, en geen ander agents-commisaies worden van klanten GOED.
~e v raagd dan [j percent commissie op de verkoopingen. :

Kontantgeld wordt aan verkoopers uitbetaald op den dag van ver. KOOP,
kooping en een prijslijst wordt wekelijks aan alle markt klanten toe.
gezonden. DUUR-

Uitstekende Berflplaa't.. ~.
Bezendingen van Koloniale producten van over de lOOlbs. zullen liii.i

per 8p~rtrein vervoerd worden tegen speciale lage tariev:en mits de White Ryan & 00
verzending briefjes gemerkt zijn cc Koloniale producten." , ' .J

De maatscbappij verkiest den vervoerprijs bij ontvangst der 1 16 'EN 18 BUROSTRAAT,IKAAPSTAD.
goederen te Bulawayo te betalen en de kosten af te trekken Tall de
opbrengst.

De maatschappf is zooals men uit het Toorgaande zal bemerken,
E'en zeer verantwoordelijlr lichaam en waarborgt alle zaken aan haar
toevertrouwd op eene behoorlijke en voldoende wijze uit te VoereD,

Adres voor g~.eren: Den Marktmeester, Bulawayo lIarkt en
Kantoren Maatechnppj], Beperkt. Bulawayo.

Post Adn.'g: P.K. Bus 212. Bulawayo.
Ban kiers, - De Sb.nllard Dank van Zuid .Afri~, Beperkt.

VOUDIG,
I

STERK,
GESLOTEN

ZAlm

KOORS

OP

;.'J, D~rCARTWRIGHT & CO.,
Q~AS- EN- PORCELEIN- MAGAZIJN,
~ ...ADDERLEY EN·DARLINGSTRATEN.

rlET~,Ontpjjh en:Theeservies, Toiletartikelen en alle soorten .Aarde-
~ werk in groote keuze.
I Han.$. en Tafell~peu, Vloerlampen voord~ Voorbmcr, TafclmepSCD
eD lant.a.ie- artikelen en alle Huishoud-Benoodigdhedcn.

Verzilverde en Fantasie Goederen. geschikt voor 'l'rouw-,of Ver)a.ar-
cJagapresenten een 8peoi"liteit. J 'list ontvangen een lading van hun
apeoiale Port. ~.

"VICTORIAN "VATER-WHITE OIL."
.. . • 150". VUURPROEF, cl

IK PATENTE "FAUCET NOZZLE" EN KANNEN.
DE BES'I'E OLIX IN DE MARKT.

Omheinings Materiaal tegen'Kostprijs.
EEN BUIT-ENGEWONE KANS.

--_ .. __ ... _------- ..

De Kanpsehe Kolonisatie Maatschappij in likwadatie.
~'ENE gr::lOlo voorraad is in on~~ handen gesteJd., en wij hebben be-
!:j rlotcn cl~'7.eIYe t~gen kost prIJS te verkoopen, n.l.:
Zware Drieboehige IJzeren Palen pchikt voor g1add~ en -.--n-E-,-"'-lJO-O-D-I-G-D--~--B-L-.'~N-O-U-D-I-G-D-.-

doorndraad, 15/G per dozijn. 1 1., cl

Bouten en Krammen benoodigd slechts ~ or dool'Ddraad, 5/. per
gross.

Winpalen (in het midden) 21/. stok.
Hoekpalen, met 2 dubbele staanders, OOI· P Jr stuk •
Dubbele Hekken, 4 voet en 12 voet met pilaren hangboomeu, en
staanders kompleet, £5 1~s. Gd. '
Gladde Zwarte Staal Draad, £8 per ta n.

1

Inlr.! ··_I,e.·'
HANBPOOT, Vier5iDings per

gewone mand. Dekooper moet
de manden· geTen; 100 manden
te8eJijk, drie ~~n8'!. eD sixpen~
per mand. Vdf ahilliuttl met kist :
van omtrent 50 pond. Het aald '13·R 1· F· F· .A U L T
moet Diet de order gezonden ~eJl. • ...

Een order IOnder geld· sal.niet -: F,briko,l, Parijs.
worden. De drmftll i __

bij Hexrivier statie ~ Zuid ~1Ohe Depot:
worden. ..,., •. ....,..__._.._ •.

Adres :-S. F. NAtrpB, _, ---___,
HuritieJ' Statie. .,..... r.., II .........

i,

KENNISGEVING.

ZUIl)óAFRtKMrtio ...
, "·OND~<lB', .-':.

g~D8V:lml.B.II&.•.....,........
OPGERICHT IN 184&.

'hinoorporeerd bij Ac" van Parlement ,.

iedlbatoor: DAI.LIHI'r1U.1', lIaPeW

IIlaUft13n :
BOL ALPBBD BBD_, Vooni ....
BDB~ SOLOKOlf,Sn.
:rBJU). ti. ODTLIVUS.
PAUL 1111 VlLLIB8S.
GODnBr 8IOBBL.
I.G~8TJITTLD
JU:Q,B1' BOLUS.
B.K. 4B.{):n.n.
:u.,'I.X. DBJlDUI', JI.L..\. .

....... en".uDIGII .&.JmHVL
G... O•.6lfDB8801fLK.D., K.O., Loa_

'. lULo.s.~.

JAtlit.P 1rtIIJla! -JE
I'OJDS" IImm - . ~a-.z ".", ill JAirJ..tW ••••_ ....... ot

j

._ ...



[&ch

daarbovea.

\.U LT
Parijs.

D
,.• traaft,

[.AILDIn T
Maataohap IJ

r.UL ..C omtrent l'

I..alll'. omtrellt

LIJN
[ I1DIENST
ti
I.:Tl.

,
: .•pt. 1I0llTOlf
.t It. OL?JlI'
8TI!I(

, J." . RET!<OLDI
Kapt.

EJf

III 1~ -: 200"l led_
1".-\,""' 2'J8O
1 ,.'.' a9"l3 "l,(IU
1<:'1 tt
l..j'l:!

"j"IJ
1,· q ": "",',Ij "1 ~ lj) tt
I,:fj tt

1".I,~
"[l.,

?11!1 Wot moeste
te ...tr~t le . DJ

"I')<)rlltte
Olt d.
Wui.



.............. IijD
W...... ....,_.

Uf'M. dy. dieaarn.
P. W. Kieu.u', VoorL
R. P. Bcmu.
J. TIlP.GXI8IIZ".n. J. B. CL.t.AIIl!£.'\s.

. R. W. Moull, S.nL
....,. P~ter .telde "oor ... -n. o.lAace ..rGeJODeI.r .eJk,mlrik ..

de lad.. ftO 1I~ .... o preawu-rd

... WO'INde GlIder !ML oude

De We* tef da& hH BIe& "eel na d.
_ lalt ........ dR· .. en _.. tbD

. .tIt _ ba=6"'''' Bil h..t»ta ...do. ae& de aak la Kaap-

.. 1

-..~,._.....~ :......._
...... 1. . .....:'t:~._.~ lP, QáMa"
................... IdtMa.-

JU..lNJ)AG, 21 FEBBt' ABI.

DlEF5UL DU 1~&OOL- .. rnD.
DEGBOOT DlUltQ8TEtN·Z"uK.
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