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KLAARDE LANDEN IN INBOORLINGEN
HE~ERV TE MASHOWING RIVIER VOOR UITKIEZING
VOLGENS WET 40 VAN 1895.

----------
Department voor Landbouw,

Kaap de Goede Hoop, 25 Juli, 1&98.

O~nKR en litens da Wet No. 17 van 1897 en in termen van
A.rtikel - II van We~ No. 40 van 1895, wordt hiermede ter

it ]:t'll1l'l.'OO keUI1I~"lI"lU'Vgepubliceerd dat de nagenOemde p1aataeD
i?"I",,"1\ in de Ideeling Vrijburg, van en na. Woensdag, den 26ste~
Ul'ttlht'r lc\~)8. z~lllen zijn voor uitkieain~ op de wijze en op de
y,,"rW;l:lr'len 10 de genoemde Wet 40 van 1895, en hierna
l;:tt'ClIg~ct,

1. Ieder k om z~anig land zal. schriftelijk gedaan worden,
[LIl! l;"n Ci,iell'! Commissaris van de afdee.lmg waarin zoodanige landen
~\,I'i!,ll,zijn. daarop den dag zal aanteekenen, waarop zoodanig
it.l(w,,'k door h ontvangen is, cu het onmiddellijk zal opzenden naar
tIt:1 )[rni,tcl',

~. roar, lcinrlcu van deze 'Vet zullen een iIlC twce of meer
;\:(iL'" k cn v lier zelfde land ontvangen op denzelfden dag, na den
.luturu va u ken gt'Vl11g, beschouwd worden gelijktijdig gedaan te zijn.
en ,dl,' '11111WP\;' ge(iaan \"lÓr den in de kenniltgeving bepaalden datum
7',""lJ hvhulJJel worden alsof zij gedaan waren op den aldus bepaalden

waarom aanzoek is gedaan toekennen
" ':,'11" dl' i'ri '. itt-it van het aanzoek. mill! dat wanneer twee of meer
lLI(I!",'kéll gt,1 ijdig voor hetzelfde land gedaan zijn, hot recht van
l" "IIr.-it I,t,~r 7a[ worden door loting.

! Inkr plicant om land onder de bepalingen van deze 'Vet zal
f', "t' '!',l'lar~tie, uiaken on aan zijn aanzoek hechten, van don volgenden
1!J!:Uli,].- i

Ik, [~\.a.J(nil in beroep), wonende te in het Distrikt
: ,yerklaar plechtig en oprecht dat ik van' den

Ipl'ft~c1 van een-en-twintig jaren en daarboven ben. dat ik
Ultt aanzoek maak voor mijn eigen uitsluitend gebruik en nut,
i-n 111 iet direct of indirect voor .. het gebruik of nut van
(,('~igen anderen persoon hoegenaamd, dat ik niet do houder
i,<:b van eenig land, dat ik niet eenige schikking of overeen-
kOJnst heb g'cm!!akt om iemand anders in staat te stellen of
Io~ te laten door koop of anderszins het land te bekomen ten
op~ichte waarvan dit mijn aanzoek gedaan wordt."
l Handteeking van Applikant,
I [A·B.l

I ;Luaan ~oor mij t lezen--dag van 1898,
rC.D.]

; , V redërechter.
_-" 1,',11'1·.~al'pli('aht ,.al ten tijdl' wanneer hij aanzoek doet •.bij den

(',\'i<'klI ('''lJlini;-,sul'is "an dc' arllecling waarin zoodanig land gelegen is,
d, :,,"Il't rvn ""!lIOsom ~elijk aan een-twintig'.;;t~ van de waarde van zoodan!g
i,llid l'C\vu u l(L' (l[mwt ;ng,; en andere kosten In verband daarmede en III

:.:, .. :11 hij ,dz\lilllt of wl'ib~rt om het land waarom aldus aanzoek gedaan
j • IlIdl"ll itall) i CIll toegekend, op te nemen, dan zal gez~gde sox_nonvoo:.
11.1'II'dc'ijk "~l'bl'nrd \'L'I'klaarrl worden aan de regeenng: Mits dat III

". I .i] I'l't h'1,1 waarom nail wek g~aan il) niet aan hem wordt toegekend,
II, t dl'dr,l;! i'an til' som door hem gedeponeerd onmiddelijk aan hem
tl':-I::':'.:,'::nl'1 zal worden. .

. " .. van kdi'l'l'n monrli.ren pl'rsoon kan land toegekend worden onder
,':" I" l'alil:gL~ van dL'T.eWct,doch~een persoon die de ge~gistet'r~eeige.
11,1:11'I .ut lanti binnen rI., Kolonie is, en geen persoon die ten tijde van
hl ilanzol'k}'en.ige ~hlkk;llg of overeonkomst heeft gemaakt om eenigen
;llId,I"n Jll'l*,oon toe til laten het land waarom aldus aanzoek gedaan is
,loo!' k, 'op of anderzins te bekomen, zulJel! land Ban toege~end. worden, en
'c," n l"'l""nOI1 zal meer dan ééno toekenning krachtens uitkeizing onder
I.' I." \\'Lt kjlll!lrl1 ontYallge~. , . ,

; Vl' ~)1l1)l"t('l' zal uitreiken aan den eersten applicant die de
i-"';;P 'lïliceJrJe condities voor land onder deze Wet heeft vervuld, o.f, in
:':"\:11v.in tWee of meer ennzoeken om hetzelfde land aan den applicant
be-Ii-: doo~ loting, ccnc licentie, om het land W8a,"?x,u aanzoek is gedaan
:l' l:ldlllctl ;'111],'1' de yolglJndo voorwaarden en condities r=-

, ,,, D~ licent.o zal zijn \'001' vijf jaren, gt'rckend van ~en e~rsten
..[\,:: ,r d"ri t'er"tl:'n .Januari eer~tvolgende den datum van de !teentJe, en
.' li ''''!llitln liet tijdperk tnsschcn den datum van de licentie, en zoo·
.i,IIII:"11 d.::.

I!' i rle jaal'lijb('h~ h~taling ten opzich~~ van zoodanige licentio zal
nJl1 g.,llj~ a:ln een-:,wmtlgste vlln .dc.n pMJ8 vastgesteld. Toor het aldul!
'l'1'holltlenh:lnd. tezamen met een-twIDtlgstp van de opmetlDgs en andere

K" "(I'n opizooolllnig lann, en zal vooruit betaald worden. .., .
/,.) I~t'~tnl'ti(lg betaald ten tijde van het aanzoek zal ZIJn lO betaltng

\",Ill I" ., ~('dl';\f~ \'cr~t'hllidigrl op oen eerst volgen den eersten dag van
J,lI:;l:lI, ~tJlIli, naar het ge~allUoge z~n. .'. .'

, I) '1> " persoon aan Wlell zoodamge licentie wordt UitgereIkt zal
I "lill" n z.* 'm '\.'1vden na de uitreiking van zijne l.iCiJntie persoonl~k het aan
I" "I 1''''~1ken,~ hmo occupt'eren, en zal zoodamg land ald.I.ISblijven occ~·
I" !lll l>4h:dv(' c,.~\ijk hierolldl'~ is bepaald., voor het tiJdperk van vijf
j"I' i', udtllt<lat hij een grondbnef tot zoodamg land bekomt.

~. Il el'l1 land g'~houd('n onder de bepa1inge~ va,? deze \vo,t kan
"Y l':.;e.11r.1"I'n worden gedurende den-tluur vAn de licentie vermt'ld In het
],L,'~ -t 1'''~I''''aunde artikel.

". 1n- hd, geval ,"an eenig verzuim gedurende den dUll: .van de
" 'III "b'll tie conditie vnn occupatie te vervullen, kan de MlDlsu:r de

", "nl j" ,'Tl\'''''i1''wan~delijk ye,rbeu.rd verklaren en. hot l~nd ten opzIchtt:
.'.\ .. " .. 11. d., llcentw Illtgerolkt I!'I zal aan do Regeermg. ~rugvallen.
'\.1/1 iJl -dl .n Jl\'t bewezen wordt ten O'Pnoege van den MÏDlster dat het
M " ';j' , L 0- d d k h"
\ ,T7,lIWt "Ill (,I occllpecren veroorzaakt was door, roogtc, an a?, lJ
:' ,,,,'l!lik WrZUil11 VfTontschuldigen, docp ..zoodanlge verontschuldtgmg
/,,! ,>:, 'I; ('l"Tl~\-on worden \'oor eon langer tIJdperk dan twaalf maanden,
f, IlliJ J;,d;fli~ Ol'oogWvoor een langer tijdperk dnnrt., ., .

IIi. :: a,( ll)Jl f1floop van de vijf jaren waarvoor e~ne hcentle Ultger?l.k
« ,"1 t~\t1il'1Ide :Mini,;ter overtuigd is dat de daarm verva.tte condl~les
,,'ll'~JI~ljk \'er'luW zijn, zal hij aan den gelicentiëerde eene toekenDlng

"i' lT~\,acllt-hczlt uopn uitreiken van het land door ?em g.ehou~en en
~"'''':' ~ rW"I,rI. onderworpen aan de conditie~ vermeld ..lD. artl~el .. van
'S lt I;', Y:i1l 1HH7, onderworpen aan do bctali~g ,van ViJftien laar~ksche
i,.U!"I'l"l\~cn. rik van het bedrag van een.twmtlgste van de waa e v~n
I.. r lllld t,'7.alllCIl met do waarde van, de opmetings en andere kosten die
"11 li'rH.' lailt zullen zijn op zoodantg lan~, en ve~ekerd ~unen worden

"r ;\ .'J"lilT~d tl'n g-unste van de Reg~:mg: ~{Its d.at 10 geval ?et
I, . t":l II (Ir.!! It'll "cnocgcn v:m den l\hmster, die ~erhfikatcn te.n du~n
" ,) 1,;\ Il'1'l i.;r·IIt'~, dat Utl gelicentiëerde na twee Jaren occupatie, per-
" lil<}lll' \ ''J'I'q!tl'..ill~ hl,dt I!eumukt op het lund door hem gtloccupeerd

("I. I~ zr,,,dalli!!,l' licentie minstens gel,lJk ~an de waarde vn~ gezegd land,
\w kan dl' ~Iillistl'l' aan hem uocn mtrOlkpn een grondbrIef tot ~et land
,:,,,,,.,;), "1ll grlloUllen of geoccupeerd, onderw~r~n aan de betahng van
I.'" rf'I" ':tarlijksche paaiementen van oen.twlD.tlgstc van de waarde van
I" t till'!.' rc.utnun met de waarde ~n de opmetings en andere k~ten. alB,
tel_;\~ll"rl,le(. dl' jaarlijksoUe bctalmgen do~r hem gedaan ten opZichte van
de ~I':t'nti~ tot ~etc:;dt'n grond! zullen ~tmaken de geheeie waarde, ~n
mcibnige jaarlijk6ché vCfichuldlgde betalingeu sullen nrlekerd worden
ilo~r verband,

~i

No.5.

GlOOi.
I
I

--I Koopprijl.
Morg. Roed, i

3151 270 £226
3451 580 246
3771 519_ 266

... 3644 405 211
3591 578 255
3683 117 214
3412 378 242
4473 61 255
3839 102 270
4328 234 247
3827 201 270
b041 408 285
3925 353 275

-4830 2~0 273 •

re.-,!
No.

199 Kelokeloe
200 Battlcmound
201 Doxan
202 Bullrun
203 Budin
204 Eskdalo
205 Riverside
206 Wolcombe ...
207 Detlaraping , ..
208 Barden
209 Garaphoane .'.
210 Greystock
211 Cabal'
212 Viera

...

sa: --
EEN GOUDMIJN

PUBLIEKE i VERKOOPING
VAN EEN

KOSTBARE PLAATS,

I

IN DE AFDEELING VAN PRINS .ALBERT.

i

DE Ondergeteekenden behodriijk daartoe ~188t sijnde, zal verkoopen
voor rekening van den boedel van wijlen NICOLAASJAM&8MAJUN·

COWITZ en overlevendo echtgenoote CATHARlNAMARIA Jd.A.BINcowITZ, ge.
OOSTHUIZEN

, TE

gopj... ~~a,a,1.
OP " ,

~oensdag. 7d~D September: 1898,,
-1

Des m~ens ten 10 uur,
Do volgende kostbare ló~se en vaste 8igendommen n.l.:-

\ . [ ,

~_ .. 'ê ••• e:pël.o~n';
(a) Kopjes' Kraal, groot \....992 morgen, gelegen ]a~ de Traka

Rivier. en die bekend staat .~le (len der be6te, indien met de beste
plaall!, in de -afdeelin~ van P~ Albert, voor een veeplaata Toor groot
zoowel ala kleinTee ze is een van de weinige plaatsen op welke ~de
vee.boerderij en land~w tqet succes voortgezet mnen worden en
heeft een on uitputtelijke Toor~ water.

(6) Een deel TaB, die w~U)8kende pl&ats J!f1euwrjaar.-
~oD'teln groot 1,780moljgen en 291 Tierkante rooden·

(1.') De J'e8t~rende Tan de;i plaats KllproD'teiD groot, zoo
als per overblijvonda nitgestitek.theid, 1,717 morgen en 69 vierkante
roeden. ,I «

Deze eigendommen die &all elkander grenzen ~ een blok vormen,
zullen eerst· gedeeltelij~ daarna in haar geheel opgeveild worden. ,

Ldsse :Goederen.
700 Fcbapen, 250 Boer Boltken, 26 etke Hoornvee, 3 Merries, 3 paar

Struisvogeil!, 1Schotche Kar, ~Voer Machine, BoerderijgereedschappeD,
enz.

Voor verdere bijzonderhedien doe aauzoek bij den Ondergeteekend.
Vergeet den datum niet W~D8Clatt, 7Sepiie:anbe.,.,

1898. '
De gewone billijke 1'00rw.,klrden •

JAMES A. FOSTER, Afslager.,
Kerk Straat, Oudtshoorn.

Sden Augustus 1898.----~---------------------
VIO-':O.I& WEST.
Afrikaanders in de Kt~saft1eeling vl.\nVictoria West!

STEKT VOOR'"rh: BONDSKANDIDATEN

KURN en! IMMELM-AN
OP den 28sten AUG'P'~'l'USj 1898,

op d. v.....ohq1end. • .. lIDplaat ....

Lal\t u niet omkoo~en co bedriegen, wRntCJe
'" 'vil'undeoislapeu Diet! !

!

_~'flVn halt~.~tu~. )~_,,m-~.-_c':· _.' Q.'. 0amni8 ia,' wijk N~
BokbTeld, di("~:.tI!tala ~ ~. en ~

. kllmeai 'pJ. de lColoDl8 te )JeIitten. '
"....A'..,,- mB BO_ ZBm....~"JlTIGPHeRTlU'OBI,

Groot' .100 biJ' 60 'ar4I.
aangeboden worden voor Publi,ie Veiling te Nienwoud~ .

V ille, dÏ8tnkt Cal rinia, op . ~ I

derdag en Vrijdag, 15 en jl6 September, R.S.
Ter aanmoediging van Koopers mag h.t gesegd worden dat de

vD:)OgoBl'8 bepaling, viz. I. dat geen Persoon !$er dan V"aer Erven mag
~oep67& is. r.oodat Koopers in het; vervolg van eetl tot twaalf

mogen koopen, en terwijl de Erven zOodanig opgemeten zijn in
,uW'AIiJI'D van Twulf Erven, heeft de Kooper ide Sohoone Karie een heele

Koopen. ;
SpéculatelU'S znllen ook wel doen 10m van 'det.e gelegenheid

te maken, aangezien wij een groote pazaar TaD Sohapen, ens.,
verwachten. ..

Op tut des Kerkeraads, i:
. JL C. NIJJJWOUDT,

N. H. MQSTERT,
Bestierende Commissie. '

Gtoenrivier, Nienwoudtville,
: 19 Juli, 1898. .

BARKLY WEST ELEKT~E.----...;.~'
WIJ, de Ot,Idergeteokenden, geven biermede aan alle ;betrokkene

partijen] kennis, dat de heer S. C~ Cronwright-~iner de
V borzitter van qne Centrale lt.lektie Commis!lie is. en dat al~e beriohten
iniverband met ~~ Elektie Veldtooht aan h~m moeten worqen gericht.

I Adres voor !;belde breven en tele~ei;l;

smtREINER, Kim~rley.

i De heer Sohreiner zal aan het kantoot ~ het Centr4a1 Comite,
N~. 3, Gordon Kamers, Stockdale Straat, e;lken namiddag !Van3 tot 5mt zijn. _ .' ' :

i H. D. STIGlLlNGH.
HENRY BURTON.

lKimberley, 5 Juli, 1898. !

, DE BONDS CONS'frtT[JTI~.
axemplaren van de A frikaarlder Bon~ Con-
8~jtu~ie,. zooals gewijzigd deoe be~. longste
provinciaal bestuur je ~orce$ter, 'zIJD thans
o ons kantoor ,verkrIJgbaalt· ;tegen d.: per
S uk, of as. per dozijn. ppstgéld. inbegr 'pen.
Vaa de Sa•• ' tie Villlen .t.:fJo.. -perkt.
~ s4 JUDi, 1898. 1

Dra~dI! !
D.DJtJDJlI1' IN V~UD

I
I
i

Ho$ ~a1en.

Draad! !

. diSI.. ftamaqualand,
DB volgende Losse lfllltlOl!l"lm
30 Beesten, waaronder

klasse Slacht Ossen zijn
1,300 Eersteklaase So~pen'

4Goed gedreetreerde Ruin
den .'

10 Uitmuntende Muil Esels
2 Fraaie Merries met VeulenS
2 Tent WagensLpijna nienw
1 Tent Kar op V eeren
2 Tent Huizen, kompleet en

goede orde .
2 Bnkele-vooe Ploegen
1Lot Zakken waaronder·

groot gedeelte Lederen
zijn (Kanpzakken)

20 EerstBklasse Kaapsche
Rammen

H~en Xe'okllnge~~cmq

KOST EN, DRANK
Bel RIllmCredietzal url.d ...........".

Verkooping begint om 9
G. VAN RHIJN, AUlJIaIlUlr ..;!

Vrienden! vergeet
datum. niet.

Van Rbijnsdorp,
8 Juli, 1898.

~

Paarden, Rijtnige., en

OE Ondergeteekende
door Mev. de Wed.

BRlDA, za.] publiek verk~
hare woning. '
op VRIJDAG, 19

Ten 11 ure 'I Yoormfddags,- ,
10 Eerste Klas Paarden,

Karren,. Buggies en
4 Uitmuntende Eerste
met Molwagen (nienw) en
Toor rekening Tan den
MALZKB.

A. 8. De ViIIieTS & 00.,
Paarl, 10 Aug. 1898.

SAM DE KO
PAARL,

WENSCHT hiermede
geTen dat

Ï8 om Slacht Vee,
Ezels, te koopen tegen
markt prijzen.

Eenigeen die 'Vee heeft om
ftI'koopen gelieTe kennis tB .
aan

~Bouten.

i . Boeken voor de Scholen
DuiV~8Knijperll . de Zuid-Afrika.

i.
,Opwtn~achiDes.

,

,

anllseelrdOogjes Draad, alle groOtten. Oogj~ Draad
apeciaal sterk, voor Draad voor Varkena

~ ~ i
VRAAG NAAR ONZE PRUZBN ALVORENS: ERGENS

ANDERS TE KOOPEN. I

AMES WILEY & CO.,;

=-~
.I=C.A.. :IlIlD~
KAAPSTAID,

REFT pas. het beroemde Manser en Sporting Geweer
QntTang$. Het laatate en beste wapen: voor het ~lle~,n
soorten Bokken, TOOral Spring~ !Prijs £7

Uagel Goweren, Rifles, ReTOlTel'8, en Patroien Tau de

Dewnators, en Lont.
Bicyel.,;"ODm 011 -

T.

TE bekomen bij de v~.
Boekhandelaars in Znid •.Af~

rika tot ~e daarbij 'Vermelde prijsen ,
D. Aitten.-Geschiedenis nn~'
. Zuid Afrika met een inlei~ ,...
over de Algemeene GeschicdelWl.
voor de scholen in de Zuid·
Afrikaansche Republiek. Twee--
de druk met 7 kaartjes uit.p
geven door de Ned. Zuid-Afri.
kaansche Vereeniging. 3/G.

J. C.Vermaas.-Nieuwell'Ul!UKI(Ul
voor het onderwijs in het rekenea
ten dienst der scholen in_ Zuid- .
Afrika et'rste
tweede gedeelte. . 3/.

J. C. V
gen veor eerstbeginnenden, be-_.
hoon;~de bij het eerste ged~
der Nieuwe Methode voor het on.
onderwijs in het rekenen, 9d.' . .

J. C. Vermaaa,_-Nieuwe Reken. '
boek, ten dienste der scholen
Zuid·Afrika.

Eerste stukje Is. 3d.
Tweede stukje 1s. 3d.

J. C.Vermaas.-Antwoorden Tan-
de voorstellen en oefeningen TOOr-
komende in het. Nieuw·RekeD-
boek, ten dienste der scholen in
Znid·Afrika.

Uitgave van J. H. du B1l88Yc

te .A.m8terCIam en Pretoria.
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Frank Lov. Ra.ymond
..):>EZUID AFRIKAANSCHE PORTRET VERGROOTER CERES ...... ~
Voor Alle. 1Ma.GK1u1.t.llt .la % HIERB. IJ
. Y00 ...A.llee 1IVaGGoed I.I

Voor Al.le. -W-aGPra.ohU_' bl vmg.

G AAT Daar ,J>lll heer FRANK LOV. RAYMOND. 236 ALBERT ROAD, gen aan den
WOOU~TOCK. alwl1A~de Prachtigste Vergrootingen, in OUeven, CrayoDl, Ceres vell'8Cltlul,w,r~.

~wart of Wit, op Doek (lf Bordpapier, volgens de nieuwste en belJ&e ~ethodea, In Belasting.Hnur Uit;spUlJl~ren.
.........n A.LLER BIl.LIJKSTE PIiIJZE}\, worden gemaakt. BeguDBtigd. door dl rd DtlWI~U ten lrmlM1N1
'VI5

V

I d VMl. tut en enz.. wo enJoornaam~te ingezeteucu van de Stad, zoowel als door nwoners van en ''11.. van den Secretaris: te Cerea binnen
~ Transvaal ,
, Niet.. a.nder. dan Goed 1Me...k Itel.vel'l'd.. Eu )fAANDvan ~. datum dues,
~enig protret vergroot, en dit niet in Engeland of elders buitenlaDd8, maar alhier gerechtelijke stap~ sl1llen worden

in Zuid Afrika, binnen zeer korten tijd. ingesteld ter ver~jging derZelve
Il'ALRIJKE REFERENTIES! LUISTERRIJKE AANBEVELINGEN I zonder eenige verdFe kemrisgeviDg.

op l~t,FRANK LOV. RAYMOND, WoocIIItook; HENRY CARSON.
236 ALBERT ROAD. 8ec~

AfdeeliDgaraad Kantoor.
Ceree~10 Augua~. 1898.1Vo~" =~f.r ._._~ K&NN_VINGI

- I

DE OndergeteekePde wenaoht be-
kend te stelleni dat hij de prak.

tijk vanwijlen Dr. iVAN BUD!. heeft
overgenomen aan: de Paarl, ea
geconsulteerd kan: worden aan de
eonsulteer-vert reklqen van Dr. TAN
BB.DA.. van af 7 tot 10 en van 2 tot
4 uren.

G. GADOW. M.D.
Weenen (Vienna)

en Leipzig (Staatsexamen.

J

BELANGRIJK iGRAANBOEREN.
MASSEY BINDERS en SNIJDERS,----~, Lost TitleDe "Ma.llsey Ha.rri. Binder" bleek de

everwinnaaar te zijn op de proefnemingen te Bollene (Frankrijk) op den
bden Juli, teven de beste Makers in de Wereld.
, Vroeg :allzut'k noodzakelijk ; alsoo Seizen, Sikkels, Wan Machines,
Doorn Draad I'll Staanders, Gladde Draad in drie grootten.

Tegen laagste prijzen voor Kontant.
"

B.lII.BOSS&/Oo,
Landbouw Handelaars. Kaapstad.

Omheinings Materiaal tegen Kostprijs.
-"'----.;,._--

EEN BUITENGEWONE KANS.
In "..rl

GlIGeluk
WD, _I....

'Da dit
· .. et ft ..
al·fU_
IIIIhntpptl
1IM'H ~
di" oftl'l
R..t re"
hri..tj. ",
.ter DaID

EE:\'E groot» voorraad is in onze handen gesteld, en wij hebben
beslot m dezclve tcgen kostprijs te verkoopen, n.l.:

Zware Driehoekige IJzeren Palen geschikt voor gladde en
doorudraad, l ós, lid. per dozijn.

~ou ten en Krammen benoodigd slechts voor doorndraad, Ss. per
gTO~,

.$:oekp2.1en, !;"t ~ dubbc Ic staanders, 3::'s. per stuk.
Dubbele Hekken, .1- voet en l~ voet, met pilaren, hangboomen,
. staanders kompleet, £6 1~ Gd,
qladde Zwarte Staal Draad, £3 pCI'ton. -:

Kantoor van den

DIBIE. Hoofd Spoorweg 1.fagJUijnmeester,
Kaapatad, es Juli, 1898.---

:K:.A.A.FST A D.
BOCB~EN Onderci

Bood.me
lIeer 80N
eeD Irrllb!
tlllDilke1l
De vmte
... n ... ·
~1ItnI
_'OB yl
_rDa
MIl DW1If'.""'" t
ltd kOtnt
beer eo.
•• rd'i'" wUI.... Ibeb
~,k iD de

A1deeliDgsnad loor de AtdeeUng
Stellenbosch.

lAATSTE TWEE WEKEN
VAN

DE Kiezers in de versohillende
Wijken van de Afdeeling

Stellenbosch worden hierdoor ver-.
zocht om in geschAfte Kabdidaten
te nomineeren voor de Te~n.
woordiging van zoodanige Wijken
in den Afdeelingsraad op de aan.
staande Elektie. Elk kandidaat NOTICE is hereby •
moet door niet minder dan vijf intend ......r..v·m ...

stemgerechtigde kiezers uit het dia. ooPy of the 'l'...U.Ilf' ....

trikt worden genomineerd. anders. on the 22nd day
" zins zal de nominatie van nul en by JAN WILLEMST10CI:BaiIS1.....AlO'U .. ',..

geen waarde zijn. In wijk No. 1, )fAN,in his capacity as
die gerechtigd is twee leden te of the Insolvent Estate
kiezen) moet elk kandidaat afzon· ADBIANVANZUL, in favour
derlijk worden genomineerd door GRBVILLEHENRY
niet minder dan vijf kiezers. Geen certain piece of land ma,rK''''

Kiezer kan meer dan een Nominatie situate in the village of '1_ •..1'-;;11;-

lijst onderteekenen, op verbeurte as &lBO certain piece of
dat zijn MaID van alle nominatie- La A situate 88 above.
lijsten waarop die voorkomt za.} the Erf No. 13 measuring ""'K"'U.'."

worden geschrapt, en' beschouwd 475 Square Roods and no
alsof die er nooit op werp geplaatst. Feet. were conveyed; and

Alle nominaties moeteu door den claimiug to have any ~J!eot;ion
Ondergeteekende worden ontvangen to the issue of such copy
niet later dan den 20sten dag van required to the
SEPTEMBER 1898. Eenige no- writing. with the Re,Q'isI;rar
minatie later dan dien dag~. ont- in Cape Town. .."',•..t ....ft
vangen zal van nul en geene waarde Days from the publication
zijn. Elk kiezer die' zoodanige Notice.
nominatie onderteekent, moet ZiJD Dated at Cape Town,
woonplaats vermelden. day of August, ]898.
Gedateerd dezen 15dcn dag van WALKER & JACOB

Aogustue 1S98.
FRAl~~ HEROLD,

Civiele Commissaris
voor de Afdeelin~ Stellenbosch. SCHUTBEiRICH
NOMINATIB VORM.

l'>ndP ••:'
ep z.t. .. ,- '...,."-..,,..... "..te bftoep--

MOBBISON &;CO'S
Gl-~C:»C:»"r:E:

Draperie Verkooping. .Het

Elk Uur van de Overige Dagen
.Be hoort door het Algelllet'n Publiek voordeclig te worden besteed.

DE OVERSCHOTTEN 1 0

"2 0

:a •".
b •Il II
7 ,
III
II J
10 [
It "1:1 I!

'·IUlIiJ le \Vi Il t"J'l!'".'dt'l·ell zullen I'('n vondig gedul'endede tegcuwoordlze week
W;)I'd"1I \\t'l!'::"raa!!d, Alle Spll1tl'ZlllOe Huisnonwen die begeerig zijn te
Splll't·Jl zoowd zij kunuen behooren (le volgends uitgezochte artikelen te
zien: .\I!·i'if'~t'ostllnlll,-, Hoeden, en Hoedjes, Dames Costuum Dressen,
Jarkr-t«, l'ap ..~, j)I'Pssill~ liowns,DaIlII'SHemd Blouses, Wollen Sj&&Js, Stevels,
&h~)I'u('1I en SI!Vl"''''' Dons Quilt«, Kombaarsen. Calicocs, Lakengoed,

}' laueletres, Lin- ~~nllls, Deur Matten. T! pijt Vierkanten, Thee Mutsen.
llle Overschotten mr Dres Goederen, c,, a, tegen minder du HaltprIjs

Ilf hei Schut alhier beYinrlt
Wij de OndergetEiebnden. kie- . den Y8lOOrloofden tijd:

zers voor Wijk No ...... nomineeren ~mmel Paard! ongeteekend,
hi• ed ' . Ja1'8n oud.-Indlen niet gelostenn e van m deze 21 AQp8tU8 1898 zal hetzel ve
Afdeeling, om lid van den Afdae- dntum uit de Echlltkraal VHrl .. UC.U.

lingsra'\d voor Witik No ...... te ten 10 uur deamorgeDI.
worden.
Gedateerd

......... 1898. I

Plein~Straat. Kaapstad. . -Il. )(Qua vencbaft ... ;:; la
de lijn,. lfuiek, TAIl W . "til
Kerk 0JPl ~ de JooclI~4ï:P.
-lfLL.a..

GM. 1ItII.... 1l lIIfIl...........
'f AARDAPPELlvIOEREN .Boe~

"
W.J.

; I ' J
Ritheeb Kuteel,
• 11 Auguatul, 1898.

desen ..~....... dag van
C

BESTE INGEVOERDE

c "1E:a,:rIy ~C»lI!iIe
'.,Bij G·EBROEDERS GRAHAM,

39 Waterkant Straat, Kaapstad. KAAPsTAD.

WijlwaarborgcD alle Aardappel MoerendooroDi " .. kocht, luivv te_lijn
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ZU'p..~"RI"''''J NSt HE
KONJIfKLI'.KJ!. l AILJJI an

Mdeelingsraad taB Robertson. . . Beligbtid
U·lOaANN;J;8B11RG.Weg Opzichter Benoodigd.

PPLTCATIES gericht aan den
Ondergeteekende, van Per-
bevoegd en gewillig om het
van 'Il Raads Opzichter te

te aanvaarden, zullen ten
kantore tot op Maandag, 12

IlSelt)tember, 1898, om Il uur voor-
]Jll.IlWlIg, worden ontvangen.

Nike applikant moet bepaald het
van 't Salaris verlangd voor
dienst vermelden.
Op last van den Raad,

G. W. BORCHERDS,
Secretaris.

deolingsraad Kantoor,
Robertson, 1;) Augustlls 1898. lil D.SPOY,JIULUI tt Co.,

Vendu Afslagers en Agenten.
DiYisionaJ Council of Robertson.

! Road Assessor required.

i A P!'LI(,;\'L'ION:3 addressed ton the undersigned from persons
eompctent and willing to undertake
(he dut ies of Road Assessor at
l1ont.a~j, will he received at this
pffice nntil ~!nnday, the 12th Sep-

; teruber, tS\)o, at Il o'clock a.m.
1 Every Applicant must state defi-
~litclj" the urnouut of Salary required
for t he service.

By order of the Council,
U. W. BORCHERDS,

Bo/i'd' Kololliaol-If,mookf, Essc~,,,ItOUtd"
e9 : ,,-r_

Secretary.
Div. Conned Ufficc,

Robertson,
l:{th August, lS0~.

D. I. &:; Co. richten de aandacht op hot feit dat aUle dom' ben ~ilrl door de lal•••
Gouvememenls Spoorwegen worden vervoerd I tegen 20 per cent minder dan
Huisraad. Dil biedt ongetwUfeld groot TOOrdeel ...... onse vele kla". door ht't pollOhf.!
bUIme Ord8J'1lin onze banden te plaateen dese groote 1'e~nd6ring v61".6Ukoren. behJl V~ Yenekerd

GOED EN VERTROUWBAAR
G.DIAAKT VAN

Hout Goed Uitgedroogd in de Kolonie,
, .

~ tegen lageren P';jze dan ingevoerde .Artikelen ~ Inferieure kwalIteit.. D. I. en
encnn Voorraad TlpUteD, Lfnolenms, Bedstede, Ba4degDtd, BeWgsa: •• , Ptrcell1l cl '1u,1Ur, EJtCb'tplw II,

GeiUustreord Catalogus en 'rrijllij~ gepoet nij op M1I'f'I'lag.

Vertoonkamers : Ianqemarkt Straal Fabriék 't-an Pakhuis: Barrack eo BooID SIn_
~ pi a.d.

catto en Sharp,
CALEDONIAN HUIS,

'PLBII ~TltA1T, ('IPSTAD.

De Zuid ACriiaansche Mutual UIeDS
Assnrantie·laatscbappij.

¥ llOOFDKA.NTOOR
Darling-straat, Kaapstad.
, --

KENNISGEVING AAN LEDEN.

rH·lER~[EDE geschiedt kennis-
geving, in termen der Inlij-

tings-Akte nm de Maatschappij,
fat de drie-en-vijftigste Jaarlijksche
~gemeent' Vergadering gehouden

~ ~l worden in de Zaal van het
,. ~enooh;chap, op MUNVAG, 5 Sep-

~mbel" a.s., om :! uur n.m., ten
,inde het Rapport, de Rekeningen en
'e Balans Kaart van het Genoot-
.chap, luopende tet op 30 Juni,
l898, te ontvaugeu en te -overwegen.

WILLIAM MAR~HALL,
l' Secretaris.

¥utual Gebouwen,
! Kaapstad, lIJ Juli .1i:l08.
~--
I TANDHEELKUNDIG.-
I

IKENNISGEVING.
!

D'R. J. Iloberg is te Kaapstad van
j zijn reis naar Europa terug-
~ekeerd, en heeft andermaal zijn
sehede pruktijk ovel'genomen.-
~2 Adderley Straat, (Grond vloer.)

JUK-PAPIER.

VOOR UZELVEN 1

H .LLO , Hd IOOrt dat alla
A-ERMêO. QB"
'8C:l.lI1d. .... olelt1••

GEBf.ELvu STAAL,GlLYUIJIDD.l 10L'001lG, fOLIOm IBSCBbT DGD 101ft.
SIt., 12 It" eD ZO11. Ilel'l, IUt GEBlLUCIDDIIIIIG'W 0'

I!STE Toms, JU 10 tot tOO Jolt loog. I·

. '·1.~~~+ Oe .. nip Wlndmolen~ .emaakt met
Wielen Sew.abare T~,.n.. Zul ....
meer water plOmpend~ .. nl. and....
Molena In demarkt..
Oe hoopte priJ a werd: behaald door

deze "Motora" op de Ctlloa8o W.... 1d
Tentoonatellll\&'. 1893. .

DE ~~htigden in de v. er-
acIIilIeade distrioten der Af-

deeling riquetberg worden bij
d.en verzocht in geaohrifte te

GEVRAAGDI nomineeriD kandidaten voor de
__ 'fertegen~giug 1'8D ~e :diet-

.BN ge~e jonge man ~ ~elijk inden ~~l-
• met degelijke keDDie' van lDgaraad ¥.l de aanataaDde verki~-
(lroonee' goed BaJaria aan een be- intr· BIk!kadidaat lQ08t door niet
~ ~ Doe penoonlijk mindez: dh vijf ~en worden
.... lOek bij , genomm~ gerechtigd om voor

J N DBAN het diat.~ te ltemmen, of andere
. c/o ~ h~ Lllso'RllfG. aal de nm!inatie van nul en pene... ._.1_ l'a waarde zijn. Geen atemrechtigde

~ Diamond "'yea Oyertretrnu~llIeaIUII.eiicl.~_ 8te1lenbo..,h. maJ' JD r dan een n"""" ieKracht, Reinheid eD ~,~ 6 v ..

anderen sija. ena goed. . ~~~ .KIlOO8GBVIl"8 No. 35 VAN1898]. teeJumen.! Op verbeurte ~ zijn
yenalecla'" kleurstoffea, .. , y_ naamqlgtacbrapt worden VUl al de
goedkoope eo' infeneore sijD IIIPSCD COUID•• IIB SPOOIIBGD.nominaties, waarop die Yoorkomt,
gemaakt, en .Iachte, Sauw.. -. - I en beaehou' wd ~-. ala daar
rea. gnea. Om na. .lICICM V"Ad 111 l.diu 1t~ ID "'lMu.v&If
lijD, gebruik alechtll nllwa W.1IIM6 , III ea nooi~: t~· zijn gepJ..... t.. Alle

O Ht Dot r tad. nOID1D.~ mOeten door den Onder-IAMOND ' ...,. get.kend~ met later dan den Men

.
...TBNDBRB, op den omslag ge_ dag van 8JPTBMBER 189~.w~r-

merkt"T.dera1'OOrVervoer." d~n on~ t.en aUe DOID1D8ties,
~ zullen door den Controleur en Audi- die ~ d~n dIe dag worden ont-

daD -=tf teur-Generaal, Kaaptrtad. worden vangen, .~~en 1'8D nul en ~ne
. m... bri ing8wacht u,t. lt uur.' '8 midda~ ~aarde ZIJ'. B.lk ~mge. reobtigde

op.KAANDAG. 12 SBPTEMBBR, d~~zoo een nominatie teekant, moet
1898 1'oor het inumeJen en afte. lip! woon~te opg91'on.
~ Daar. van, en in het Dok. Gedate8M dezen 3_ dag van
Kaapatad. van lading. beataaade AuguatUl. ~898.
uit. Steenkool, AJgemeene HandeJa. . A. W. BAKER.
1faren, Producten, enz.' Clyiel"Oomm(~ 1'OUl' de
Securiteit in contant geld moet .Alde.JlDB l'iquetber.;.

worden gegeven voor een duisend VORM !VA'N'NOMUfATIE
pond, of de tender moet worden .. •
geëndosseerd door twee 'ferant- WIJ, ~e pode~kendeD .. kies-
woordelijke perIODen. die .loh daar- ~tigdcpl ~00t' District No ..
bij 1'8I'binden 88CUriteiten te worden' DO~ bil ~ezen A.B., .... n ..
voor de behoorlijke vervulling van i!l dae Afdeehog om een Raad&-
het Contract. . hd te wo~en van den Md.linea-

Voorwaarden van hot Coctract raad dezer Afdeoling van het
en Vormen van Tender kuDDen op genoemde ~trict No ..
aanzoek verkregen worden bij ~ Gedat.eet1l dezen dag 'faD ......
kantoren van den Hoofd 'trein 18...... :
Bestierder of bij den Oodergetee- Geteekend! C.D.
kender. •E.F.

Geen Tender zal worden aange- iG.H.
DOIDeD, tenzij die ~ il op i I.J.
deu. veraohaften vorm. ~L.

Het Gouyernement verbindt. sich '

niet de laagste of eenige -~Gi=<*;;i1;ntiiE-.. t.enemen.
C. B. ELLIOTT,
Algemeene Bestierder.

Kautoor ftIl deD 'AJ,remeeDell Be.tierder
. YID 8p00nr ..... 'lUape&ad,'

lJ ....,....l398.

ëordo l'S Baai. Hotel.
H G. HENDJtlKSZ. Eigenaar.

~OHTIG~ POSIT!"
. EXCJ:LLBSTB &ft'UJ'&L.

TBRDJr BILLint.
VOLLI: LICJqn'B VOO~B'l'ZIi

Ear OD. .,_1 .'1. TreiDeb ... sir LowrJ'.
{I ..... Slalie.

LLOYDS' AERMOTORS HEBBEN OOK III
ZUID A..rRIKA. GETROKKEN:

Gouden Medaille ft1l de ~w V~
ing te Port Elisabeth .. ; ... 1896
Gouden Hedaille en Eersten mj.. JobanHI-
burg Tentoomtelliog... ".. ... 1896
Speclalen Prije, Weetelijb :ProriDale, Tea-
tooDitelling, Boeebui ... ,.. ... 1896..
Elll'llten Prij., Willltelljke Prciriucie, T........ •
atelling, &-banlt ... .... .•• 1_
Eersten Prij., Pari Elia.,.th, Ludbcnaw
Vereeni_ging ... ... ~.. ••• 1896.

Aanb8Yolen door het lJeepIloeiinp ~
ement der Kup Kolonie, ale het bed
om water te pompen, ~ eie
Goyernement. Diamant. Bor.a te PbrIaia.,
of in opeae putten. !

De Lompe houten W~len wcmlt a.a
enel ftl'YUgen door bei Sw.. Gal .......
J..JUO'l'()J.; . ~.

LIoJdl' Stalen !IDO'l'OU loopea ...
eIen lIICht.tea ~. aija gehieel self.npJ..
nod, ea w.. ba ..et - laqjIm, ........ U.

Het J.DJIOTOl ilde ~ ID .......
eoouomilche BeWjlegade ~~ &ef WW.lIl,
een Pomp T~ roetende ~ ...au, ....
dan een goede ~ terwijl ... ' dae ft lUIOlal
sonder eenÏR toe.!oh' of _-. werk~

Het ilIIU'I8 neem' ~ aJlC*lilf _
plaat. in YaO del Joae tB ~'bare "lf ..
~. n ?f Bakki" ~~ .. :

ZIJ die YOOrD~ liJn WJ~~. te koopen moeten 'wel ondenc meo ~~
LI07d.· Gal Y'&IlÏMerde Stalen . ea
andere inferieure en waardeindIe na'boobiageD.

Het echte, Llo1id.' iDJIOTbB. zal hel lOIII-
koopet ea beet. be'VOnden w~ ea laeIft
den foete l'tItMU dqorgeetaau. '

Wanneer yereialilit, worden! .-hikte ,..
IOnen gezonden óm het ~ ~
~ eakel.~eeltelijb reiIIqOatea, oho .....
apem&leIOhikking~ :

Schrijf om pcijalijn ea. I~
of zend bijlOadetheden omtrllD' diep'" ...
den put of h08Ye8lh.id water eis wllllnÏi ....
OOtekeniag der _ta per "o~. ,....al
toegesondea worden.

V6ór gij ergeW! elders koopt, schrijft
i

eerst aan

GUSTAF ANDERSON & Co'}
. 35, Lil£, STRliT, K..UPSTA.D,
Voor patronen van hunne prachtige

Plakpapieren. 'Ns gem~elUk
DIAMOND _ ..... .-

IeV"'''''"-TnF, VERNIS, en SCHILDERW.ilR
TEIIES ZU'R IlILLIJKI'! rRUZEN.

'Sen pracht ige assortiment Lin-
. crusta, en ullo andere soorten

Yersierselen.

Gustaf Anderson & Co.,
35, LANe STRAAT, KAAPSTAD

-"_--

J;EN V!iEESELlJKE HOEST.
l';tN VREES.;WJKE BOEST.
EJlN VBl!;ESELlJRE BOKST.

"~. Commereral Road, Peckham. 12 Juli.
.. Gecchte beer,-lk ben maar zwak cm

mijne gc,,{)It':leIlJi uit. te drukken, maar.il I]

parne dank "'I(gen. U we lOUD,,',,,, hebben
wl!nderen verricht door mij van mijn hoeat
te b.·.njden.l!intade 'Trscbeotomy' 0P.""'lie
0Vmij werd gemaakt (deseltde die willen d.
DUltMche keif.er onderging. Joch Goddank,
ik lt."Cf nc,c) 10 bet 8t. llnrt.holoruew'. Ha.
}JILanl, kllrl oi...manll et!h ht;'.,i~"C, hoelt gehad
ht'bl.~I1; het WM IOUlt,ijt.iszoo zwaar dat bet
mIJ lwdt'maal tlltrutt~. ()e ilhjmighcid die
,.~l en Uull WY, werd 'icrdund 8D ik werd
in staal ~lelJ lOader moeite erTaD ODt·
llaseD te r&ken.-Ik ben, mijnheer,

lft'trouw de uwe, J. HILL.'

DOKTERS GETUIGENIS.
DOKTEH,8 GETUIGENIS.
DOKTERS GETUIGENIS.
• Bollth ruk, CardJJl, Zuid Wam.,

Z8 Sept., ISgS.

• n.t d""t mij ...,.,.,hjk !(l'X't gcn""l!"n ...
nw ('J('dlcntc H~I Lor.t'n~"'L"Spreparaat t.-
get U;.:C!l, en I" lwb bet DU voor de laatMo
a.eht j:t.ren in mijne hO\!lpltalen ~n pri'f'"UJ

prakt:Jk \'()nr~'hrt!'vcn, en het ~.n .~ooter
Y'OOn..h."Id ht_·yuudl!ll. ik. 11)'.1 dikwIJls aal

Chronic Bn.ochilui. UWt'h,zeu2t! isdeOP'nig.
remedi~ die !luj llO);..',:nblikli:dijke Tetlicbt
int~ vt!'nKliaft. l~lulhe t...cvl:cl ik uw·
~enl(d het JHI blit.·k dat aan Cat.nh
llrouchitUl., "'·inler ,·crkpudheitl of eeni~
IIlJOcl Loo~ &we-Jlmg lijdt. ll"n werste CD tet.
8terk"te aan.--lit~Lf"OUW Jc UWt'. iif#

j _, ".0\. lL\ IIlUK 1.. M.ll .• 1..1\.':.1' .• n I~)l.
, J!.chnbur,h. L.I. CA en 1..)1 .• }:.,bubur;h·

GëRUIK KEATING'S LOZENGES.
~ BRUIK K~ATING'S LOZENGES.
o BUIK KEATING'S LOZEJWES.

: .·T II BIll!'\ 80 1.L4AGJ:LKDD .. IlDIa
. i XbTIlfO'S HOU_ WZENGKS een!

___ ~t, en de yerkoop is groot.er
dan OOI( omdat lij OII!I"Iyenaan! lijn In
hl11lDG ..&Ilting en geneoing YaII Wlnlc
Hoei&, .uthma en Bl'OIIGhiU.; alQta •
peIl -uchunc.

ONOVERTROJTBW.
ONOVERTROJ'J'D. r
ONOVERTROJ'J'D.

x-..: de ouo .. b ......
HOur, ~SOlUIJ:ID ma UIL

~~~;A':;,,1a ~ ..........

17_rONLt.,..
Naam. KONINKL~K}f~ JLULDlKli Bl'

WoonpJaat.. -

•

Nederlandsche Zuid--"'fL_~.LI~"-1V.ho
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.' i

• . I

DeheerA. FIEI,.D,
TANDABTS,·

(vrocer~wLoada~
Ii8U_t,~),

ISDa met lijD pnJtttk op IIJJl ........
l'IJIlD8D, in .. beer_ DOUaId carrle

CID Co.'. Cude Chamhln, Adderler 8&ru&,
KAaPataCL De heer J'IKLD it Ioed eD
,.IlII&ia'UJIr bebnd clOGI' IIJne "le
páleuteD 'fOOI' aaD~. ....
Inraamheicl eD "ne blUJjb prt.en.

OONSULTATIE VIUJ I

-
.• Kortste en Goedkoopste Route VOorRel~lgera en
Gbederen ~an de Zee naar Johannesburg, rPretoria
el1landere plaatse.., in de Transvaal~ I .

I. Dagelijksche personendienst van tourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Joharlnesbura
en 2) uur naar Pretoria. .

\ lariel loor Reizigers ~au Jolanntsburg -" if7s.-tD ~ 111
" n ft ft Pritoria a G& Id.--d ti

Dagelijksche personendienst va~ Durba" ,.~I.WIII'.II

JOhannesburg, Pretoria en and.re PIlI' _m
.vaal 'GnOranje VrijltUt.' .

Kantoor Urer.. 9 ua. tM 5.a.1D.
~• .z.t.ent.p, 9 \'.bI. toll LID.
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