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OKZEICDBlUlftDS ~DBPImIIIT.
BELANGRIJKE AAlQtOlmIGIlfG.

GEDt:rrF.NIJK den TOartp~ vaD ODIe Groote Klee.
deren l:itvt'l'kooping leao.,." de »ameli Dftto.

101 "lprillJt>u op tegen la. per yard au kaDIM'D d.... h. o~e-
n.....}(I, kri.i8"n door onse bes'.uafd. D'reeM1DIIab&er. De
"rijlen voor het Mabo en Opmaken Iah'eIeII8Gs.
Deze is eene uitstekende kans .

VOOR DABar_.
daar delle Costume .. wlUlneer ~Itooid .door cm. pwur.
borzd worden meer dan 3 tot "GuJneu, aard te "'fleD

Laat jleae IIlhoone kanI niet oDpbrujk& ~! Ga
een Rijke Cu8tume ~m&&kt te- krUpo tepa ~
de Helli VaD den GeWODeD Prij..

IORRISOK&: Co. PleiDstraat,Iaapstad
VEEL 70.-No 6,6~1.1

r,

Gouvernementsbericht, No. 665, 1898.

O~DER en krachtens de Wet No. 17 van 1897 en in termen van
Artikel VII van Wet No. 40 van 1895, wordt hiermede ter

al~('meene konnisname gepu~liceerd dat de nagenoemde plaatsen,
~elc~fn in de AfdeelIng Vrijburg, van en M Woensdag, den 26sten
October 1898, open zullen zijn voor uitkiezing op de wijze en op de
vOOrlVaRr(!enbepaald in de genoemde Wet 40 van J 895, en hierna
uiteenge:r:et, nam.:-

JL~~~'~~~': aanzoek om zoodanig land zal schriftelijk gedaan worden
en Civielcn Commissaris van de afdeel ing waarin zoodanige lande~

~elerren zijn, (ti" daarop den dag zal aanteekenen, waarop zoodanig
:!'::~7,~,kdoor hem ontvangen is, en het onmiddellijk zal opzenden naar
(h'n ~llDistpl'.

~,Vooruerlocleindt'n van doze Wet zullen eenige twee of meer
I\Rnzoeken voor hetzelfde land ontvangen op denzelfden dag, na den
datllm van kennisgeving, beschouwd worden gelijktijdig gedaan te zijn.
en alle sauzoeken gedaan vóór den in de kennisgeving bepaalden datum
zullen bt'handcld worden alsof zij gedaan waren op den aldus bepaalden
datum,

::3,De Minister zal oe landen waarom aanzoek is gedaan toekennen
n,lp'n;; de prioriteit van het aanzoek, mits dat wanneer twee of meer
allnwekrn ~elijktijdig voor hetzelfdo land gedaan zijn, bet recht van
pnoritt'it heslist zal worden door loting.

4-, teder applicant om land onder de bepalingen van doze Wet zal
~'nE' clt-claratitJ uiaken en aan zijn aanzoek hechten, van den volgenden
illi).oud ,- ,
, Ik, [A,B.] (vul in beroep), wonende te-- ID het Distrikt

---, verklaar plechtig en oprecht dat ik van den
JI'f'ftijd van eeu-en-twintig jaron en daarboven ben, dat ik
dIe annzoek maak voor mijn eigen uitsluitend gebruik en nut,
CII niet direct of indirect voor "hct gebruik of nut van
"enig!'n anderen persoon hoegenaamd, dat ik niet do houder
hen "an oenig land, dat ik, niet eenige schikking of overeen-
kum~t heb j!emaakt om iemand anders in staat te stellen of
lae W laten door koop of anderszins het land te bekomen ten
opzichte waarvan dit mijn aanzoek gedaan wordt."

Handteeking van Applikant,
[A·B.l

GeJaun voor mij tP.oe--~dezen--d8g van'----1898.
[C.D.]

V rederechter.
ri, Tf'dt'r applicant zal ten tijde wann~r hij aa~zoek doet, bij d~n

ri~('IE'Il Commissaris van de afdreling waarm ecodanig land gelegen I,B,
del~n('eren pene som g,elijk aan eon-twintigste van de waarde van zoodan~g
land en van dl' opmetmgs en andere kosten In verband daarmede en ID

geval bij verzuimt of weigert omihet land waarom aldus aanzoek gedaan
i" lndien 110'1.11 Lem toegekend. op t\O nemen, dan zal gez~gde so~ onvoo~-
lI':l.!IrdeliJk "erbeurd. verklaard w~den aan de regeenng: MIts dat lil
genl het land waarom aanzoek g,tiiaan is niet aan hem ,wo~~ toegekend,
het (lt'l.lrag- van ete som door hem gedeponeerd onmiddelijk aan hem
tenlg;;egl'vt'TI zal worden., -' '.

ti, Aan iederen mondigen persoon kan land t;oegekend ~orden o~der
,-Ic, l11'pallll:;envan dele Wet, doc,h g.ecn persoon die de ge:eg'lSteer~e elge-
maar nm lant! binn.en de Kolome is, en geen persoon die ten tIJde.van
)aet aanzoek eenige schikking of overeenkomst heeft gemaakt om eomge~
,Vt<1t>renpersoon too te laten het land waarom aldus aanzoek gedaan IS

j '(Jl" koop of anderzins te bekomen, zullen land aan toegekend worden, en
~~. 'u persoon zal meer dan ééne toekenning krachtens uitkeizing onder
deze Wet kunnen ontvangen, , ,
. 7 _'. De bUnister zal uitreiken aan den eersten a_pphcant die ~e

~. ' •.c........ -I~ condities voor land onder deze Wet heeft vervuld, of, IDI"e~pe C I U .. "",IU<O d li
I ., t-~ of meer aanzoeken om hetzelfde land aan en app cantgpya Vb' .. _ , ed

beslist d~c'" loting, eene licentie, om het land wll8r~~ _aanzoek is g aan
te bouden ,1n, ~ de volg-ende voorwaarden en condities :-
. (I) De lil' "!ntie zal zijn voor vijf jaren, gerekend van ~en e~rsten
1 I f' It'll Januari eerstvolgende den datum van de hcentlC, en
, IJ I (I l en ('er.-; < d 1" ~,
I I I t '.iidl)erk tusschen den datum VIID e lcenwe, en zoo-

Zil IIIsuIten Il' ' ... r '

danwl'D da" , • ' 1
ril \ D0', I"k~" lte betaling wn opzichte van zoodamge licentIe za
\ ') e par IJ n-. '.. Id h t Id.. .I'k tw,ntigste van den Pl'\lR vast,geste voor e a us

zIJnI hPI IJ '1 alidn tcena'men met een.twintigstfl van de opmetings en andere
['I' 10111 eo an • .eu , d
ko~t('o oIJ wodarri~ land, :~n zal VOOrlIlt betaald wor en. ,,' .

(,,) De ~t()rtiJ;<' betHaW ten tijde van het aanzoek zal zIJn ID betaling
,,\-an h"t heil rag YO~'schuIJigci op den" eerstvolgend en eersten dag van
J.lollari (lf ,Jnli. Jla.;r;r het geval ~oge z~n.., ,,"

( I) De l'cn;ooll. aan wien zo,danlge "hee~tle ~ordt tllt~,:relkt zal
h 1 _o> de ul'trciking van zIjne hc~ntle persoonlIJk het aan
ll1n"D Zl'~ m:U\1J1en - .' bl"

I. 1 I d ~llnP.f'rl'n en zal wodamg land aldns IJven oceu-
1)"1ll lot'!!\'I\enl an """'" 1'-- , ""f
, I"I I, I·'k Ucronder is bepaaM, voor het tJildperk van VlJl"~,rt'n lela\e ;_,relJ , • landbek t

JoI!'l'n, of tot,dat hij eeu grondbnef tot zoodanl~ om. W k
~ Geen bnd gehouden onder de bepa1mge~ va~ deze e.t an
,I ,deu gooure1lde den duur van de hcentIe vermeld ID het

()VIT;1:('( ru~en \\ or
la,It:;tvoor~a.ande artikel.

'I, In hC't geval van eenig verzuim gedurende den duu~ ,van de
!:e'''ntI'~om de conditil' van occupatIe te vervullen, kan dde Mm,su:r h'!:
li<~111 H' onvoorwaardelijk verbeurd verklaren en bet l~n ten opz1e

, ' ' 'kt' ..nl °nn de Regeermg terugvallen:
",I_ln'aIl de Ircl't;ltlll uItgerei IS ..... - " d h
"'IL. ,I ' __';~-- t !)!'wJzcn wordt ten genoege 'Van den MiDlster at et
oo;<l~ \-j01-tct1T.n.-T1 lie, ~ d k h"

, 'I f'lilim DIll te UCCllpl'Cren veroorzaakt was door. droogte, ahnuldR?, IJ
, tg I Id' doch zoodsmge verontsc Igmg",..,'"\tVII~ YerZUIID veron c lU 1gen, .. da: aalf d

7,;1 \llltJtgl'~even worden voor een langer ~,lJdperk an tw maan !ln,
.:l<:n~ r:oo<lanige lh'oogte voor een langer tiJdperk duurt.. " ,

lO, ~ll den afloop van de vijf jaren waa"oore~e lIcentIe Ultgor~,k
li 111 jndien de ~linister overtuigd is dat ~e d~nnd vervatttoeecokn I ,les
" " , OO L Id ~IJ" n zal h ii aan den gehcen tleer e eene en nlDg
11\,:11')<)1 lJll. vervu ,., 'Id d h b d, r . ':ht-oozit dOIlD uitre1ken van het an . oor . em g.e ou en en
0]' cr P" d conditiell vermeld m artikel V van
ill")CCllpeel,j, onderworpen aan e 1. _ ..._1' "ft" 'lijb h
\\' ct 1ij van ' Sciï, onderworpen aan de otfloWI~g,van VlJ l'dn laar ra c e
pa.alelOenteu" l'!k van het bedrag van een-twlD,tIgste vand a wk tee. "din
het land tez<~mel1met de waarde Tan de opmetmgs enkardnerezulIos nd e

11 "op zoodaniu1and en verze e en wor en
"'l'lI eerste last Z.Ul>cnZ1Jn d Re"O .'. Mits dat in geval het
1 b d ten gtlDste van e geenng .
: oor 'fer an . d Minister die certifikaten t~n dien
.''',':p 'l'~ \' ordt t~ genoegen .un en " '
, . '.. 1 " ... ' ,I oat Ud gclieant,iëerdo na I,wee laren occupatle, per·
, " . 1..1 \ el cbe len, ) hot land door hem geoccupeerd

,:I,>I\c';~tl'·'T,l'etc.rtD.£' heeft gemaakt O;~ 1 d dId, r·' t' 'DJ!teDJ!gellJk ann lewaar evan gezegl an,
ulIJer ZiJ' ,danige lceD lO ml "kfln een rondbrief tot het land
Jan kan d(' Mllllster aan hem doen Ultrel g d betalin

",loor hem gehouden of iooccupeerd, onderw~~n aan ed rdg van
. I' loOk b nAA.l'ementen van een-twmtlgste van a waa e vanzoo ve e Jaar IJ SC e r- . d kos ..... als
":bet l;\lld tezamen met de waarde van de opmhetln~~~ ~re . 'ht;; ,
te7.dlUL'O' laS de jaarlijksche betalingen d~r emedgeheelOP&1~ vau
,"<lolicentit) wt rzegd~n grond~ lUllen ~tmak~.l1_~ V nekd wo~:
~oodanige jaarlijk.adw r;,enchul¥t beta!iqon alWVM ,
'_mb&lul.

. ,~

AFDEELING VRIJBURG.
DE ~ergeteekende, zich 6a.n de Paarl ~r}.;mbende. UI '

~. doen verkoopen ten dorpe PORTER , , ~.
, I ' .'

Op Woensdag, 31 Augustus, ',e.k.i;Veldlornelschap No. 6.
OP

IWDAG, ft SEPTBDER, E.I.,
OM 11 UUR V.••

Pt-reee I NA.ilI VAN P~AATS, Groot. I
No. I. MOI'g, ~I----- ' : : ___

270 I
~~~ ,I

405
578 I
117
378 i

(jl li

102
2:34 I
201
408 I
35:3 I'21:10

Koopprijs.
OM 10 UUR V.lt, '.'

L ~ijn praohtig" '!'~t;l Erf omringd ~~.lnreepeer h~. _; ..
daaropstjaaDde net, genef)llk en suffisant Woonli~ Ultenlll

beva.t~e Kolossale Receptie, Zit-en Eetkamer,3 .

DE heeren VOlGTen BLAOK,hande- ,Badkamer, Dispens, Kombuis, en Bediendenkamer. BllLi~_"bcilQ..,.
. lende onder den na.nlïï van met Koetah.uig, Stal voor 8 Paarden en Varkenshok. Het JGit~dolID1I
VOlGT& Co., vennootschap .ontbon- seer ~genaam gelegen en mag beschouwd worden ala
,den hebbende, zullen publiek doen gezondstje woningen in het Dorp. J

verkoopen op bovengemelden datum .
aan hunne pakhuizen te Lady Grey . i .Yoortta._-=-~u"'raad :
Straat, hun geheeien voorraad, J II. j(RECEPTIB KAli EB ~-Tafels, Fancy Stoelen, Nr.I\Al'I1'l ...n' HalkireOi
bestaande uit Merste Klas Ameri- Braeketa, Bracket Lamp, Gordijnen, B.loem Potten, 1 kleine .Ma__
kaansche Rijtuigen en andere Haa- houten 'tafel, 1 nieuwe Beethoven Piano, .. met zoeten klank."
delsgooderen, 00 weten :- III.; (ZITKA.MBB}.-Stoelen, Vouw Stoel, 2 kleine Ta.fels, 1 Nieu •• .:'
18 Twee-plaats Karren met en blad Stapd,. 1 .Mahoniehouten Schrijf Tafel, 1 groote Kas met

zonder Kap Front, 1;groot Boek Rak, Gordijnen, enz. .
1 Twee-plaats Kar met Kap en 1V. itE.ETKA.llu).-Eet Tafel, 1 kleine Zij Tafel, Stoelen, &Ilwm"q..

Gome1astieken Banden Hoorne~ Brackets, LWalnnt Sideboard met Glazen Front, 1
7Vier.pla.ata Rally Karren 1 Huis 'flak, 1~ilter, 1 Borst .~eeld van Hare Majes~ 1 .
1 do. Cape carl. Lamp, Ji Eleotri8che Klok, .!siJn Staander, Glazen, VU8D, en Hb .... 1IPIl
2 Sohotech Karren, 12 Wflfl-nIRJlII.' V. (SLUPKA.XER.)-Twee IJzeren Ledekuten komptéet, 1Lecl_.

Spiders enkel, 1 ~eeren Kast met Laden, Mahoniehouten, Wascb
10 Vier.plaats Spiders, 2 Zes-plaats Tafels, 2 groote Kleederkasten, waarvan een bijna nieuw met

Spiders Front, Handdoek Rakken, Schilderijen, Stoelen 'en Gordijnen.
1 Vruchten Wagen, 1 Lichte ... Vl.! (BEDlIOi'DENKAJilu).-Enkele Ledekant, Wuch en Kleed 'T' .. ,Fahr)

'Vagen ~~:
9 Zadels en Toornen

12 Paar Tuigen, 3 paar Voortuigen VU, Het gewoon .A.esortiment Glas- en Aardewerk,
12 Enkele Tuigen gereedschap, ens., w~der 1 Extra Stove •
75 Ohio Voer Machines BINDELIJlt:
1 Lot paarden Borstels vm E
1 Lot :Stangen en Trensen . !'-. en Gang Lamp en Gordijnen, 1 Tennis Net, Ballen, ea
4 Wijn Pompen, 3 Sproei Pompen, Racquets, 1 Amarikaanscha Buggy, 1 Kapkar op Veeren, 1 'ft, OeIID8DIli.·.

20 Hand Pompen 2 Hoeden Rakken, en nog andere artikeleD, te·vee} om te melden.
4 Kruiwagens, 2 Cider Molens, 1 Da. F. WEBBB.

Lot Ploegen
1 Lot Harken en Cultivators, enz., Faure, Van Eyk & Co., Afslagers

en wat. nog verder. zal worden
aangeboden, t4 veel om te Paarl, 23 Augustus, 1898.
om~hrijven. ----------------------------------------------------

FAURE, YAK En !CO., Afslagers.

1~9
200
201
202
203
20·~

£226
246
266
211
255
214

3151
3451
:3771
:.Hi44
8591
3683
3412
4473
3839
4328
3827
5041
3925
4830

Kelokcloe
Battlemound
Doxun
Bullrun
Budin
Eskdale
Riverside
Wolco!nbe

.'''/
242
255
270
247
270
285
275
273

205
20(j
207
208
209
210
211
212

Detlar:l;'ing ...
n ,<
! ,')r' ~....·a ..•

I
Gar::~:hoane ...
lfrcystock ".
Cahar .,.
Viera ...

Domini's Township•
De Groote Verkooping van het Seizoen.

,

EEN Groote uitgestrektheid van "Lowenstein" en "Oaklands" allerge-
gehiktst aan den Durbanweg gelegen, een aangename, korte wande-

ling van D'Urban Statie, is door den Eigenaar, den heer F. J, van
Lielsland Duminy, jun" verdeeld in 300 Fraaie Erven die ,op Zaterdag
namiddag, den 3 September. te 2.30 precies, ter plaatse, aan
de gelukkige koopers gebracht zullen worden. -, ~

Alsook het nieuwe Woonhuis van 7 Kamers met Buitengebouw en
den Bekenden Smidswinkel aan den Hardenw~ .D,ast de Elsjesbrug
met omliggend grond, De gedurige_ doortocht alhier geeft ook gedurig

en werk beteekent geld. ne Oude Winkel wordt door een
nieuwe vervangen met doelmatige m~~nerie kOlhpleet. ,

Die Je ligging alreeds kennen of den Eigenaar een bezoek willen
brengen aan zijn naastgelegen verblijf "Fairfield", alwaar hij uitge-
breide tuinen en velden heeft ontgiad en prachtige waterwerken aan-
gelegd, zullen moeten toestemmen dat Bouwperceeien in elk opzicht
zoo gezond en gewenscht gelegen, nog niet in deze buurt ter markt
zijn gebracht geworden. . Paarl, 20 Aug. 1898.

Verscheidene sluiten aan den Hoofdweg naar de stad; anderen zijn
heel nabij. en zijn allen groot, vooral de 'I'uinerven.

Het leven hier zal wenschelijk veraangenaamd worden door de
gunstige ligging, de heldere natuUi; -geen drukkende lasten en het genot
van gemakkelijke spoorgerieven. Goed water is eene vereischte in eenige
Buitenwijk, on de eigenaar is gewillig dit element met pijpen aantevoeren Belangrijke Verkooping
tegen schappelijke vergoeding. die genoemd zal worden. ,

Plannen en Inlichtingen zijn Terkrijgbaar van dên Eigenaar
(U Fairfield," P.K. Durbanroa.d) of van de Ondergeteekenden.

Herinner toch, Zaterdaa', namiddag den 3 September,
wanneer een Specialen treió kooplustigen vrij van de Stad te 1.30 TE
precies zal vervoeren, en de veiling te 2';30 plaats vinden.

J. J. HOFMEYR EN ZOON, Afslagers. DE Ondergeteekende daartoe be-
gunstigd door den Heer C. G.

M lmesbury Exeouteorsknmer en VoorrdiJ· en ~~RTER, z~l publiek verkoopen tera ;J , • ' "" ZIJner womng op
Brand Assurantie Mnatschnppij. WOENSDAG, 31 DEZER.

OM 10 UUR PREOIES. '

In den Insoltenten Boedel 'ID·· IIBUR eD 1)SBOIIB. .
'DE qndergewekende, behoorlijk gelast door deD Eenigen Truatee' , ...

bovengenoemden Inaolventen Boedel, om van de hand te aetAieIl_.
per Pi

PUaUEKE VEILING OF PRIVATE, VERKOOPING~
Van deztgeheelen Voorraad Koopmanswaar (waarde 0JIla···.
trant ~6,OOO). is gereed om Koopsaanbied.inaen te ontvangen. wor
den. gehéelen of gedeeltelijken Voorraad van af cIezen datum tot op 1
September a.s.

De )Voorraad zal. te zien zijn eIken dag van 10 tot 18 uur 's JIlOI'!I .
gena, en; 3 tot CS uur '!II DaJIllddaga ln de Gebouwen, .

VAN

Vaatwerk, Losse Goederen
en Vee.

GROEIBERG, WEWKGTOH. , '

~6, BURG STRAAT, KAAPSTAD.
De Ártikelen bestaan uit: Linnen, Geruit, K1aa.rgemaakte Kleedere1'4

Parama1js, Sjaals, Quilts, Wollan en Katoenen Kombaarsen,~Kousenwaar.
Stevels ~n Schoenen, Dres Materieel, Linten, Kanten, OpmaaJraell.
Knoope" Berlin Wol, Sjerpen, ij'e_mden, Corduroys, Tweede, Hoeden,
Mantels~ enz.

KOOPLIEDEN WORDEN UITGENOODIGD.

e EMILE H. VAN NOORDEN, AFSLAGER.
72, Loo~straat, Kaapstad.

'"v' E:~ Et C:» C:» I=- X ~G\-
VAN

VAATWERK.-l Stukvat, 1 Evapo-
rator, 4 Half.leggers, 4 Leggers,
2 Brandewijns Ketels kompleet,
6 Ankers.

VOORTS.-20 Kastrollen, 20 Kan·
nen, 1 Houten Bad, 1 Voeder
Machine, 100 IJzeren Lepels, 8
Vleesch balies, met en wnder deksels,
100 Peper Kannetjes, 10 Trommels,
1 lot IJzeren Brood-pannen, 6
Kisten, 1 lot Enamelld Kastrollen,
1 lot Emmers, 2 dubbel-loop
Geweren, (Aohter en Voorladers),
I lot Scheepstouwen, 110t Slachters
Hakken,l Zeil.

EINDEI.lJIi.-2 groote Varkens, 12
jonge Varkens. 12· Koeien en
Vaarzen, 5 zakken Gnano, 1 lot
Zinkplaten, en wat meer zal worden
aangeboden.

1. B. DI Villiers &: Co., Afslagers.
Paarl. 23 Aug, 1898.

KENNlSGEVING.

ER,VEN _,.//I. .A1deelingsmad Hay:
..leL.. HIERMEDE geschiedt Jcennia.o

geving, in termen ftD 8ectie .
5 van Akt~ 30 van 1883, dat het .
zal worden voorgesteld, op CleD8"
vergp.dering VaD den Afdeelingaraad .
van Hay, te worden'gehouden in de
Hoofzaal te Griquastacl, op Vrijdag,
dt-n 14den dag ve October 189d. 0Dl
Zijn Excellentie den Gouverneur te
vel'llOeken de provisies van de ()m.o.
heiningswet No. 30 'van 1883 en,
latere amendementen daarop Tall
kracht, te proldameeren in Wijk.'
No. V, Paardek1oo~ in de AfdeeIiDg
van Hay. .

GEO. G. GIE.
BeCrettriI.

Afdeelingsraadkantoor, Hay,
17 Auguatua, 1898.

TE 30 ierste lIas RliI Pwdu,
tO : do. do. Tlp Top Ezels,

Op J)onderdag, 1 Sept.,
ZAL 4e OndergetElekende Publiek
~ d~n verkoopen te KLAPMUTS
STATION~bovengemeld getal Paarden
en Ezel!f. Onder de Paarden zijn
er verscheidene egale gedresseerde
PaardeIj, 3 en 4 jIlren oud; de Ezels
zijn 2 j~rig, bijna 15 handen hoog,
waaronder 6 zwarten zijn. Alleo
zijn in goede conditie en geschikt
voor ~elijk gebruik.

: W. S. J. DB LANGE.
A, B. (Je Villiers cl Co.. Afslagers.

Paarl, 25!Aug., 1898.

VREDENBUBa.
Malmesbury '.Afdeeling.

De Ondergeteekende, behoorlijk. daartoe gelast door de Dorps Com·
missie van Vredenburg, zal publiek doen verkoopen te Vredenburg op

Donderdag, l September, 1898:

aa BBVBN
OF HET DORP

VB*:I'El\IBURG.
"Mun••el •.
a PaaaocI.en, -.HuID.

Sohietipaard.en.
1Bokwralten

AARDAPtpEL1VIOEREN O~:';'n~utltl;V

BESTE INGEVOERDE V_OOP ING TE

Y ~o_e" BO~E!IELD,
DEBS GBABA~ _81 +UG •• 1898.

, I.V. :M. RETIBF.

G. W. KOTZE, Secretaris.
Malmesbury, 19 Augustus, 1898.

op
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DE HOOP,
'allu Bonn 'loer, Roggmld, Clililla,

Per publieke veiling verkoopen
. 'Voor rekening van den Boedel van
- wijlen HE!\DRIK J.~COD\;S Louw, het
'volgende ;-

Levende Have:
31 Merril's, waarvan 15 bezet zijn

"all de beroemde Engelsohe en
Hollandsche hengsten: Apos.
tie en Marocco.

15 Muil Ezels (gedresseerd).
1 paar eerst{!klas egale Kar Ezels.
13 geJ.resseerde rij. en trek Ruin

Paarden.
1 paar gedresseerde Kar-paarden
U jaar and).

4 Jonge Paarden, hengsten (2
jaar oud).

3 paren egale jonge Paarden.
1 oprechtgeteelde Engelsche

Hengst (Apostle),
1 ollrechtgeteelde Hollandsche

Hengst (Marocco).
116 Beesten, waaronder 20 Koeien

.met Kalveren zijn, uit goeden
ras, en 20 Jonue Bullen en
V aarzen, oprechtgeteeld.

1 direkt nit Holtand ingevoerde ENDERS, op den omslag ge.
Bul. \00' ...,._~.",.. merkt" Tenders voor Vervoer,"

600 santeel Schapen en Bokken. zullen door den Controleur en Audi-
100 oprechtgeteelde M~rino Ooien. teur-Genersal, Kaapstad, worden
17 oprechte Merino Rammen. ingewacbt tot 12 uur, 's middsgs,

Losse Goederen: op MAANDAG, 12 SEPTEMBER,
1898, voor bet inzamelen en atle-

2 Bokwagens. veren naar, van, en in het Dok,
1 Scbotsch Kar. Kaapstad, van lading, bestaande
1 Veerwagen. uit Steenkool, Algemeene Handels-
3 Kap Karren. waren, Producten, enz. .
2 Open Karren, Securiteit in contant geld moet
1 Snijmachine (Daisy) worden gegEl'Ven voor een duizend
1 Wanmachine. pond, of de tender moet worden

16 Zwingel:!. geëndosseerd door twee verant-
1 lot Ketting Trekken. woordelijke personen. die zich daar-
5 span Wagen en Ploeg Tuigen. bij verbinden securiteiten te worden
1 paar Kar Tuigen. voor de behoorlijke vervulling van

16 Halters. het Contract.
1 lot Beestenvellen. Voorwaarden van het Coctract
5 dubbele-voor Ploegen. en Vormen van Tender kunnen op
1 Egge (Howard's). aanzoek verkregen worden bij de
1 lot gezaagde Hout. kantoren van den Hoofd Trein
1 lot Kaf. Bestierder of bij den Ondergetee-

10:) MuJ.den Koren. kender.
Boerderijgereedschap : Geen Tender zal woroen aange-

nomen, tenzij die gemaakt is op
1 lot W agonmakers Gereeds~hap, den verschaften vorm.

Zadels, 00< een Jufïrouws Het Gouvernement verbindt zich
Zadel en Toom, Ladders. niet de laagste of eenige Tender

1 Weeg Schaal. aan te nemen.
lL,t ,I.{ewoae assortiment HUIS·

RAAD, waaronder ver ..cheidene C. B. ELLIOTT,
goede Enh'le en Dubbele Lede- Algemeene Bestierder.
kanten zijn, en verder, een nieuwe KaDtoorvandenAl~meellenIk8tierder

van Spoorwegen, Kaapstad,
Piano, l'en Harmonium, alsmede 12 Augustus 1898,
verscheidene Tafel:!, Sideboards, _- ----- ----------
Stoelen, enz., te veel om te melden. Twee Rondgaande Ondel'lijzers

H. C. LOUW, IlENooDIGDTE
Executrice Testamentair. Onrucbt en DuiUonlel" wijk lIdden Ueben·

D. F. MARAIS, Jr., AfslaQer, bergsvlei, District Bethlehem.
Calvinia, 2V Juli, 1808.

--~-!f\:~l'
\ -',

/ __ ' I:.,."J.'- .... " ....~.......

GROOTE
,publieke Verkooping
'DE Onderget{''eken~~, behoorlijk
.. daartoe gelast ZIJnde, ZP 1

op Donderdag, 22 September, t898,
TE

. ~
J_

i.
f

Departement voor Publieke Werken.
Calitzdorp Besproeiings

Schema, Nelsrivier Dam.

TENDERS,
VOOR Ill'( uitgraven, vermalen

eli vervooreu van Klippen en
Znnd vn voor het verschaffen van
cement, "tt.','nkL>ol"1lT'lIWU Pet rolium
Olie,

V('l'zl'geldo Tend,'r,.;, dllidrlijk
gem,'rkt aL, hoven, zullen ontvangen
worden Jilor dell Controleur en
Auditellr- Gelu·r-aal, Kaapstad, tot
om 12 lI!ir,0l' 'N()ensdal-{,den 14den
dag \':iIl :-;"I,teml>er, 1808, voor de
volgende ti il'llsten :

(n) Vupr het gl'a vel.l, \'l,rmalen'l
en Yt'I'VOl'rt'lI VllTI Klip en ,_:.
Zand l'n <lnJl'rt· Diensten bij a
de l'gg1T1gvan den Dam. ~

(6) Voor bet voorzien van c3
Cemt'nt. 1 ~

(cr Yoor lwt \'oorzien van ~
Stet'nkool. J ~

(d) Yoor hpt VOOrlH_'nvan ruwe E--
Petrolium O1ie.
Spl'l.'lti k!lt ien en VI)(!rwaarden van

Kontr.lkt kUllnl'l1 op uflplikutie aan
de kantUI't'1l \'an het Departement
voor l'uull"ke Wl'rh'l1 tl' Kaapstad,
KIrllbt'rk.r, Oudtshourn, Pnrt Eliza-
beth, en Ktri(_!'\\. tll':lm,tnwtl \lorden
verkregetl, a'lw:I:lr g','dru.ktt' vormen
van Tendl'!' zlll1l'n worden voorzien
alsook IL' .Jolllwnl'slHlJ'g, Z.A.R. zoo~
als aldaar pL.al~l'lijk geadverteerd.

Tl'!lderaars mopten ten strengste
voldL)t'tI a.an dt, Yoorw:~rden en
instl'llctil'~ bij 't voorlqrgen van
hUlJlIL' aanhieJIIl(_!'l'll, anderzins zul·
leu :LIj gl'diskwJ.lIficeerd woroen.

De laag-ste of ecnigA Tender niet
noodwendig aangenomen.

JOSEPH NEWEY,
Hoofd Inspekteur

van Publieke Werken.

B~STROKG ell Co's Vee YerkooplngeJI.

Priji~p V,1n VtJe in Port Elizabeth go-
dU""'IJ.l,,:\ Il;':U"t" ,_ DI' heeren Armatrong
en C·)- n·r!{, ...htl'll v"J::rpnde dese IDIfDd

E;l,lchIOt!!!eD,I.<'I;tn £15 7 6
SlachI8~hafeD, ., 1 lj 0

9' Lammen,,, 1 2 3

Ellamgowan,
dist. Dordrecht.

MONTAGU . PUBLIEKE SCHOOL.
BENOODIGD (SAM ~~~OCK,

BEN Assistent voor Standard VII V\ ENen School Hooger werk. . r SCHT Qie~ede,lMnnia te 18nu met sijn prak1ijlrop lij.eiPD be.

Sal
. £150' . . geven dat hij a1tlpos gereed ~8Il. in d. heeren Dobald Currie

am s Jaars. 18 om Slacht Vea, Pat\r'den eD en 00. • OutIe Ohamben, Add.. ler 8tnat,
Werkzaamheden te worden aan. k ' Kaapltad. De heer FInD il Ioed en

vaard JO October, 1898. ~ oopen hoopte ~k bebDd door mJlIe nl.
l' markt prvzen. - patt.n_ ~ aUll profacmeel. ~

App lcaties met cJpijen van , Eenigeen die vee kwumheid eD mJlle blWJb prIJ_n,
Beaten en getuigschriften' T8l'Eoope.n gelieft:
tot 15 St>p~ber, 1898 door

Ds. J. C. TRUTER,
SeCntCIa.

Departement' lour Publieke Itdell.
. AAN BOUWMEESTERS.

TENDERS.

WORDEN gevraagd voor toe-
voegingen en Loodgieters

Werk aan het Gevangenhuis en
Verbeterhuis te Kaapstad.

Teekeningen, Specinkatien en
Voorwaarden van Contract kunnen
worden gezien, en verdere infor-
matie verkregen t-en kantore van
den Onderge~ende. .

Tenders, duidelijk gemerkt "Ten-
ders voor Toevoegingen en Lood-
gieters Werk aan het Gevangenhuia
en Verbeterhuis Kaapstad," zullen
worden ontvangen door den Contro-
leur en Auditeur.Generaal, Kaapstad
tot op den middag van 7 September,
1898. .

Tenderaars moeten twee bevredi-
eende borgen voorzien, ter behoor-
lijke nakoming van het Contract,
en zoodanige Borgen moeten den
Tender pnderteokenen.

De ltag~te of eenige Tender ~et
nood waD;ltg aangenomen. .

( A. C.IIOWAR~,
t pro Architect.

Departe}n'lnt voor Publieke Werken,
Caled' n Plein, Kaapetad,

2J ngnatu8. 1898.

UAPSC E GOUYKRUIEJT SPOORIEGEJ.

YenOl' Ym' Lading naar, IU en In
t het Dok, laapstad.

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekkingen, verge-

zeld van de bij de Wet vereischte
getuigschriften van bekwaamheid,
en goed gedrag, van de laatste
School-commissie en Predikant waar
Applicanten werkzaam waren, en
van Lidmaatschap een er Protestant-
sche Kerk, zullen door den Onder-
geteekende ingewacht worden tot
op 21 September, e.k.

Werkzaam beden te beginnen zoo
spoedig mogelijk.

Salaris £120 per jaar, en de
schoolgelden.
Alleen ongehuwde personen zullen

in aanmerking genomen worden.
Billijke reiskosten, gestaafd door

kwitanties, zullen vergoed worden.
N.B.-De geslaagde applicant

moet zich voorzien van een onder·
wijzers 2de kiWI spoorweg certificaat
om tegen halfprijs te reizen.

H. E. DO PLESSIS, V.D.M.
Sec. Sch. Com.

Lindlay,O.V.S.,
19 Augustus, 1898.
--------------

BÊNOODIGD.
FENE Onderwijzeres voor de
J Publieke School te StockweIl

(dieht bij Ashton Statie).
~alaris £(}O 's jaar~ met vrije

logie!",
Werkzaamheden te worden aan·

vaartilO October, 1898.
Kennis van Muziek ~ne aanbe·

veling.
Applicaties md copijen van eer·

tifica.ten en getuigschriften inge.
wacht tot 15 September door

Ds. J. C. TRUTER,
Montagu.

, ,

EXHIB

,,~_rl'm. d&ftilaIdIJ"" I
ftIl .Hope ..... DB~·· de

AlCll.iq ,worden liierdoor';ter- tohilfeDde ~ der .
zocht ~ ,iD ~ KandicWen deeling a.u~ "...., .•..
te DO~ Toor de. T~n. desen 'YOl'IOcht iD· geeahrifte .
woordiging van soodanige Wijken DOIIlinetnD kandidaten VOOI"-.. de
in den AfdeeliDgsraad op de MD- vert.egein,oOrdj~ ftD sulke m.. .
ataaod, verki..wg !aD.Leden. :BIk rioten ~lk in den. Afdeel.
kandidaat moet door niet minder. iDgI1'I8'l hi.~ de komeDde Terkin-
dan vijf ~tigde kieZ:erI uit inJ.. BIk ~Ddidaat moet door niet
het di~ worden .~mmeerd, mmder dan vijf penonen worden
andel'UlDl sal de nommatie van nul genomineerd, gerechtigd OlD voor
en geen waarlle ziJD. Elk kancJ.idW bet diat.riot te stemmen,. of anders
moet ahonder~jk ,,!orden geno~- ial de Dominatje van nul en gteJltl
~rd door met. minder dan, 't'lJf waanle sijn. BIk kandidaat moet
kiezers. Geen Kiezel' kan meer dan aboDderlijk worden geuomiDeerd
een Nominatie lijst onderteebnen. door niet miDder daD vijf ki ..
op v~ dat zijn DtWD ~ alle gerecbtigden. GeeD atemrechtigde
nominatie-lil8ten waarop die voor- mag meer dan een nominatie
komt sal worden . geschrap~ en teekenen, or verbeurte dat zijn
beeohouwd alaaf die er "DOOlt op naam van a de nominaties wordt
werd geplaatst. geschrapt waarin die voorkomt,

Alle nominaties moet-en door den en beeohouwd te worden als
~ndergeteekende worden ontvangen nimmer daarop te sijn ~'lar.a:.t.
Dlet later dan D15sDAo. den 278teD Alle nominatiee moeten door den
dag van SEPTEMBER, 1898. Ondergeteebmde ontn.Dgen wor-
Eenige nominatie later dan dien den niet later dan den
dag ontvangen zal van nul en geene 26aten SEPTEMBER 1898 en
waarde zijn. )!Jk Kiezer die zoo- alle--nominatiee na dien datum' ont-
danige Nominatie onderteebnt, 'ftt1lgeIl sullen van nul en pene
moet siJD WOODplaat. vermelden.. waarde sijn. Elk stemgerechtigde

Gedateerd te Hope Town, dezen die sulk een nominatie tee1tent"
22at4tn dag. van Auguatua 1998. moet sijn woonplaatls opgeven. . .

J. B. vAB BENEN, Gedateerd dezen 2óaten dag van
Civiele Commiuaris AuguatUl, 1898. 1\------------------------

voor de Afdeeling Hope Town. MICHAEL SMUTS, n de Kiezers in de Kiesafdeeling van
NOlllNATIE VORM. Cl"riele Co~ ~ de

. ~liDf Olanwllllam. George.

-W
0.-...~......
..,all'
OC-I
jMr IN
oarrect

jj

IS OPEN

.~..:.:..:r--'" ·........T__ .... ,

nderdag 22 September, Aanst.,
op de PJ.... r.eI.....

~ ste Aandeel in de Beu~ Brfpao1d. ,P'"..Beeren·
96M8 tt Diatrikt Vm Bhijn'. dorp, ..- eina 9.000 KoIpl,

lvooi1'!lUm van alle noodip Gebouwen.
Deze welbekende en uitmuntende V__ eD . Z .,iplaatl~heeft INDe

ivlIIPI'l_ aanbeTeling noodig - .-
Koopers! Komt op den bepaalden dag, en beIiet an. tot uw

'Voldoening.
Ook de helft van Naauwpoort, &Dna: Beeralogement,
volgens kaart, 829 morgen. <

DE VOLGENDE L08SB ooBDDJIN :
206 Schapen, " MuileseJa, 1 Trekpaard. Wapu. Ploepa. TuipD.

Schietgeweren, en wat; DOg ftrder op den dag .. Terkooping
'Worden voorgebraoht.

lUll Cndlet UI "li'" ItrtU. Au nrmCUI&a III Mt Ilet ,1Inl&
P. B. TAK :aRIJN. lbeCIUte..ar.

O. VAN RUIJN, Afslager.

-

ALGEMEENE

SCBUT.-BERICHT.

Kunstmatige
Bloemen,

IBACH'S PIANOS,
Gmven, Schoffels,

KARNEN,
KAMP-ORMD. B.hijn's dorp,

27 Auguatus, 1898.

KEUKENGERBBDSOHlP,
I ,

"

GLASWAAR
Croquet Beffen,

TOILET ZEEP-
(Prachtige Selectie),

Wij de Ondergeteeunden. Kie-
zers voor Wijk No ...... nomineeren
hiermede A.B.van ..••.•... in deze
Afdeeling, om lid, van den Afdae-
lingsra..d voor Wijk No te
worden.

Gedateerd dezen dag van
......... 1898.

VORM VAN NOMINATIE.
Wij,deOnde~kenden, stem- ,WllBDS VBIBNDU,

~tigden "!_oorDistrict No ...... , Wij gevoelen ons gedWODgen u harteliJk te danken TOOI' de poote
nommeeren bl~ dezen .A.B., van... ..• ftft_......:I .... _ d ala ..... _ ..A'_' h t T ... _. d J.l.dee· lid eer ODS GD>Ut§---- oor ons uwe v_-e_W'OO'~~" ID e ~"rm eze AI. mg, om een van ' .
den Afdeelinpraad van dese Af- Huia van het Parlement te kiesen.
deeling 'fOOr genoemd Diatriot te , Behalve ODSalgemeenen dank: voor uwe stemmen WilleD wij in h,t
worden. melding maken van den graaten ijTer van velen iD, de oom·'
18~t.eerd dezen •..••• dag ftIl. ..... missies z()()\vel ~ daarbuiten, die met groote opofferiDg cleaen goeden

Geteekend c.D.} wtslag verwonnen hebben.
E.F. Geef . Wij gevoelsn zeer de groote verantwoordelijk WII&I'in gij 0D8 ge-
G.H. Woon laat. 0 • plaat8t hebt tegeno~ u en het geheele Jánd. Het sal steed. OOI doel
I.J. ~ P 'lijn voor zulke maatregelen te ijTeren ala die welke wij beeohoawen to~
KL. 'waarachtig heil van ons laud in het algemeen cm van deH k:ie3afdeeliDg

D1JiBtoDll Counc1l for the DiJiioD of :in het lfrjzonder. '
C1anJllliaJl. Wij noemen ons, waarde vrienden,

____ I Uwe dw. D~

THE Voters in the several dis- :
tricta of the Division of Clan. : C. SEARLB. Jr.

william are hereby invited to nomi- H. J. &AUBENHEDOa.
nate in writing Candidates for the .24 Augustua, 1898.
repreeentation of such districts ------------~------------
respectively in the Divisional Ooun- :
oil at.the ensuing election... Every :
Oandidate must be nommated by i
not fewer than five penons entitled i

to vote for the district, or otherwise •
hitr nomination will be null and .
void.

Ni) Voter can sign more nomina-
tions than one on pain of having
his name erased from all the
nominatioDs in which it appears
and considered 88 never plaoed
there. 0 v •• V Il

All nominations must be reoeived P aAMDIG, U SBPTKIBBR,
by the Undersigned not later ~than
the 26th day of SEPTEMBER,
1898, and any nomination received AL de Ondergeteekeude eene
later than that day will be null and Commissie Verkooping houden
void. Ev~ry. voter signing aDy de DRILL ZAAL, ala wanneer
such nomination must state his ~'YAl'lcnoht zal worden, eene groote
place of residence. Hoeveelheid Goederen, waaronder:

Dated this 25th dav of August., Eene menigte KlMrgemaakte Deuren
1898. • en VeMttwR, Huis Meubelen, Glas-

MICRAEL SMUTS, en .&ardetDerk, Tuigen.
," Civil CollUllÏlAoner for the 10 .Groote Blikken Margarine, 30

Dlvilion of Olaawilliam Rollen Boer Tabak, 10 Kiste 1

Cigarettes, Mielies, Bog, Have ..,
Eiltels, Ha"ergel'Ten.

15 VETTE VABKENS, oprecht
geteeld. waaronder eetl. Prachtild
Beervarken, enz.

Liefhebbers van mooie Vark81l8 !
Komt en ziet ieta ~ -

BREEKWillI (Geteekend) A.B.I······ .• e.D .
E..F .•....••..•.•..•.••••••
G.H. •....•...•..•••.•.•••
K.L......•.•.....•..•••••

-
.B~

~JZERW AAR. DIYISOKAL COUKCIL POR THE
DmSUJK OP HOPETOlK.OLIEN.

VERF EN TOUW.
THE Voten in the several Dis-

tricts of the Division of Hope
Town, are-bereby invited to nomi-
nate in writing Oandidates for the
representation of snch Diatricta re-
spectively in the 'Dirieionel Council
at the ensuing election. J!:very
Candidate must bit nominated by
not fewer than n.e persons to vote
for the District, or otherwise his
nomination will be Dull and void;
each Candidate must be nominated
separately by not fewer than nve
voters. '

No voter can sign more nomina-
tions than one on pain of havinfr
his name erased from al) the nomi-
nations in which it appears and oon-
sidered as lf never placed there.
All nominations must be received
by tbe Undersigned not later tban
TUESDAY, the 27th SEPTEM·
BER, 1898, and any nomination
received later than that day will be
null and void.

Every Voter signing any such
nominatior. must state the place of
residence.
vated at Hope Town, this 22nd

Aug1'l8t. 11:198.
J. B. VAN RENEN,
clvil Commilaioner for the

Di vision of Hope Town. FORM OF NOMINATION.

Zei

BENOODIGD, ,
Zw

N.B.- Pakhuishouders be-
hocren om ons Groothan-
del Verkoopers te vragen. 'Ne'- EBN Hoofdcmdenri.iler TOOl' 'de

\
3de KlUIe Publieke 8c~I.

Klaai VoogdsRivier, Roberteon.

WELLINGTON, Iw!::- £160 per jaar met Trijs
Werbaamheden te 1.a..o:"D8D in

• • II ki · J . 1899 _,. ....iJmm/S8/8rer rJOnlng aDA08.I'l,pplica'; • _ ...... _.' ••I" wes _.LI. 'ID &IJ-II TOO!'
of op ~ 2~ 8eptembel'. 1898.
mat ge~hriften van bekwaam-
heid en Ltdmeataobap eener Protea-
tant.lche Kerk.

J. J. MALHEllBE,
8eoret&ris. '

I
Woodhead,.
Plant &, c«,

St. George's en Strand Straten. IS YOOflli4daca til 10 1ft prec11S.

De Royal i. de beste Bak-poeder
di., Lek.ond is. ,Werkelijke proef.
DteÏogen tooDen dllt &ij een-derd.
...ur gaat du eenia aneW

maakseL

TE ,KOOP,
EENIGE duiaenden ait.gelr JOli~
:J Witte GroendnUl en 1100de

E_Janepoot Stokken, tegen B' cm Shil-
hng per honderd; Ilsor.t Uien.
plant,jes tegen Drie Pellet J per hon.
derd, te koop bij

Gebroeders F&'fIE'
lT' •i....éDhof. PaarL

JIB .
.ijn I

WALl
1Jie~ ,
KO&L
heer
hoogt

ROYAL
BAK-

POEDER, FORM OF NOMINATION. We, the undersigned, Voters for
...... : District No do hereby
nominate A.B. of in
this Division to become a Councillor
of the Divisional Council fJf this
Division for the said District
No ....•.

Dated this day of ..
1898.

(Signed) c.D.}
E.F. N laceGH amep ofiJ: Residence.
K.L.

"'-aaOL UUT ZUIYBR.
We, the undersigned, Voters for

DO!~~nige Bak.poeder die Diet door D' tri N d h ~
ldh 'd 18 net .,.0.......0 ere. . .no.m.inate

W't'6rKgtlste el aangedaan wordi. AB f '-!.Blnft Tench en van volle L-_L.. ., 0 "r" •••••. In tllIII - V18lon,to
'v 1U'aUD~ become a' Councillor ot the Din.

tot men~ge=.ont sional Council of this Division for
De W&nI Ro~_....J:gd. d w t the said District No ..•..•

"el"'..nu oor .
Royal Baking Powder Co., (S::; ~~'1······day of ...... 1898.

NEW YORK. U.8..A.. E.F.
G.H. Name.tace of

Onderwijzers Benood~d. K~i::J resl enca.

WINKELGOEDEREN:
Yef&eet liet Iwta&, I SeptUlIIer f

11111 &ut Zo. lisene f
J. FREDPENTI" Co.• Afslagers.

HET GENASHEN ALL~~

APPLICATIES zullen door den
Ondergl)teekende worden in-

gewacht tot den 20sten September
1889, voor de betrekking van On·
derwijzers in de Gouv~rDement.
Scholen: .

1. Te TauhilI.
2. Te Clanville.

~alaris £60 per allnum met vrije
lOgiCS.Meer, volgens de cprtificaten
en er kinderen in JlcllOol zijn.

Op laatstgenoemde plaats is een
net gebouw met zeven vertrekken,
gepast voor een gehuwd persoon.

Werkzaamheden te beginnen na
de September vacantie.

B. M. J. GREYLING,
Voorz. School Com.

Ex
ati'
pre
op
,Bh

J)B Ondergeteekenden, vroeger be-
zigheid doende onder, den stijl

van OCH8S EN J AXU!!SON, maken
bekend dat de bezigheid- zal voort-
gezet worden in ku.n naam.-Alle
orders aan hen toevertrouwd zullen
met 8tiptheid worden uitgevoerd.-
Referentie Marktmeester, Johannes-
burg.
post adree: Bus 371, Johann.burg.
Te1egraJiJch adres: OUrler,.:Markt,

Johann.burg.

DI £r1B101DIRS OLIVID.

Gordon's' Baai hofBI.
H G.HENDJllKSZ,Eigenur.

PIU.OJl'l'IG. P08I'1'm.
Uom.I&RT. Drl"l'U.IL.

nJUID BD..LIJK.
V~ LIODTDI vOOJUmOuuCONSULTATIES VRIJ I

IUAtGor UnD. 9 ".m. tot 5 a.a.
.......... 8'.... 1....
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LOOPÉ:.NDE B'EKENING

AFDEELINGSBAA'D VAN CERES
Voor het HaUJaar, geeindigd 30 Juni, 1898.

• Hoofdwegen. And_Wegeu, ellL

£ •. d. £ •. eL £
170 16 Il 829 2 Il

Hoofdwegen. wAndere
egen,4!1IL

£, 8. d. £, 8. eL .£
Totaal.
.. d., PCI' Baleas

" Salarissen va.nSeeretn.ri8
Anditenren en o.lIe
~ndere Beambten ." 36 13 4.

"Make!!, Onderhond en
Rep&r&tie nn Hoofd-
wegen en Danunen
daarop ... .. .1,087 14 6

" Maken, Onderhoud. &- •
parat.ie en Veebe-
tering van AfdoolingH'
wegen en Dammeu
daarop

" AndereUitgavon, t..W, :
Posterijen en Kleinig-
heden ...
T~rugbet&ling Pre·
nnnm ... 1 13 4.
Leeningun terngbe-
taald ...
Interest

14 14 S
9 10 0

AAn Algemeene Bela.tltiug
_Adll-ttl"tnlltgu.. ·i:.l 12 6 21 16 3

,. Lwrpndp .. 58.'> Il 1 29'.! I:; 6
.. T, -e lug " an Gouverue-

men' ."' ... 431 16 0
" T"llen op llo<,fJ en

.-\fJ{'eling>lw~"en... 273 18 4.
o \"t'rt r"k ken I3a Iansen
"f HoofJ e u andere

o 0 0

65 8 9
87~ 6 7

431 16 0

273 18 4 o 0 0 1

18 6 8

o 0 0

o 0 0
739 16 10

Wegen
BV de Bank ...

If> S R 723 13 2
000000

o 0 0 1G2 17 °
2 17 :3

o 16 8

8; 11 9

210 0

44: 3 s
28] 10 0

29 9 0
III 0 0

..,
---------------- 7 1,038 4. 11 2,389 6 6Totaal .. , £1,351 17 l.o:1~ 4. II Z,3S:J o 6

1< Ho", C.II."'S, I'ut>di"'"t'r ru it.s dezen, under de vooraienings van Sectio :.! van Wet 3:.l
(b! l",\t!r:",r,uilldu t.'en"- ;'11"' "Ol "~ll~,·I.::~n~·Jg ur~a.af iii van ,mijne rekeuing ,alK Thesaurier van den Afdeclillg'Mrnad
Tuvr JI~\ lJiLlf·jll.u' gs- Ildigd 30 JUn11 )~ti, tin JilL de balaus III &w8.18 gtlspeclliotlorJ op nevensgaanden Vorm C,A. 4,) A.

HENRY CARSON, Thesaurier.

(Get.) L. llOYE5, J.P.

Ci, ëxamincero en gooJ!;"keurd door den Rlt.U.J op den Uden dag van AugustWl 1898.
(Get,) L. nc '."ES, v ooreitter.

BELANGRIJK ~GRAANBOEREN . !:~~e:~hov~~~:~~~~!.
\ ---.DE K.iezer::; in de ve n;~hillenJo

WIjken van dl' 1\;,apsche
Af,lueJing worden hierdoor vor-
zocht om in geschnfte Kandidaten
to nOllliueeren voor te verlegen-
woorulglllg van zoodanige Wijken
in den Afj('eling~I'aad op do aan-

, st.'l.ando Driejaarlijksche V erkie~ing
,van Ledeu. .Elk kandidaat moet
door niet minder dan vijf
stemgerechtigde kiezers uit het dis-
trikt worden genomineerd, anders-
zins zal de nominatie van nul en
geen. waarde zij!l. In Kaapstad
en III het Groenepunt, Distrikt,
(dut gerechtigd is zes leden te
kic~zon) moct elk kandidaat afzon-
derlijk worden genomineerd door
niet minder van vijf kiezers. Geen
Kiezer kan meer Jan eeu Nominatie
lijst onderteekonen, op verbeurte
dat zijn naam van alle nominatie-
lijsten waarop die voorkomt zal
worden geschrapt, en beschouwd
alsof die er nooit op werd geplaatst.

Alle nominaties moeten door den
Ondergeteekonde worden ontvangen
niot later dan den 20sten dag van
~EPTI\MBER 189fl. Eenige no-
minatie later dan dien dag ont-
vangen zal van nul en geene waarde
zijn .. BJk Kie~er die zoodanige
NOUllllatle ond~rteekent, moot zijn
woonplaats vermelden.

Gedateel'd dezen 17den dag van
Augustus 1898 .

li. R. IIOfu',E,

Z6lfbinders, Massey Harris,
Snijmachines Massey Harris

Zeisen,- 1:merikaansche en Kaapsche
patronen

Zwavel" Vine Brand en Branáram's,
Olie, Machinerie voor Zelfbinders

N et- en Steekdraad, en Draadpalen, de
beste kwaliteit, ook

ST,y/EX, BOLINDER EN
fegt'f} de laagste prijzen in

•••••• o ••••• , •••••••

FHAN ....,CLlE,

de Stad.
---------- ----

R.lVl.ROSS&Co,
ST H,AN 1~ ~TnAA T, KAA PSTAD.

Illformatie Verlangd.
--~.-- ------

D
S ""'htgeTIIlut" v.m l\L'I;I'~T KAI,I::L KOla, EI,_. vroeger van Gre.~t

~rU,':1II!lalalld, ,,'l'llscllt met hem tu co~nmulllcl:wren, en zal verbllJd

zIJn ,,~ il" Tlavra"l~ om ha,ar ,;al do:'n bl; Ir!'t kanloor van ~e ~~"6r~i~

\\. , •. J \1' '''~t1II'' V'Ln 10 Waal :-itraat, !\;lUlIs!,ad. Ingev,Ll J\ . ",'1 .l' '~, "., t cl h
l".'t i~" .'WIl, wordt I·t'llig een, die van ht,t verblijf van genoom eer
"l'., . '--. -e' ""\'J''\'1'''' rud lH)ven:'enoem,[ adreH te cU!O[JlUlllCeeren. De
1'1. '!.I I I, ", .~ , , ... "'. ,,-' d 'ddelde
hL' • JS \"ill "ebuorte l'en nUltscher, 0;) Jaar ou , gelOl
~I'r r,l\l\l ~I. ' f " •

}]l)()"lt' "Il II '\:f~ ltlallwe oogen l'll lIchte haar.
_" .

Civiel.: Commissaris
voor de Ka3p.

NOMINATIE VORM.

Wij de On<.l~rgekekenden, Kie
zcrs voor Wijk No ...... nomineeren
hiermtlue van ...... in de Kaapl\lche
Afdeeling-, ow lid van den Afdee-
ling::!l-aad voor Wijk No ...... te
worden.

Gedateerd dezen •.•... , .. Jag van
......... 18!.18.

Kaapscht' Gouvern~Ill:~nts __Sp_~OrWegen.
1 ~EIN -VERANDERINGEN.

O I
' J). 1 ~., d"1l I S!,ell D('ptember, zal <.le 8.:35 v m. trein

!'Il n(l otH l'f"t -.. - k 9 l-I' I 'WIl' l'llimstead loopen, en terug CUTtm om • i)

•. \',Ili '\;Idl'~tal 1.1 Laat. m 9 Lj Vlo.
rn \\ lJnr)t re: ViJl 'J.:21) III U " van 0 • .

. C. il. ELLIOTT, Algcmecne Besluurder.

Ka,q)~ta,], ~ ..) AlIgU,;tIIH, lh~ '"13_. - ~AAM. WOO!\f'L!.A.T~.

(Gcteekend) .A. D.'1e.D.
E.F~
G.H.
K.L.

D~ BONDS CONSTlrrUTIE. •
............... , ....

''';~' ";.~/J.,.....................
............... ~....

Exemplal"~n \'illl de ,\/ó'(Uandcl' Bond Con-
stittltie, zooa}:.. ~e\\,jj7,ig,'d door het jongste
pro\' iueian\ helStu ur te 'Wc,,,'ccster, zijn thans

t ·-'d .op iI" ~ kaliI oor \'erkrij~ba.'\f e~en t.) per
stuk, ut:Js. i er dozijn. po~tg'ei~ jnhcg'l·epell.
"an de Salldt de ,Tnlier~ ti: CcJ.~Beperkt.

Kaapstad, 24 Juni, 1898.:

.T. I). C~L\_R}'l~~VRIGHrr& Co.,
{3l;\S- EN PORCELEIN .. MAGAZIJN,

ADD.!.::RLEY EN DARLINGSTRATEN.

]
;' l:T., Onthijt., en The,~servies, Toiletartikelen en alle soorten Aarde-

_ ""1", III t,y'pnt(l kCIlZ(1.
1: ," '. , 'I '~:t:I ~1:1InpCIl, \'1,wrhmpen '"f}nl'd~ V ool'kamer, Tafelmessen

Pi, }., __ ,t: t 1,.>!<:1I eli alle lIlii"!l\)lltl.l·:'·lltlorltl;dheJ~n.. .
\ cr'f:; \ l'I'de Cll FIllItMie GvU'1ereu. gC.i<':!llkt vear rrou~-,of VerJsar-

dat;i1pre~":lle!T een dpociu.lit.cit. JIlist ontva.ngen een ladmg van hun
speciale Port.

"VIC'rORIAl~ WATER..WIIITE OIL."
((J 160" VUURPROEF.

IN PATENTE MFAUCET NOZZLE" EN ~.
DE BESTS OLII IN DE lUBXT.

;(_, 7 t • .........,.._..

mB Zeep1Ult,-.~ a.n It.a (1..... : .x: edht!eaoote'ft8J.-J. WICB,'l' UIl
e81f'ZOoL . "

..r 'DOODBERlOBTEN.::'--
OVERLEDL'l, op deD 8ateD .1'DgU1tu,

1898, un que woaiAg te J.>hlli}!-
PQIia. OraPje V rijaiaai, dAt heer A.' J.
El'iuulS, iD zUD 6Jate jaa. Diep "-
mud dooi' sUil wedDwe iD kiadereu.

OVERLEDEli te Bloemfollteu,.. op den
2Slaten Augutu. ,CBam'UI.l Bl.ll.l·

BETB BLUNIE, geb.Briuk, iD do oudenlem
vÁn 86 jaren.

P. J. G. DE VOS, Th. Prof.,
In naam der broeden 0 auters.

AAN Familie en Vrienden wordt be-
kend gemaakt dat ome broeder JAlf

ANDRIES SHYERS, plotMlint{ il over-
leden te Johanuellburg op den 2O.teu
AUJUBtus.
Uit naam de gezameD\iJke broeden lID

..uiters,
:M. HUMAN.
C. BKYERS,
H. A. BEYERS.
J. W. BEYERS.

O·VERLEDEN te Oaledon, op 2J
AUg"qltWl 1898 mijn geliefde eehe-

geooot JAcoBUll AOUI TH&uIllI88D, in
den ouder.!om van 73 jaar en 3 ~eJl,
Diep betreurd.

De bedroefde Weduwe,
M. A. THEUNISbHN,

Caledon, .
20 Augut!tu8, l8!J8.

"A N K B E'fLJICHNO.

D. 8. DU TOIT.
Montu.gu.

2J Angustus, 189'3.

\ AN Familie ell VrienJen wordt be-
r\. kend gewaakt dat uet danAlmachtiga
bohaagd heeft naar het hemelsche Kanaan
wPg te nemen, mij Il !'JeJergeliefde echt-
geuoote, (jESINA M.HilA t:iCHIETEKAT.
g'eboren Vink, ia ,.1'-'11 '0uJolllom van GG
jareu, Il maanden en 21 dagen, na een
IImarwlijk Jijde.1 van 9 waanden, hetwelk
zij wet ge.luld lIU lijJzaamheiJ drol'g,

llaal' htlengaan was vrtKl" zooals zli ge·
le ..f,! h!>d, ow d.. vr~de te oogsteu welke
zij hier heeft nagejaagd, mij nal~tenJe
om h..ar d;d mij oumilllJaar Wil!! te be'
treuren. 4\J Jal'6n had ik hilt voorrecht
met haar die gelukkige i:J.ren te slijlen en
haar leven met mij iu wijne hooge jaren
werd mij dubbui oowil!l>aar, doch ik zwijg
de 1 H ..er in wijn bl'tlruktudd en gun
haar die rust die :..ij levenslang beoo"d
had.

Tevens breng ik mijnen hartelijken
dank toe aan Dr. F. Murray, "oor zijn
onverllloede hulp en ijver aau haar betoond
tl)t op het laat6t, als'.J<)k aan onzen ge·
liefden ltleraar, Ds. Malherbe, die haar zoo
trou w had hezocht ged urende hao.r lijd"n
en voor de troostvolle woorden in den lijk·
dienst uitgesproken.

De bedroefJ~ echtgenoot,
H. J. SCI:iIETEKAT.

Vaatj .. , Koeber~,
J 8 AutPl8tu8. 1ti98.

De JaarIijksche
Bazaar

TOT stijving oer fondsen van
het Kinder Zending Huis in

verband mut de Ned. Ge:,ef. Kerk,
een bekende Instituut dat zoo e~ll
goed' werk aan Arme eo Ver·
waarloosde Kinderen doet, zal aan
HET HUIS, iD de KEEROM· en
LANGES'l'H.ATEN, gehouden wor-

deD, op .

VRIJDAG,2 SEPTEMBER.
Belangstellelluen, zoowel buiten

als in de ~tad, kunnen het Bestuur
met hunne ondersteuning in iederen
vorm bemoedigen en al zoo har!,elijk

samen werkei)'
Een bezoek op dien dag aan de

plaats oru iets nuttig en noodig
voor eigen hui::; t.e koopcn, 'of het
middagmaal van Sassatin en Hoen·
derken'ie, tusschen 12 enR2 uur, te
genieten z;~l zonder twijff<ll geen

verloren l:jU zijn.

TE HUUR.

DE welbekende Zaai- en Veerlaats,
Driefontein, gelegen lD de

Koeberg, Kaapscho AfJtwling.
DOl;! aanzoek bij deu Eigenáar,

H. C. DREYER.

Steynsburg Publieke Scbool.
BENOODIGD; Een 1weede

Onderwijzer. Werkzaam-
hNll'D te aanvaarden op 10 October .
IJl' voorkeur aan een instaat om
t<:ngc1sch ('n Hollandseh' te onder-
wijzen. Dalaris £1;)0 per annum.
Applikatics met copiën van getuig.
schriften ontvangen ,te zijn op of
of voor 17 September.

Eerw. A. LOMAX,
Hon. Secretaris.

lIa.erhooI
1-- ...
Bow ...
Erwten (g1'OeII)
Z:ool '" ...
B'1Cmkool
1'0lIl poeDOII

LUP8TAD.

II E T Il A D.

A.A.lOIEJUtIlfGU.

Bueodinpu bl Toord'adellik Terkoop .llIChte
OIItTUlpD.

De markt werd zwak Tooraien pdurollck. de
Iaa~ week.' Geen nnDdering in prijzen te
benchten. Mieli. eu.b4erkown zijll DOl ---
~; laa1atgenoemde _ral, au elk Tooruit-
&lchi bataat er det de prjjaen.oar .tOrren wllen.
Koloniale mieliemeel. 1Chunch, maar mp.
Toerde biedt &leh ..-rijer aan. V ceder wordt
ft>rmer. Baver omVttnt d_Ifde prij.. Uiu
worden ICbaarecb. GGede lIU'CIappel.n-riDdetl
loecle prijzeo. Goede T_he boter Ichaanch.
Eiereo gotadlwoper.

•.•. 0 6
U 9
o 1
o 1:1
o 0
o 0
Op

11,Aal- 1898.
" I, d.

I - 0 • 8
• - 011 0
4' - 0 1 8
• _.0 H II
lf -- 0 0 ~l
I 0 0 fl
• 0 0 7

AFRIKAANDER BOND
IIJBVWIIJUUT. ROGGEVELD.

Kieren
Bow
lio"ndcn .
OU.Y'"8 .
~moe.Qtm
No.rtjee ...
Zuurlemoenen
I'I,n1l>.-1OIl
gen""" ...
lat ..t.u .•,
O'....seD ...
Kool ' __
BloeUlkool
Kalkoenen

2i Aug. 18111.

" .. d.o 12 6
o I 8
o 4 0
o :J 6
o 6 10
o 10 0
o • 6
o 1 7
o a 9
013 0
o 4 S
o I) 6
o 0 ói
o 11 v

DoDdnergaderinll Z.O. Roggn81d, gehoudeo
op den 28ateo J uJi, 189S.

De heer W. Steeokamp jr. neemt deo Toor·
aitteratoel in,

Raim 56 ~"n"oordig,
De TerPClering wordt door de twee kandida·

teo, de beereo F, J, van der Mer"e ea P. G.
We;re toegesproken.
Nil de KnOeien. der twee kaodidateD "eboord

te hebben, en na al de 'VTIlien die ll8d&an eo be-
antwooM werden, werd de "eer Weg" bedankt
voor ~iin werk gedaan gedureDde de IUtste
jaren in het parlemeut.

Heql werd geeo ondersteuaiag beloofd. . ,
Durna wordt besloten, en algemeeu "nge·

nomen, 0111 de twee Bondekandidaten te onder-
eteunen.

W,; t'prt,ti"l't'rl'n mits dez ..n (i) dat wij hovenRtallnde Rekening van OntvllngKten en Uitgaven VIW den Afdeelingllroad
('en',' roor he! half.J .... r J.._'indi b"l &.J Juni IS98:, heb~n Ilagezien; (~i) dut (onderworpen aan pa ragraaf II hier;:
deu'l.e d, .. r b.:hou.-llJke be"'IJ~8tukken gedtaafd 18; ,<'U) dat, In zoo Ter al .. WIJ kunnen vel-nemen, de outvaugateu daarin sange-
teekelld .I. !!enl!(t! ",milieu zl~n gednrende gemeldo tl'jdp"l'k on~vaugen; (il7) dat de nit~ wettig on overeeukomstig SW:mm'ln
R ..""I,,',p, en C'JlIll'''L'lC'll.vau J':'~I Ra.a<1 is ; (v) dat d~. hU)8111 uit eeu Debet balan8 van £7a~ 168. JUd. in de, l:ltaudard Bank t~
('.rpo b.""11t. en (n) WIJ cerllficeenm vtlrder dat WIJ de opg~f van Baten en Lasten van ~melOOB-B.aadvOOl'--het laat8te half. , ---.-
)i\Qr hel.b"11 ouJer<o<:hL Jat duzelve met het GI'OOt~k overeenkomt, en, voor.:oo Ter wIj kuuueu uuviudeu ton all.l! d 1111 U 11 naam der gez~menllJkll bedroefde
currec t ï e ' l'e Broeders "Il Znaters van Wijlen

(Get.) A BERGMAN 1 DOMINU!! ,Wo DU TOlT breugen wij onzen
l' :,,,.II,,~.n,,,d Kantoor, Ceros, il, ·S. WHITING S Auditeuren. hartetijkeu dank toe ~ Dr, v. d. Merwe,

lo! All~'.I,tus. I~:'I', de pretiikanten vau '\\orcester,ellan(leren,, d ie ous wo trou w hebben bijgestaan in ous
van i888 tl'~urig lot, toen wij geroepen werden
van Ceres, onzen Broeder, Ecbtgenoot on dochtertje

die nrongelukt ziju in hun graf te leggen
als ook voor de vele, brieven, tslegrammeu
van deelueunug en audere liefdebewijaen
OUd toegezouden en betoond in dit veor
ons zoo onvergetelijken en onherstelbaar
verlies.

o 8 li
o 0 11
o I 6
o 0 ~
o 1 8
o 2 7
o I 7
o 0 Kl-
o ~ Il -
o 6 0 -
o 3 7 -
OOIt -
o 0 l -
o Ó 6 -

PORT ELIZABETH.
Get. J. W. A. STEENKAlIP, Ja.

Secretaris.(Va .. CU Aunm lli.,cÁ, Lovbfar ct (,0.)

RIEBI-;EK WEST.25 An~. 1898,
VOOKUOTILUI8VKUJEl(,-Demarkt blijft OD.er.n,

derd. Korte gocdea bllj,en laa~. ,
• •. d, • .. d,

Witte lup<-";eur prllD&... 8 0 0 - 12 0 0
6 10 0 7 JO 0
1\00 5100
a 10 0 ~ 10 0
~OO 300
• 10 0 5 10 0
40046.0
a IJ 0 3 10 0
I 10 C ~ 10 0
5 to 0 6 0 (I
51\0 600
~ ro 0 • 10 0
1 0 0 1 10 0
o 4 0 0 15 0
o t 1 6 1 10 0
40041uO
I 15 0 5 0 0
086 100
040 060
o IJ 6 1 10 ft
~ lOOS 10 0
150 ~OO
016 100
160 lI80
220 250
150 180
1 2 6 1 Ó 0

witte en ...Ijtjel "t&oOJ"

WOL.-Wii hebooo niet, nien",. ~ oorichlen
omtrent de I"""tund •• n ons plaatselijk markt. Er
blijft een ocberp., Mb naag voor <le paar l.:.leine
1011"0 wol .an 't nieuwe j&&rJ(otijlell"n b'Clijke
prijzen als die der TOTige we<-'IL. Op d~ plaat~lijk:e
markt. Tan hedf'n werden 110 balen aangeboden, en
~l \..mi~n verlu,)(·ht. (~mpetitje Wh doorgBAIlI
h!ycndq!, en, de prijzen fIer vorige weck wt!rlien ten
\'1)L..te weer vurk.ro&!en. Elf balen medium lot laaie
(;rasveld vciwol (nieuw seizoen) verko<,ht tCiell 5td
e3 7 balen '''I",r lang gemengd .elJ legen hetzelfde
cijfer. Z"* bR]',n luper lange Homel1li,tvetwol
("",,we scheer,,'l) .erkochten legen 5l'l, ell 10
b"len m",li~m gm.veld vet wol, ietwat ...adneblig,
ttJ~'Cn bd. Vijf tM.leo Ha.nov>!r Vetwol (nieu'Rc
"t""""c1) ."kocht te;lCn Hd. al.ook iet", ..t za.d·
u(_'hll1lt~.(.'n 6 b.'\hm mf'dium tot lang KaTT'OO t.e~en
Ld, Vcr~(~heidcne overige balen nieuweeiroon Ku·
roowol, ietwat fn"dachti;;, bebaaldeo !jl tQt j Id.

Wli nf'teereu:-
L <l I. d.

s::rt....8. 12 maan. ~,eld vette 0 6 0 6t
Qoed tot .U1"" .... 0 41 0 ~.
Kort tot mlddelm, llru ..eld vette 0 tt 0 ft
Kxtra super U 1IltUll. karoo .ctte 0 5t 0 6
Good tot.. ., 0 .t 0 ó'
Kort tot mid.klm. " 0 4t 0 f I
Zw"",, .lechte vette 0 3t 0 SI
Ruwe en icklcurd .ctte 0 ·0 0 St
&:rtra S. Uitenhage sneenwitte I lt 1 2t
8u~eure 1 0 1 0
Good " " 'Jil 011
Slechte on meI onkru;tl " ~ 9 0 II i
Op hot land gewalhcn ,iroog 1181 0 ~

" .lcehl 0 7 0 H
'lowe eJl geklearde. """""ben o. 0 r J
~warte ",we "",,,,,,,,,,,,hcR 0 "* o.
Witte kn:tilll'&llgew&!IIChcn I) 7t 0 ij

W:t.t~ rawe 0 5 0 6
1l0KlIU,k.-l'laatselijk rijn rie eenige belangrijke

trdonsactiufi gedurcnt1l! deze week yerricht. lOJ UaJen
super lange CIi.'uten, tegen 1fid per lb. De meet"u!
kmpe", w>chteo v.nlere orrie... af, Voorr .... i ",..-dl
ferm gebuuden t...'Co IM tot IH<l voor \ler.ten,
en 21tl v"or bokje>hur. Op de pl"-'\I..-lljke 'mar!.1
van Dmod.~ Wddcn II i balen en 113 zak J"oo un·
iCtxxJen. Competil ie was doorgMn. "'Oc<1. en de
prlln:D der vorige week an tlcrma.a I vcrire"-76'I. 25
balen .uper lange eeroreo (Beoufort W...t) .erkocht
legen l;d. en, a balen .uper "kjcshaar tegen
2uH. S balen super lang l:e,,,,.to!Cfden(O,V.:;.)
hl."w ba.ar verkocht tegen l;d tot lofn, en 6 balen
medium tegen 13id tot Ill'!. Acht bolen gewoon
",interbaf\t werltcn in;.~houtien tc~en lOld tot lId,
"0 8 baleD wioter bulqe.haa!l lel<'lnltd tot np,
z"" Wen mediUlJl J!OIDCl eeuten tegen lid per lb,
Wij ooteeroD:-

.. d. .. d.
Super tot exlra BaperKia. 0 21 0 n
Kort eo lIemen(:,1 .. 0 18 0 U
Super lange wmer ecnle 0 16 0 ISt
Goede otdiDIJre 1 ~ 1& 0 1bt
Kom 0 Jl 0 Ul
Tw.,...!en 0 9 0 Il
Lokken 0 ó. - 0 bl
SUT"" lang blauw ~rt. (D. V.S) 0 13l 0 H
Lau~ I.lau·... ungeoort.... ... 0 Iii • 0 121
Korte 1>1".""e g..kamde oog"'. 0 10 - 0 Il
Wiuter Ki"" ." 0 P~ - 0 14
';uper WinWr." ". ." I) 12 - 0 12!
Korte Ord.D:>ir.Winter a 141 - 0 11

26 Aug. 1898.
lkmelen, per sak, 100 Ihs, 65 &1 tol 6t od ;

G~ per rU 163 Iba, 1011 od tot
158od I' Suikerboonen, per aak, 203 Iba, 40. od
'.ot 4611 (l(i ; Boon.D, KrJ!er, 26s od tot so. od ;
Kaf (lMoaiaal) per bul, SOO Iba, 1211 od
IGs od; Kaf (Koloniaal) inferieur, 7. od tot
1011od ; Kaf (O.V.8.) Sa od tot 131 od ; Voer,
per 100 Ibs, '71 od tot 7. Gd ; KalferkoorD, per
sak, 22a Od' tot :z6e od ; 1Joen,omeel, o~t
2& od tot 29a od ; Boerenmeel, ,.mt 52a Gd
to$ MI Id; Keel, 1& od tot 191Gd; (hk
Mie6M l'ak, 101 od tot 211 od j a-.a.rda
JIWiM sak, 191 od tot iOI od j WIi1e
~ ai, 181 04 wt ao. 04 I whi4

tt ... 'UlA
Ecr~te wute
T'lnledc ..
Derde tt

Wijtjeo Inpcriellt
,... got..J tot gewoo,"

lWf'.cdc ...
tt derde

lIyocU {faucy) ," .
Zwarte goe<l tot .upet L...~

. ,,'" middclJU
" "kort ...

Zwarte Inrorl.ou kon ...
n vlot

Viole, good tot .uper !ang
mediulO

.. "kort ...
" inferieur ...
t Yin.....

~;>&dOoalu"nge .ogelo) ...
IJ tru.1 eD bard
" chicu

Stas.¥t wit
gekleurd ...
d"nlwr

.. BB
)l;xtra oupcrieure

prljr.en.
VItLLIL'<,- Onveranderd.
WIJ notcercn:-

lf~rinos, in bJl" oogcoortcerd
~llOreo
Kaap.che per .tuk

.. lammer eo betcbadlgde
BoILTellen, G","orteerd .

" '-'harbgd .
&ngoru~ .
A.ngoraveflen, ietCnoren

.. bMcbadlgd
IIolden ,iroge

droog g""QO ton ...
tt natte
.. d""'r beochadlgd

Spriogbolt:vellen ... .--
O...,..noorllA. iOO_.r

CALVINIA"

Het distril:teboituor verpderde
l~~ .
Do voonitu,r, de heer G, J. Nel, ill do ..... ;

13 leden tegeowoordilJ· .
:Men opende de Tergaderioc met lJebeIL '
De notulen der Tonge nrgaderioc .......

gelezen eo goedgekeord. '
De l16C1'etaris Ju de notnlen Tm _ JIaa4S,.

tak opgerieh t te BrandT lei op 2s April n.,
op u.nzoek werd balobm se-md-
TllIion....l ,alUl te !HImen op .eonnarcie ...
noemde tak deo geloofBbrief en sUn pkl '
UIl_taande ..ergaderina van dit betduar · .

Eene pablieke vergadering van den Karee· bezorge. , '
boom put-tak van den A, Bond werd gebouden Met loeclweuo rapporteerden de ~I.
te Kareeboomput op VliJdag den Hielen de•• r, en H. van der 'Merwe, atge .... rdi&deo TUl -.k
De heer F. van Wijk IleD,opeode'metgebed. no. I, Voor.HlotJam, datbuntakcich_tn.a
Tegenwoordig 11 leden. Ala nieuwe ledeo wer· beeft TerkIt .ri.
den met goedkeorinll der volle vergaderiog op' De heer cuper Viaa1'e wMd op iDle...n.c
g... omeo Dirk nn Wijk eo A, Jooste. De DO-- van jleloofsbrief, erkeod als ~ .....
tulen vau de laatat gehooden Ters-deriDg $a tak Zuid.Ooder·Bokkeveld inpluta nA W\jIea
StuurmanJlpoort werden gelezen, aooodaek ••n..U den heer a J. Loow. ,
en geteekend, De Toorzitter , het Ter· Be de rodistribatiebill.-Het beBtaar ......
tradering bekend makende, Itlide, dat wii. eigeu. de than. Toorgestelde rediatribllti.bill ..
lijk twee afdeéliogaraadllledeo moeten nominee· ItreOgate af.
ren voor wijken 2 eDa,toen lteuomil108rd warden Het noodige werk DO Terricht 1Iijde, ...
mel gesloten ~.tembriefjea, de hr. ID. J. da Toit, werd do vergadering met gebed geaIoteD.
vlI()r wijk nO. 2 Statll'mao eo de br.Willie Jel'pe N. S. Louw,
voor wijk DO.3, Brakboechpoort. De heer Du Secretaris diatrikta_taar.
Toit, die t..genwoordig w•• , dankte toen de
vergaderiog Toor de eer en het vertroowen io
hem getiteld 8n beloofde rooTeeI te zulleo doeo
als in .ijn' vermogen WIUI tot .ooruitpllI van
het dÏlltrikt. De secrl'tarls lal een brief van den
Prieaka· tak oot~angtlD, ....-agende de medewer·
ting, om het parlement andermaal te pet,ibo·
oeeren op de volgell<sc>puuten; 1. herroeping
dcr Dr. Wet; 2. om eeo spoorweg Tan De Aar
naar h~t Noordweaten; 3. om het!proeiïng langl
de Oraojenvier: en 4, Qm Prietlka ell Keo-
bardt eeoe kiesafdeeling te maken.

Op Too...t..1 van (l. P. Snjjman werd de voor·
gelezen brief verwc>.en naar de 6en!tkomende
vergadering. di~ gehouden &alworden te Wild·
fontéin op den 21sl<>n-September.
Na nog eenige punten besproken te bebben,

volgde de ge .. one bedanking door den "oor-
litt~r aan deo.heer en mejuff. 80ijlD&n voor he,
..riendelijk onthaal,'oo ook de vele beb.nptel.
lende vrienden. De heer Gert 8u!iman lloot
met gebed,

Bondsvergadering te Ri.beek Wc.t,20 Au-
gO.tUi, 11;98.
Tegenwoordig 50 loden. Geopend met gebed.
Pit de volgende beeren voorgoHteld llJtm :-

Dr. liV Stey", D t' MALln, P ''80 der B Smuta,
D P !> Brink en J M M Bru<.on;werd met vol-
strekte meerderheid VAn .temmen gekozen de
heer D .F Malan als kandidaat TOor den af dee-
lioS"raad "oor dew wijk.

Op voorstel dr. Steyn-·-W, Fouché besloot
men een telegram "an hartelijke gelukwen-
sching te zenden a:l'l den heer &h",iner en
de he"r Smuts, tegenwoordig •.ijDde, werd per-
soonlijk htlfloJijk gelukwen."ht met den _r
gUD.tig~,n uittol,,!! hu,wer parlement.aire verkie·
z.inl( Toor dit Ioie.rllolrikt.

De heer Smut. bedankte in hartel!jke woor·
den eó ....rlangde de me iewerlriDg zijDer kiezers
110 beloofde hunne bel:>nlleu getroaw te be·
bartigen.

Te~eo de redistrihutiebill, die zeer gevaarlijk
beschouwd wwrd, <al men hard petitioneeren, op
wenken nnzer parlementaire vertegenwoordigen,
en zoo dit oiet belpt, EIlI men .torm loopeo nu.r
het parlement met deo heer H. Grobbelaar, dio
dit laatste boven petitie. verk008, ..ooraan.

Na _afhandeliog vao eenige plaataelijke be·
langen, werd met gebed gesloten. '

KAREEBOOMPCT.
Per lbo

•. d. ., <lo
Q 41 - 0 41
o 2t - 9 tt
1 2 I 2.
o S - 0 4
010 - 0 "t
o S - ij 0
o H - 0 0
o 8t - 0 4
o lt - 0 t
o 6i - ij 6'
o 6 - 0 61
o 3 - 0 3t
ij 8t - 0 ~
o 6t - 0 7o S __. 0 4

rer lb.

J, G, 8:01I.1)(4N.
Reer.taria.

--

:SotuleD van oen publieke Bondnergade.ing
nn den I~ietfonu,in tak. Afriluaoder Bond.
gehouden Ic. Het Sad op 17 August-lIB189M.

De heer D G Viljoen werd toL voonitter 6n
D J VR.nHeerden tot 8OCretari!l.gekozeo.

Oe vergadering werd met gebed geopend
door deo heer J P Burger.

Notulen dbr vorige -..ergadering geleMo en
goedIlekeurd ,

5 Nieuwe leden .Ioteo £leb Mn. Namel!ik de
heeren"B J du PI_is. Jan Vermeulen, W Bor·
ger Szoon, Jacobu, van der Merwe en J dn
Toit.

De heer P D du Toit Ifsf ve... lag v&n de me·
morie; hU had z~ nog niel ootnngeo ,'an deo
lleoretaritt van doo afdeeliogsnLlId, maar hii •• 1
wrl(en om ze in band~n te krjjgen en te I"t~n
teekenen, en dan aan den afdeelio!;.rs.ad be·
zorgen.
Toen ging men o.er tot het kiezen Tan on-

did ..ten voor leden v()(Jrden afdeelillg1lraad,
Golrozen d~ heer." n .T do PIOII.iA voor Wijk

no. 2, en J A van Zijl ber1coat!n voor wijk no,'6.
De beer J A "ao der Merwe aftredend lid "4n
deo afdeeling.raad werd bed8llkt vo"r ••ine
diengten bet pnhliek oowezeD iD de af~elooper.e
6 jaren, al. ook de heer J A Tan Ziil, die her·
kozen il. Toor hetgeen bU Il"duo he<>h.

AI, kandidateD voor brandziekw ins!loc,
teDrs gekozen: de hoeren 0 J y8itl Ht.er·
den (her)(ozen) voor WUi( no. "2 eo G Burger
Toor distrikt LO. G.

Dc oommi:;Sle ,lie 1Ulnge&leld weTd om de
rekwisiti81! te schrijven en t-e laten te.kenen om
de llondsk:J.ndidAten io te l<Tijg-enhji d~n ai·
declin~sraad 'iin <lehe.ren 0 F van .jer 'ler.e
voor :len beer B J dll PI_is, bak vao Z!jl voor
don heer J A Tan Zijl.

En al. commifiie yoor de hran,hi.kt .. illllpek·
teUI'1lgekoWII da hoeren (} Bnrgpr B'-Oon. voor
...ijk 00. 2 en P 0 do Toit ..oor wijk DO,6.
Voomei P D .du' Tott, ~eerd dOClr

!If J .Tooste, dat de beer D J Viljooa UIl den
beer Friedlaoder ....n De Aar al flCbrii-en om
de Rond.vergaderiolfen fttl den Rietfouteia
tak b:j te wooen, en de _ret&ria beloofde OlD
van n~ voortaan deo beer Friedlander per poe$
kenois te'genD wanneer er _ Tergadering UI
wezeo. .

De Toonitter spoorde de leden <rID den Riet·
fontein tak aan om tocb niet acbier te blijveIl
op deo ltemdag TOO~de laprbnia .1eW.. eb
dankte toen den hllllr ID muroaw A Bllrger
,;,oor de aoede ontTupi.

CO.IU '9UII~.
Voontel BB Barpr, pm ...d..-d 400r JA

Tp Zijl, ui tie ... W. dia lODder kemIia-.mac. eit' .• ~"... _cs. ....

De AfJeelings~aad Wijken zijn:
Wijk 1. behelzende het Ve1d-

kornel schap van Papendorp (Wood-
l-ltock) wanrin is. Kamps Baai, en Driefontein,
Liesbcek Rivier. f Philadelphia.

Wijk 2, behelzond~ bet Veld· __ .__~ _

kornetschap van..:Rondcboscb.
Wijk 3, behelzende bet Veld-

kornetRcuap 'lan Newlands (wlU!>nn
is Clarewont). .

Wijk 4, behellen<ie de Veldkor-
net::!cllllppen van Wynberg, Con-
stantia, Diep Rivier, en J)OWIJt'\

No.1.
Wijk 5, behelzende de VeLikor-

netschappen van Palen en Rietvlei,
'l'ijgerberg en Kuilsrivier, en Down8

No.2.
Wijk 6, behelzende de Veldkorn-

ot8chsppen van Koeberg No. 1,
Koeber~ No. 2, Blauwberg en
D'Urban.

Wijk: 7, behelzende de Voldkor- ~ClJlITnElUCHl'.
netschappen von Kalk.baai, Noord- OPGESLOTEN ill het Schut te Post.
hoek en Els;es Rivier. masbnrg. en tt! worden verkocht op

Wijk 8, behelzende do V ttldk r- 16 September 189ri, om 10 uur '8 morgen8
netschappen van Simon88~ Nos. indien niet gelost.:-l V?8 PllILrd.• reohter
1 2 en Wildachut.Sbnmd __~len linkerooren shp, klem k~l, drukplek

en .. ' . • ,. \'aD. &adtIl, rechter voet WIt, gebraad
WIJk 9, behelzende de. MUDlel- rechwrkant ftilllek H.P.,ll jur oud.

palit.eiten .van Kaopsto.d, . Groene- A. P. VENTER.
punt eD leepunt. . . ' . tOJlltlD...wr

KIMBERLEY.

namen.
Ds. Retief &loot met- gebed.

M. M. W.lLTEIUI,
Seci-etaria.

De Gedenkschool
vijanden.

D ..liOl!llpep~ 25 AOC' 18U3.
AaN d~n Eda""r.
1tliinheer,-In .w blad TaO bed81llllGl1Jlllll

komen eell paar verdere unanieme brie_ 'foot
over deze inrichting, TU geljjJte gehalte &la cle
vorige, Daar ik beocholdicd wordt mijn .'
trompet te blazen, r.al ik ditmaal _ ar.
wezeo eo oet een paar groTe leugeUll _wij ....

., Waakzaam" zegt dat ik een mede OPridIW
..-an de KoloniIJe Unie ,,"w..t ben: "

Dit i. een bepaalde lengen. In laat Pa.I-
.chA dl8trikltobestaar, toen er IPrW ..... ...."
deo Bood te verlaten en eeo andere 0fIIUI--
tie te stichten, heb ik bet plao bea1iat tee......
werkt.

'. Qoery-- ~: lo het niet d_lfde F. 8.
du Toit dl(; bl! de sticbtiog TW de Koloniale
{;nie expres ft(I V.iHCh~oek Strmd DUI' ..
Paarl onntekomen ...... 'eu op wieD. TOOf'IItel
de naam (Koloniale Unie) gegeven .. erd?

Mijn aotwoord is: Met de stichting ...... de
Lllle bad ik oiet. te malr:en. Ik WUI er Diet
bij tegenwoordig, Ik Wy d""tjjdll uiet ~ V__
hoek Strand, en de naam Koloniale Unie. Diet
op mijo voonU,l gegeveo.

Dit .iin DU feiten en mii~ DaIm er ouder.
Laat --Waakzaam" eo .. Query" nU l.OO ridIhtr-
lijk en eerliik wezen om met hun naam mii te
overtuigeo dat ik verkeerd beo. Ach __
flChenn kunnen ziJ bun lalter en leorena DOl I
bonderdmalen berhalcn, maar iateD zij bet ...
lDannelJ "'II'ljj1l:doen.

W..t "Bondsman no. 2" aanhetreft, qja~-
V"" I_t mij deokeo &an ielD&lld die uw 11_
kwaadwillig aan brand .treekt, eo a dan_
harteljjk de hand komt clroIdr:en en d.......
kerin!! geeft van .un onTet'B1Iderljjk. liefd • .,-
trouw,

Daar ik echter meen te weten wie d. tIIJIUij-
..er is. boop ik hem privaAt te ""brij ... en .._
alle infonuatie te geTen die hij ..erlaDgt. BM;
spijt mij eehter reer dat bij aiob &00 - -
woord,.~rdrnaiïog heeft scholdig gelllMb.

u,
F. S. DU TOIT.

[Bot i. :l.ltooB &eer lfIlWUIld nUl' deu ~
IOOn ~au een ourrespoDdent te raden.-RED.} .

WEI.I.JSGTO!'<,- De beeren J. S. M..r. ea
Co. znlJen deu 15den Sept.ember eene afBIat--
en IWDalgemeene agentabet;ig1>eid te 'Ilfelli.... .
openen, eo dos voorzielliOl( ID&kea iD eeoe po .
voelde beboefte, ..oor welke oodernetDÏIII lil ' .'
dllD ook gewilt de ondenteuDÏDg Y&D h_ W.a:. ' ..
IingtuD8Che publiek rollen erlaopn. .

heer Joseph lola.n,
TA!"D-ARTS.

IIETh"ES UTHEWS GEBOUWD,
ADDERLEY 8T&AAT,

1U..APSTADJ

De

HET ITRE1tX.IlN VAlI T.AlmBK
ZONDD PUll

GEElf CBLOBOPOBJI.

GBD GAS I

GEENE BEDWELJIla

De beer Nou 111Mb _ ~HWt ft.
yalat:lt. T--., .o~ ell OP.~ .........
~, ..... de ...... mOPIjjIre ....

BAAD"'·MUlGJ9I&U' (AM'.1
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BERICHT Nr•. 71, 1898.
Kantoor van den wadmeter-Oeneral,

K~p"tad, II Juli l!S!.18.

OVE!~EF;~ KOMS1ïG Ál·tik~,1 If, Wet
~ .. , I" VI\U 1807, als geamcnde..a·,j

~ d .....r Attikc l~ I V. en \ I vllon W lit No. 40
van lti1l5: wordt hierbij tot algemeen
DIll,cht bekend glIlU',"!., dat de _volgeude
Pt'TCOOlou Kroouland, gelegen In de
KaaJlSChe Afueeling, per publiek. veiling te
koop zullen worden ~en VOOI' bet
Kantoor' van den Cirielen Commiaaaris, te

• 'KaaJllltad, om 10 uur des morgePII op
'Woensuu.g den Hdeo &ptember. 1891:1.f ouderwOI'pell &aP de voorwaa.nlen en be-

" palingen VIUl bovenge~elde Wet, en, van de
~ Algemeen. KOOJX....nditiee vermeld ID deze,
~ eR verder nan zulke voorwlWU"den ",Is op

den verkoopdag wogen worden ookend
pmaakt,

Elk perveel zal tegen den bepaalden
iDaetprijs worden 0pio,.-evedd.en de meestbie-
dende die "id urmder dan dien tn.etprlJ8
rboden heeft, ZIlI v""kl",,:,-d worden koeper
te zijn. eli iedere dusdanige kooper zal de
kens hebben urn op deu verkoopdag do ge-
heele koopsom of een ~,.".jc.,] te er va.n te
'betalen: Mit"-
(.i) Dat indien er op den verkoopdag gcco

betalin~ " ..daan wordt, "lsdan ~:n-
tiende der koopsom binnen u's en een-
tiend" binnen twaalf maandeu na. den
vel'koopdaK "II betaald ~",..-deu.

(ii) Dat uui ieu minder dun een-tiende va.n
de koopsom ."1' de" verkoopdag wurdt
betaald. a18á'an het saldo "an zoodauig
een-t iende betaald zal wordon IIJbYffiI

het einde van zes maanden, en het
overt.l'ijveude •-en-tiende tegen het
eiude van twaalf maanden na. den
verkoopdag.

(iii) Dat indi~", hpt op deu verko0l'd,>g'
betaalde "'-·n·!I~nde of een soru t usschen
één-tiende CII .... a-vijfde van de koop-
som bedma;l't. alsdau bet saldo vau
",;u-vijfde der koopsom tegl!n het einde
van twaalf maanden na Jen verkoop-
da.g zal worden betaald,

Rente tegen vier percent per jaar zal op
de bovengemelde Va&lewenttJn worden bo-
taald, en de bt'taling d,·,' paniementen te-

, IIAmen met de rente daarop zal op dell ver-
koopdag moeten worden gesecureerd door
t ..tliI goode eli voldoende borgen. ten geuoege
van deu Civieleu Com m is-cu-ia, vu deze
borgen zullen teu opzichte van gemelde
betaling ZIch a.I. borgeu I'" .ol.d .. ", ell mede
principale Schuldenaren moeten ver luuden ,
...fzil~nJe vau de C:t('t..'ptll·:; van excussie en
ach ulds pil tsi ug,

Indien de kuop er of lijn !'orl{t'n vcranimen
of niet iustaat lijn urn de tlu(xiig-o betaling
va'" het koopgeld te maken Ill. l-oven ver-
meid, binnen dell bepaalden tiJd. i" hut
Gouveruemc»t U:-C(x>rlt>ofd dell ver-koop tf.'
vernietigen, cu n,lle ktaliuJ.,1'HTI rt~d~ JIfj-
maakt niet hctn",kiug tot zulke \'~rk,w'ptllg
sulleu aan liet U Ut! veruerueut wor-deu ver-
beurd.

011 kusten vun "IHllct1n!; van elk Perceel
en vau deu ~rolldbrief. (nam Us, :ltl,)
moeten aan deu l.'ivielen Corumissur-is of
ander behoorlijk VUOl' ,lat J,~·l gelUlll'btigden
persoon, "p den vel'k(H'IHlag betaald worden.

Du koeper lt! verplicht ten behoavu van
het Gun vr-rne ment ee-u verhand tt~ passeereu,
i-ente dru ..C"t.'lllte tch'"\..'u 4 per cent ptr jaar,
voor \'icr-,,'ijfdt.'11 vuu de kuur ~ Jm, te nz ij hij
np deu ,-erkuopd"K' meer dan een VIjfde
daarop betaald beeft, In wolk ge'-" I bet

- bedrag van bet verband gehjk zal Z~ll aan
, h.t saldo vau de koopsom. de kooper bet
recht te hebben hut bt'dl'lig van het VH-

band, of eenig ged~elt" en-an, niel minder
zijnde dan Vijftig pond, ten oenigen tijd af
te betalau.

lndien de koeper het restant Van deu
koopprijs "I. bvvellg'clDl'kl up verband
wtItlBCht te [aten, zal h ij binnen (13) dertien
ealender maandeu na den dag der ver-
koopiug het verbaud moeten p,,".ceren, bij
gebreke wanrvan eeue boete van een .billing
..&I wunl~1I 01'C;l'le~cI voor eiken dag dien
men nl lut eu verloo peu . da" ...:.. tot op
achttien ruaau.len van den ,·c,·koopKdag.
waarna mocht zulk verzuim nu~ voor td n reu
het saldo "an de ku<'pprlj,_ nu-t reute
daarop. t eza ruuu met bet budrn,~ Ut·l". bode,
onmiddellijk ,al n·rschuldigd zIJn en
betaalb ....,,· ell ml tu verhalen
zijn in eeni", bevo •.'~"tl Gen..,ht.h .. f zonder
veniere keuuis'leving. en indien uiet betaald
binnen ..em- maaud na den dag vau den
uitspraak, zo.! de verkool' van uul <'II i:0<'110
~aardo wo rr:len eu de alreeds lIeutIsa kte
besalingen zu lleu aau het Gouvcl'Dcml'nt
vervallen.

De Kuart--n en .le Koopconditic, k n n non
'Worden lllg~'zien t eu kantore van den
Landrnete,·O"lIe"",I. te Kaa pst ad, en ten
kantore vali deu Uivie lcn C'JlHrnis88.l"ls te
Priru Albe ..t.

J. TE:\tPLEH IlOR~E.

Draad!
Bulb Tee

Standaards.

Getand Draad.
Zwart. Staal

Draad.

Gegalvaniseerd!
Staal Draad.

I. .

Op~VacbiD_
I •

!

.Applicatien.

: . { f _

Gegalvaniseerd Oogjes Draad. alle grootten. 9oc:Jes ,Draad
spe~l sterk, voor Draad voor Vark~ ~l

Bl" VRAAG NAAR ONZE PRIJZEN ALVORENa ~BRGENS
ANDERS TE KOOPEN. '

JAMES WILEY & CO.,·DA~'i:~:f:O~T,
2. _ltlel!lP' 0 18 eren, blauw, K'

i MaDI Froklt_ ell Onder-
broeken yoor ... 1 0 0

tI 13ti
Allel voor tI 7.. 6d.; waard t2 •.

LOT iï pear Mao. Ste'Vela, kid
leer binnen DUd, breede of
lIIIIalleneuzen, goedkoop ... tl 1 0
8 pear Mao. Sokken, wol of
cachemire ... ... 0 6 0

n 7 0
Dit alll'!!voor tIl .. , wurd tI 10..

JmT.SMIWI witteHemdeD,
dubbele bont en boordje. , ... £1 8 6
6 groote fijne ~ ~doeken 0 6 0
8 linnen boordjes, celllg lOrt of

... 0 2 0
tI 16 ft KAN'TOOR,

Kaapstad.

"lm~~~~:&;~'
Nederlandsche Zuid-Afrikaanscho

SPOORWEGMAATScHA PPIJ.~

Generale

Kortste en Coedkoopste Route voor Reizigers en
Coederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatse" In de Transvaal.

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

t. Kaapstad.
nommer ...

Dit alles voor .t 1 lOs., waard n.
LOT ó. 1 pak-Manl gemaakte

Kleeren, eenig kleur... .. .t2
1 Man. vilten harde of rachte

Hoed ... ... ... 0 10 ft
1 paar prachtige geborduurde

Kruisbanden. . . . . . . 0 1 6
Lt 17 0

Dit alles voor .t2 58., waard t3 5.
LOT6-:-Tpal[~)oogen8Ki;;ren-;---
kort broek met band, nieuwste
fatsoen, gewaarborgd goed W
dragen, eenig nommer ... 1 7 6
I paar Jongens Stevels, grof

en aterk ... . .. ... 0 12
.tt II 0

Dit lot voor tI 108., waard t2 61.
LOT7. 1 mooi 'l'abbêrd, 100

monaten om van uit te zoeken,
pr.chtigopgemaakt, eenig mode
moulten indien verei.ch& ••• 1Ar 4 0
1 beroemde C.B. Bontrok ... 0 9 6
1 pur HandlChoenen, swart

.of gekleurd .. . ... 0 4 e
!..l~ 0

Dit alles voor £4 441., \Yaard t5 lO..
rm~. !50 I?racbtige .t.Ukken _
TabberdlgOed,de laatate kleuren
Schrijf om monsten .... tI 10 0
1 van' de beroemde C.D. Bon-
taokbn ... ... 0 9 ft

1 pur HandecboeDen, zwart
of gekleurd . .. ... 0 4 ft

.12 4 6
Dit allel! voor tt 158 .• WaArd t2 10•.

Lor if.T poar-Damea-l:ii:hoenen mot
knoopeu of veters, smalle of
b~e neuzen ...... 0 16 6
3 paar VrouweDI KoulI6JI, sterk ~_~_6

£1 6 0
Dit allee voor £1, wel waard £1 128.

LOT.IO. 3 Damee pracbtige ge-
borduurde Hemden 0 17 6

3 Do. do. Broeken 0 15 0
2 Do. Naehtbemden 1 1 0

£213"'6
Dit alles voor £2 211., waard £8.

r.;o;r-ll.1-name. WensctM;oo:·- .--
derrok rood, blauw of zwart... 0 10 6

1 Damel groote Wo)en Sjaal,wit,
blanw, of rozekleur ... 12 ft

£1 li 0
Dit alles voor 195. 6d, wel waard tI 10

LO'r 12. 1 name.;-.K&mërfu~---:-:-.-l--lïi
1 groote Sjaal, vaal, bruin of
blauw,.. ... ... 0 15 0

o

Tarief loor Rei1igus naar Jobannesburg n i7L-tD £3 171
£4 8s. 6d.-eU:3 4J • MOFFAT, CHINS & Co., -

" li "
Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
JOhannesburg, Pretoria en andere plaatsen In

svaal en Oranje Vrijstaat.
Canadeesche

\
"IlIl" ...... ~..A. 'WIl'~O_.EJ9

KAAPSTAD,
·It
v'JJ.L~
.ne. ]
JaaP
'VIlA .~
l:JtiD

HEEFT pas het beroem do Mauser en Sporting Maga&ijn Geweer
ontvangon. Het laatste en beste wapen voor het 8Cbieten Tall

allerlei soorten Bokken, vooral Springbokken. Prij8 £7 lOs. nett.
1J a.gel Geweren. RiBes, Revolvers, en Patronen van de beste kwaliteit. -,]

Hf.
.ëf:
t._
-1foIla

~

:~.,.JI
w.

deS]

Dynamiet, Detonators, en Lont.
Bicycles, :Hicycles, Bicycles!

SCHRIJF OM PRIJS LIJSTEN.

YAID.SPUY,JllUII' I:.,
Vend. At8IIpl'I8Il ApA ...

Tel. Ad. KaImeabUrJ .. P.rI,
"UNITY.-Findlay's ArnerikaanscIIe " Chilled" Ploegen

Z.Ul0..v8~HS .
KOlUBKW'E. ·'.'ILDlilrr--

KAAPSCHE AFDEELI:\"(;
J,"'d(Jk"ntf"l"{'h"ji TI/~,.IJI"ry "K A' u,lxr·"·fcr.

X,u!.' ,.r.s II Pr." .\11 ".sTEF.~, '\hlT!.A'" IVm,
Percool :\"'" 7,,14:1. eun ,tuk grond. gelegen in

de KaaP"Che Afueehng, Veldkornetl!Cbap Tilger-
berg en Kuil.riyier .• v"de Perceel Nu. :1. hij
den Ilden !>I!II.teen. Mailland Weg, groot I
morgen, ;")~{i vierkante roeden, 47 vierkante
T""WD. gren.enue ten Doorden an de wiJken
~IaitJaDd \" t!lI, ten JuidtJU Vau oeD w~g, ten
""",len aan perceel J (e;gelldom van den beer
Parrow) en Kroonland, ten Westen aaD perceeJ
4. Inwtpri,' £75. upmetings kOllwn, enz.,
£6 13r!. ~J_. grondhrief 1:.1•. :lJ.

Perceel N u_ ï .!'·H. "linde pere ... 1 :So. ~,groot
a morgen 57 vieThnte roeden,4 vier.kante
'I'oel8n, greoLilude ten n<>vrd.n &an Cl Mallland
'Veg. ten .uiden aan een weg. ten OO.tell MO
perceel 3, ten "e.ten aan perceel5, InzetpqJoo
£100. opmetlOg" kosten. CD<.. rH Ik til,
grondbrief I ;!_-. :X1,

Porceel :\"". ï"q.'>. zunde Perccd :\,0. :'. groot
a morgl.·n Iq vierkante roeden :!3 vierkante
"oewn, grenzende ten noorden aan don Mallland
Weg, ten ZUIden aalt een weg. ten oost..,n &an
perceel t. kn Wt·.ten aan pe""",1 I;, Inzeiprii.
.£10(1, opm"tlO""kosten. uoz, .Lt) 13.1. td_, gl'o od
briel I~'s. :ld.
Pen:ecl No; 7,~~6. zjjnde perced No, 6. 6'1'00)

2 morgen, 5~>n Vlerl:an Le r'>Oden, I:.!~ VIerkante
ToeteD, grcDIt!nd~ ten Doordon run den
Maitland Weg, Lenluiden >an een weg. ten oosteu
lUUl perceel :Su. 5, ten "'elIten aan pen·..,1 7.
lo.oetprjJs, .t::li., opm.et,og.lwoten, cn." £6 1:\" ~d
grondlmet I~.' :Id

Pe""""J :\"u. 7.114i. ziJlI,lo perceel "0, i. ~'10"t
~ morge a "-lJ Vlt!rtallh ..· rfJ.t:dcn >01:_ vierkoutt1
"oeten. gnmzcndc leD nu" nl en !Ian don MaitlalJd
Weg, t~D ,nllJcD aan l.-en weg. ten OOMt.en aBn
~"",J t;. ten .,.,·'ten aan perceel~, [n<etprll'
~,opmetIOIr·ko.ten. unI. .L6 1:15. I~d, grond
bnef 1:la. 3d,

Percool M 7,9-'1<. <ijnde perceel M ~. !:root 2
morgen 36u vierkante ro..,den .'>0 vlerhnkJ
Tooten, grenzonde kJn ""orden l1ilII dun Maitlaod
"tIJ, I.<>n zuidoD o.&n 000 weg. wn 80Stcn aan
~rcetlJ 7. teu Welltcu aan een ",eli. Inzetprij.
.t9,~, 0Pm~t,u~sJc ....ton, enz" £6 IJto. 2d, grond-
bnef 1201.3d, '

-Deze Ploeg voor één -Paard,' i~ zeer geschikt voor Wijnboeren en
Vruchtenkwcekers.

Prijs lllet Enkele Wiel, 1 Extra Schaar en Sluitel kompleet • .£1 12s.6d.
Do. do. do. groowr soort 158, 3d Maakt

;'M
';T81. at,;

Dit allel voor tI 68 IJJ, waard U.
LOT lOl. 12 yard. .'lannelette,
wit, rood, of rozelcleur, bleOd
en dik ... 0 9 0
l.tuk CreWd80D8 Linnen No.

~. 36 duim .... 0 16

----------~-------
f3 E0 RGEFl NDL AY & C 0 _,

GR ...\ VE STRAAT, KAA.PSTAD.
,-

Dit alles Illechte voor IBs 6d, waard tI 10
LOT 14. ay;;nï8 -lXïBteFienwc,

so aoorten, beide kanten
dezelfde,. prachtig voor Japon-

ïC:tuk"fijne Linnen;'phikt 0 9 0 HeiningStaanders,
voor Onderkleeren . .. ... 0 18 6

II 7 6
Dit alICIIvoor 19. 6d, waard ta .

Im 15, 50 prachtis'! Lengte. '. BLO EM Z 'WAVEL ..,..,. LLYW
van Zijde, voor .B1011lel,ge- rn1lrYVVYTT... V.-ILD D
maakt door on_ Modemaker.U 15 0 Prijs 2&. per Vat VIUlIOOJhL . AV.ailoP.w...~ -.tU l8'l'1mooie zijde Zakdoek, wit of .

lichtpl ... ... 0 i ft De W... .. ~_.,DlIIJ
1~~. UnDdel"~~t.'''Ol'l''l_:" .. .,... n ==~:;"";:'4_

. !If 1'l.1tnLft+ft ........ 'trl-ftl.td... U Is , • 1 _, •Dit "neil voor tI lOs, wel waant tt 101! a-...VWUV.LU.CIll-AU ......aua. _ W~ ..
Lor 16.1 pracbtigAmerika&llllCbe ._ sv'iIg h .
aob~ dagrn Huisklok, 24 duim . :~', _ ....,..A~hoog, 14duim breed, houdt goed .. _ _ ... _

tijd ... ... ... ...019 6 ~T'T' ELL' I ~ T0 ~T .........1,)8..... ~.aan.or.
3 groote bad Handdoeken ... 0 ti 0 VV . .~ . •. ..L.~ _ ;t'••i&,-r=.:::n._.....

£1-';-6 _ .
Dit alles voor 19116d, waard £1 lOs. 1IUk JOOIJIIr YOGa mrem.uu,

LOT 17. 1 prachtig Fluweel of Nieuwe Afslagers en !,., Agents Bezighei.d.8""", _Wo ~ 0It0P., ........
Laken Blollll8, me~ Boordje eD ,q. ~""":Iap&.' '-"_'Handboordjes, goede kleuren ... 0 111 0 I ..... ",t(~

1:'~!':dHorolorie, 124uim.~ 0 '11 DE Ondergeteekenden. ~r'toe d~.,.r een groot aautal in'!oechike iD. G~=~~ K\,o&. B ' ....
£0 19 11 gezeteneD. van Wellington, Grbenberg on .Wagenmakers Vallei ao:r:... "..... !i~ .

Dit alles "oor 15s, waard £1 Ss. Od. verzocht, zullen op _den 15den Septem~r &anat. een .. ~ ....
LQT lI:!, 1 paar kaat Gordijnen, , ; . 1I01J1f .....rrachtig gebloemd, 3lyds .u 0 17 6 Tak Bezigheidopenen te WeiUngton,lO Kerk Straat. 1l&DU1IG. 'kan ..... Mn

t
, ftD

paar mooi Gordijn Stokkltl1l, , .. Kaill1 shali_
Mahoniehont of Bosenhoot, met Behalve AfBlagers Wark zal allo Notariëele en Agents Bezigheid BI'l'Ovar •• BTaa..&:G1LAmJ
ringen kompleet .~._Q__~6 worden ondernomen, SOOaJS maken vaDiTestamenten, ..Adminiatreeren ftIl ~ ze. vs. .....

£1 3 0 Boede18. maken en paaseereil van Tt&nsporten, Schepen1cenniMe1i en Nik1~ ~~ i 1 10,....
Dit alles voor IBs Gd, waard £1 1011. Huwelijk8voorwnarden, waarnemen van zaken in het Magidtriuat. nor, op::ro~'1Ii"~' JUVBS
LET WKL.-Wij "'U''-!rm PakkeD kleeren. verkrijgen van &Ieeningen op Vastgoed, p.nz. . ....... &l1I'r ..~~~~~md:tlli==-:: Door stiptheid en billijkheid wil16J1 de Onder;;ateolcendlln Yertrou- ~"_nn. ,. .. U..

PI sijn, en 0Il~ du bet ~ Dla -- wen dat zij een gedeelte vaD'de anders, 00,uning van het geëerd publiek fII.. o..a. K... ' .. pij .......
Ierug. Bet t. belt, Illltien -..eJljk,-", Ujfje Den 'eten VClCll.'V fII.~ .. _ _..
ol. Butje te -'en dat aaed.... Jadla..... su gem • MD .. c. eli u.-........_
*lbcloenkn_ IIj ....... _ en aaed Mt J .S._JWI",X"RAX • ...aaOO. "!!'..I ,~'M I'iS I iilII6

en Hassell VENDU-AFSLAGERS ElI' KOT.A.lUIJ8D_· ~ .... 'Z1:U".:..u.";."'=
"'.LLaNraTO.• laarJ, 16 .A.urutu.1_! Iiiiit-C::~ ' .... _. • ..

Ga
Z1II'e
'L~
140

Omheinings Materiaal.tegen Kostprijs.
-----'------._~--

EEN BUITENGEWONE KANS.
--------------~

EENB groote voorraad is in onze handen gesteld, en wij bebben
buslotJn dezeIvo tegen kostprijs te iverkoopon, n.l. :

Zware Driehoekige IJzeren Palen geschikt voor gladde en'
do orndraad, 158. Gd. per dozijn." _

Bout,~ en Krammen benoodigd slechts Voor doorndraad. 58. per
gros.

Hoekpalen, met. 2 dubb( le sta.3nders, 358. per stuk.
Dubbele Hekken, 4 voet en I:! voet, met pilaren, hllllgboomen, en

staanders kompleet, £G 12 Gd.
Gladde Zwarte Staal Draad, £8 per ton.

~ rE.RCEELE~ m.r DIEPRIVIER sPoOlr.
\\'LGST.\ TIO~.

BOCH E1\T ,D~
K.A A.F STA. D. ,-DI> k')'~"/i 1',tIl :,/Ht.'/' 'I_'] ')p elk rrct.,c.i. ;'1" £':! ~s,

,." ti". f;,..",,{1jf"" I:!~. :lwJ

J. C. SMITH & Co..,
,Kool en Timmerbont4l&u.n....,~

rzOLONJAAL EN AMERli(ttrJSGH Vinl.........
STOOM

Breestraat
ZA.,.\GMOLENS,

en Riebeeks
&A.& •• yzrAD.
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H. Koningin
Nederlanden,

31 UGUSTUS 1898.
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belAng::<tcllendon
l'gt,deeld d t Vr

E. F. J. WE 'HTS,
Secretaris.

_------
ConYer~azione aan de

Pt arl,
h",'rl'n HOFF~IAX

~1A.lUIS lluodig,'n hit'!'
UIt al IJ\lolll' oude sku I(,-I'S en
l'l',rlln~[Wcrs l-ij de jongste elektie,
da~It'~' 7.. w,'1 als hoeren, tot l'en
gl'Zt'llig vcrkeer. op VRlJDAG,
JL'Il ~,kn SEPTE~[BER, e.k., des
;;yond.; ten -; ure ill UO ~ . dZl' •

Dt' verrichtlligl'll zi en afge-
wl~5dd won!t-n door muzi k, en
llclJt'~, ersdliugtlll lullen
boden

dOODW Genootschap,
ZAL zijn Jaarmarkt houden op

W'H:~,;[l.\(;, den 19den October
1"'J8. Een ieder die Ol leren of
Yee wenscht te laten '
moet de elve opgeven aan
S~, B':1\ IS, en wel vóór of op
l"Jllen ~eptember, 1808.

J. W. s'n: TXG,
'erd

Hopefield, 18 Aug. 1

TA~DHEELKl LG.

KENNIS EV N

AESIAB
Kanker Geneesmidde1.
lEvn. A. E. \'.\~ ~IEK RK1 zal van af l en lijden Juli,

De Din:sdagl'll en Zaterda en,
Iaoghebbcnden ontm ten, ten huize
van den heer Rossouw, D'Ur
Station.

--------------~

BENOODIGD.

BIJ den Onderrreteekende, Een
Onderwijzt'r;..;, om op zijn

plaat,; Willter Hoek, dist. Wi hur ,
balf IIUI' van enst'evonden Siding,
t e onderwijzen, in lut Engelst:h en
llolJ,llld~l' h.

Salaris .£ IS per
Hij.

G"tlllg"Sclmfll'U en Certificatl'
l'en nood akr-lijkhr-id.

Wel-kzaa.mhl'Jl'll tt' bl"filllll'lI na
Je ~El'!.'E~lBER val:~l1lti~,

en-'baiangrljke re hts-
k tie.

OPINIE VAN DV. HRE

l~ 7.AJ'.E LAIU8 DJ' LOON WALIJlutATII!
VOOR ITEItIRECUT.

8 ,.

II. J. j'l ImeIJN.
1'.0, El'ns e,rllldt.'ll S"iing,

Oranje \' rijstaut ,
~~A\lglbtU';, 16~)S.

VOOR GOEDE

orolo . SZ Huisklokken J
GA N AR

THIES EN THOR

:lj> • en voo zichzel ven, en in den h r
LlE W.L\L hebben het huis en de Afri·z kaander jl~lrtij bepaald
de de l.at ren.

BURGH Voor . Ii wa l Noord zijn ve ozeu de
I i hc. rvn :-;.\l'EH en JOTIIA,Ia.atstgen mde

a ST • y, C.A..Gebouwen, : met "ene m rderh iel van alechts [11'11('

___ ~_____ , ,tellJlL('U' Dit i~ ui enlijk te zegg n :

GE eeULEERDE : Il. ""l~cb ''!) ~ ell zegt t u h r
i Ut],;\'. E. elll kandidaat,

36 L

GROEN. en Plat-nartje Boomen,
W hington-, p he' en

Zure Limoenbocmen. Beste con-
ti i vruch rten en " e ., urj
J CS. VAN DER MERWE, J. zn.

Elan allei, W cl1ing n

vn wij ouel" niets li "r
deu ee "HEW E (,lJd~r zijn eeu als getuige
vo..r de rt! r-. \V" rsc i n lijk sullen
w:j u: Il :l:lrtlige d iugru te w ten komen.
jl" IJ ,'r,':' tLu·!·::t eu I;OTIIA hebben

AANDEELENMARKT. UDm :;.In' ve schcn, lil '>,ij nr achten
__ I d.l; l.uust :enocmel, een 'IV' rdige op-

JLJHA. :-;<:~lIL·I',J. I ",lg"r van den b,cu' DAVID [) 'Ys-;- zal
~'I \ ..~--{ Per lJ ~k t '~(""I'''' Jol Vt't- .

tr_''''n -~nt>n .. .!fj.., r. l fiAno'" 1. -,-:.~ Jl, ~:r('"n' Il z'Jn.
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