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GEDURENDE den .,oor1gaDl ftD onse Groote Klee.
deren UitverkooJlÏng koopen de DameII D*-

~I~(..rialen op tegen 1.. per yard on kunnen deMi" oJljre-
"",-,kt krijgen door onze begaafde Dl'eeIIIImll&b&er. De
"rijzE:D voor h~t MlLken en Opmaken zal wesen35&.
Iieze 18 eene altstekende kilns

VOOR D.A.B«BS
.lrar dese C08tumee, wanneer 'roltooid door ana nw.....
b- 'rJrd· v.-orden meer dan 3 tot 4. Gnineas, aard te ;tezen
!,...at "I'ze echoone kana niet 0nrbruikt voorblJpan, om
" .. n R.i [ke Costame gemaakt te krij,en •• ODJefter
d ... Helft VIW den Gewonen PrlJa.

10 RRISOHct: Co. Pleinstrdt, lal.
VEEL 70.-No 6,647.1

ARlrtSTRONG en Co.'s VERXOOPINGEN.

"v"e~:lJcoopt..~.
-VAN-

De Prachtigste Kust Plaats
IN ZUID AFRIKA,

Prachtige Korthoorn Vee, en Perfecte Struisvogels.

De r.eer P. W, COt'RT, van Bezigbeid en Boerderij aftredende, getut one om op de
!,laat" te verkoepen. binnen f'en kwartier rijdens VIUl Tankatar.. Siding, op den

Noord-Ooste1ijken Spoorweg,

Op WOENSDAG, 19 October,
HET BEROEXD LANDGOED

.,TAVBATARA"
/

I: . 'er"lr het BJ\n!V'enzend land genOl'md "COURTLANDS," en gedeelte van
.~Tl!;Y~ S VLEI," alsook .. RIVER LANDS," N08. DX en DXI, 8trekkende

'" I'. Ianll'<, pn op l'en pont, OVer de Zondag'. Ririer; gelegen in de Aldeeling
I 'r:,~II)(l', «rnt rvnt :?2 mijlen van Port Elizabeth, en metende 3,653 morgen,' alge-
, «,ie Erfp""'ht eo Zegds beJmgende slechte £9 2&. 6d. per annum.

II' ; "sezelen niet te zeggen dat" Tankatara" een der prachtigste KUSTPLAAT-
SE~ ,'" Za ..1 Afnk .. voor Vee en StruisvogeI8,is. sijnde alles ~t en Gebroken Veld,
me! 11,',·" ...-,,'.m en eetba:~r B""chv~ld. 1':1' zIJn streken veld bmnenAI_dll even I{oed,
'11'" " l'.","' ons ouder-v iudi ng , die hcegenaamd niet beperkt il, is er geen KUST
1'1..-\ I I > .l.e ill"rl~lj kan vergeleken worden. vooral in tijden van zoo zware droogten
t .. '" . .te I<"heele Kolonie nu onlangs had te doorstaau. Gedurende schaarsche tijden
f,~" ,'lD .... 'r~ pluatsen zonde~ ,·""weide. waren, hooft de heer COURT Vet Vee tege~
rec, cd 1'''jZ''1I vsrkocht ; terwijl zIJn Struis Vederen door Port Elizabeth Veder Koupen
w ,,-j, ,erkend a1. gelijkstaande met de beste in de Kolonie gek "eekt.

!',,,k~r,,r-a"indo oode Hottentotscbe taal bedoelt "ZOET GRA.S"cn de oude
Jl"".,.1l Voort rovkers gaven .....n een uitgebreid alluviaal plein grenzende aan de Zonó"g's
H". ,:: \ .uni-ude. t'PII groot gedeelte van dit prachtig Landgoed, tien naam VIUl

"\"t.">I.\AI\: I'LAKT)';"; dezo"VetJnakeude Vlakten" behouden hun reputatie op
HC.\:,·I q'-ll,I,,' WIJ"", en de wel ,gekozene namen kunnen alsnu worden toegepast, .. Vet-
"''''1< 1'j.I~t.:--,. iu vier ~te Kampen vll'lieeld geworden, waarvan men bet geheele
"ed",~'.te ,"OMrnt 3,000 a k~~,:,) va.n af b~t huis des Beetuurders, gelegen op ,~oogen
lI1"nd ,"Cl ovrrz ien. Het Steyn. Viel ~eelte, vormt een aparte Kamp, z'Jnde de
~''',"'' ~:-'.n.l .. ,-deelte van den beroemdeu .. Gru Rand," welke een heilzame verandering
voor \ ," aaubredt . Ve wel-omheinde Spoorweg loopt door deu .. GraB Rand," die met
... ,1 ';.:c""af, Zu<' nocdig in Kampen .1t1Ul worden onderverdeeld.e-ellea aan den voet
v un ~I 'u,.l E'fJ'utl.

r:,,~,!. Q1 lid WI'<Jnhoi. iR hH veld J:rCrieflijk verdeeld geworden in acht struisvoge
b."r-.': ~"",I ", .. n.Il'II met hun natuurl ijke voedsel bossehen. en af~lI(lndenle hoeken
"'.', -",--Ien: (,,,,,,I.. t.,I, ploeg,llioden; paarden park; koe-kraal met. kalven-hok; kampj8l<
". .r -:: ': -I'. 'II:eI- k ni k ens, otuheinde f"nt ..in en dam; tuin en achterplaats. Het Landgoed
H; ""\I\..j 1:.'IlP...lr.ten : tUin de eeue zijde voor een afst and TRil de Zonda.gH Rivier ; aan de
"0.1"1 e ,~,ien, \ behul ve voor een kleiuen afstand ..I.......r oudoordringb .... r dicht bosch is)
d,,,-'r 'eor snbste nt reele palen-en-draad-heiningen, allee in goede orde, }!;r is omtrent 25
~llJ [. 1'1\ .\.-\ LJ II U ~!:\ G op de plaats, alles van eersteklas materiaal en in goede orde,
PU er ll;n 'ae~r dan -lO STEltKE ZW AAJ-HEKKEN. Taukatara heeft een speciaal en
le.'!' <, _four voorrecht , tw. pr loopen geene publieke wegen erdoor, Inderdaad, de
),.,-,-','" ; 'P .ht ('I "l'Olil'nl , met i,aar talrijke gerieven, ia een gemakkelijke en genooglijke
I:;Jk_tt,ng.-gc"dlllr.t voor een routeuier die van sport en een buitenleven boudt.

Het Woonhuis, ofschoon niet prachtig, ia zeer gerieflijk, bevattende tien vertrekken
r~ \'01;.,,[',; ligt .eer centraal nabij de Standhoudende Fontein en Waterput; in de
I,"Mlj:, III lO but Pakbui .. met Kantoor; timmermana winkel j gereedscbap kamer; en
...."I.''''''me koele roomerij i vier apalte verblijven voor plaats-bedienden; moderne
"".,-. n:.Iccr-Je otal, v..n concrete, gevloerd met Milten blokken, voor acht paarden j muis
pr'''-': ,-"eder vert re k en tuigen kamer. Het hui. van deu Bestuurder bevat vier kamen
,'li "'''lKen, met dna ba i tenk!l.rners. Het gehooie Woonhuis is IIChoon en ~eriefiijk op-
I" ·",liI,,·tJ- ..lle. 18 op z'jn behoorlijke plaate, een liefiijk net. El' zijn vele Vleten Ol>
i1e! l.anrl!loed. dio lang waterhondend zijn, en in het Veld !lijn Drie Waterpntten. De
"'"'' 1:1:cnl:1e 13 zeer geschikt- om op te Varen en om in te VillllChen. Het welvenorgde
.IJ, .. , i, eu \-.IJ be..."t een wo goed en "el'8Cheiden VOORRAAD WILD ale oenig Eigen-
dnru '" delt Kolonie l>ezit, w ..ot er zijn Baffels, Wilde Zwijnen, Boschbokken, Duiken,
I il" Ja' .. k ken, I\laa wbokken . Patrijzen, Fazanten, Wilde Hoenders, Eenden, Dikkoppen,
}!"l,·t:, ,'tl 111 hun tijd Pauwen eo Kwartel8 in Lovervloed, terwijl de Igroote OIi!lUlt net
a.udt'l'~~I1t ~~r n\·ier zwerit .

\)"der de O~OXTG!X[)F, DROXN'EX VAN IXKOMST op het Landgoed is er:-
'hi",p": KIe "O()rnad llRAN UHOlJT eu KALKSTEJo:N, en millioenen vali ALOEIEN
".lIl J,' ".-hle handels8O<Jrt, dicht bij Coortlands Siding. Een TOOrDame EllJt1llsche Firma
i...~ft :un'''g urnlMlnt bet KLEI fOrDl&at, voor het vel'VllAl-digen van CEMENT, TERRA
L'1JT!.1 \\' AAR. AARVEXW AAH. en BAKSTEENEN, ~rapporteerd, voor het ver-
,,,,,,-d,~, " ...-r.a....-"n de heer COl-RT ....n Medaille op de P.E, tentoonRtelling van 1~8.'i ver-
k, •.•.,: t:r w"ni~n ook aanduidingen "an !:iteenkool lJ.,rieht. De heer J. S. GA.lIBLK,
'I,.'\.'"r K,.hnlale hijdraulische Ingenieur, heeft een treffend eu aanmoedigend rapport
11.',.,.,1,,,,,,:: >lVer de doeltreffendheid ... n een WATERKEERING in de Zondagsririer, op
~en "·.'r 1I"'1.·R"·o plaat. alwaar de rots (Lanaklip) op den oever uiteteekt, ten einde den
'''''1' "":"h,,,,,,ren !Vond van" Vetmaak Vlakte" te besproeien. Het Rapport van den
het'r.! I, 11._1l1 u:. u,'er s...proe i ing, en de Ontleding van Klei en Kalksteen door DR. ASOELL,
d,. t>r1ev\'[l '-all den IDJifin,,,ur, den heer JOIH C, M-.lCK.lY, en de Rap~rten eu, Prak~~8che
1"''''"1\''",o\«''n door J~ heemn HO"P&R AoHBY, Portland Cement Vervaanhgers, ZlJU de
nli.t'~-'" u~er\\'el{inll' waardig. ve heer ,Go\lIBt.E verkl~ in zij~ rar.port :-" Ik heb
~c~;rll;' III Z <lId Afrika geen schooner hgglDg voor beaproeung gellen.

STRUISVOGELS.
Omtrent 10 paar Speciaal Uitaezochte Vogels, zullen In

pa.ten worden verkocht.
Veertig Uitgegroeide

jn December te snijden,
Tachtig Uitgelil'roeJde

gesneden.
DI) propot-tie :\fannetjcs en Wijf jeti is omtrent gelijk,,

Zeven.en.twintlg Jonge Vogels van de heer Courts Manne-
\~s. gepaard bij Wijfjes gekozen uit het Kamp van den
h~r Hilton Barber te Haleaowen.

'I, • ",lz()nJenn:;r vlln d" Wijfjes in~cvoenl oit het ras v"n den boer llARSF.R voor
",r,,' "'inll: VBn bloed. zijn al ,I" \ ol{t:l. te T8okaum. ge~ld ~n met ZOrJ( uitge15?C~~
\' :r _ ,Ol liroe i Kampen. (l~hl' .. kkig", fnuhcvc, laatl!)ll en w,lde Vogels I1Jn godung1tJk
0,;:',,"", .1i'.rn en van kAnt gem!l.&kt ~",:orden.

Le \- ~de[en zijn EOnlt&-kla880 ID t ..Igemeen.

GROOT VEE.
2S kOeien. moeten spoedig kalven.
L 5 Koelen, met sterke Kalven.
50 Koeien en Vaars.n,
25 Jonge Bullen en Vaarsen,
Een span van 14Geleerde Ossen, 3 tot 4 jaar oud,
3 Korthoorn Bullen, uit het ras van den Haddon troep,van

wiJlen den heer Frank Holland,
liet i. voor ons bijna onnoo<lig om iets tc~gcn tot guns~e van des heeren ~Ot:Rt's

"0, h. hal"e dat hij voor jaren reeda een bewoodereD8wa .. rdlg troep per selectie heeft
",Pt~"ld, ilil) op on~e Tentoonstelling Gmnd&n bekend w, en eJ:kend wo~.t ~t op zulk-:en
L "'il'" dat de Taukatara Korthooru8. BoUen en ~~ien, verkoop.baar II_Jn In de Dab~
Et"te!! en Kolonien j en daar kannen op den. bQuligen dag k~leD Jr.Wen.Ord8n:het
Af, 1.~"n.cboe veld 'RIl Taukatara, welke niet miaplaatat IIC:'~ SIJn op ~ E he
H~,rl~,OD voor vel. jann "erdeu de hOOIPtefpmiddelde, til lndiTiduoele pn~&ea aald·
rwW'otea _ Slaitn Tgg&' Ilo S~ ... Til da _ CoW,

Bokw&gen en Trel4:aOIG--fC)hCI\8(lh

op Wleien-KrulwIUlen.-PlloeP"-IEQiren-'t,.,,,toelr·b ... ,
beeld en 8mldeger'eedachap-Been Yermal."_Avet'J' 8Ohlal-LMn
8nIJdêr-8eI"n-Groo~ Houten en "'zeren Tro;a.n-en andere zwa,..n
.tukken.

Bet Id.inerGereedechap, ZDi,.~beDoodigbedea til HuiJcu.d, sun. PrieTe ft,D
Koopen i. de Stad wonlen ver~ AU. 0IIl'CI8l'tDd op do WOOD,.. ~
ba h.t WooDhua, UI met de plaatlt word.. 1'III'kocht. . ,.

, i

GUOHTJIl HEEREN EN VRIENDEN:

Het is haast onmogelij~ U allen pel'8OOnlijk te danken; veroorloof
mij dus door middel van deze advertentie u allen hartelijk te danken
voor het groote vertrouwen in mij ~teld, en de dubbele eer mij aange·
daan door mij nnOf'T1r.::al Bls uwe vertegenwoordiger te kiezen en mij de
waardige posit,« ..all het, hoofd der stembus te verschaffen.

Geloof mij ik zal trachten om u getrouw te dienen als oprechte
Afrikaander, en te werken tot welvaart van Land en Volk in algemeen
en dat van u belangrijke Kiesafdeeling in het bUzondtir.

Ik verblijf met hoogaéhting.,
Uw Dienstwillige Diens aren Vriend,

G. S. Wolvaardt,
Gor ree, nabij Ashton,

6 September, 1808.

W""ELLINGTON.
en Agents Bezigheid.Afslagers

DE Ondergeteekenden, daartoe door een groot aantal invloedrijke in-
gezetenen van WellingtQn, Groenberg en "''"agenmake1'8 Vallei

verzocht, zullen op den 15den September aanst. een

Tak Bezigheid openen le Wellington, in Kerk Straal,
Behalve Afslagers Werk zal alle Notariëele en Agents Bezigheid

worden ondernomen, zooals maken van 'I'estamenten, Administrooren van
Boedels, maken en pijSseeren van Transporten. Schepenkennissen en
HuwelijksvoorwaarJen, waarnemen van zaken in' het Magistraat8 Hof
verkrijgen van Beleeningen op Vast,goed, enz.

Door stiptheid en billijkheid willen de Ondergeteekenden vertrow-
wen dat zij een gedeelte van de ondersteuning van het geëerd publiek
zullen genieten.

J .S. J.WI..K.~IS ctk; C:::O.
VENDU-AFSLAGERS EN NOTARISSEN.

Paarl, 26 Augustus, 1898.

KI,pttN

In den Insolvent Am i Boedel van
JA.OOBB. VAlf ~B Bpuy.

HUISRAAD :-
EETKAMER.-1 Si~eboard, 1Eet

Tafel, Klein Tafeltjes, Stoelen,
Klok, enz. '

SLAAPKAMER No. 1. - Wasch
en Kleed Tafels, i Kleederksat,
IJzeren Ledekan~

SLAAPKAMER No.: 2.-3 Lede·
kanten en Stretkhe1'8; Wa.sch
en Kleed Tafels. :

" No. 3. - Kantoqr Meubelen,
Scbrijf Tafel, Stoel, Klok, enz.

" No. 4.-Het gewone aasorti-
ment Glas, Aarde_ien Porcelein.
werk.

" No. 5. - Keuke~gereedsohap,
het gewoon assortiment. .

VOORTS:
1 Wagen, 1 Kap Kar, lOpen do.,
1 Schots do" 1Water do .• Ploegen
en Elrgen, 2 Seizen, 2: Zelf Binder
Machines, 2 paar Tuigen, 2 span
Tuigen, Wijn en WatA:!r Vaten,
Graven, Vorken, en andere Boer.
derijgereedschap.

VERDER::
'1 Paarden, j Ezels, !l4 Schapen, 54
Lammers, 1 Koe, 20 Hoenders.

I

EINDELIJK:
10 Koloniale Brand Assurantie

Aandeelen.
2 Koloniale Brandewijn Maat-

schappij Aandeel,n.
De op land staande Oogst., en

de huur van de Plaats tot Isten
April, 1899, en wat nog meer zal
worden aangeboden. '

Faure, Van Eijk & Co.,
Afslager8.

Paarl, 8 Sept., 1898.

In den Insolventen Boedel van Warren ~ ~
en Osborne. 00E:N1ALE EZELS!

Publieke VerkoopingTEN einde Buitenkooplieden en Handelaars eene kans te gev~n om
voordeclige inkoopen tiJ maken, zal de Uitverkoop van den over·

gebleven welgeassorteerde Handelsvoorraad in bovengemelde Boedels tot
op den 15DEN SEPTEMBER aanst. voortgozet worden.

Buitenbezigheidslieden haasten zich van deze gelegenheid gebruik
te maken.

Verscheidene Kisten Goederen nog niet aangeboden zullen ontpakt
en ter verkoop aangeboden worden.

Ten gerieve VRn Koope1'8 zullen aanbiedingen zoowel voor kleine als
groote hoeveelheden Goederen aangenomen worden.

EMILE H. VAN NOORDEN,
AFSLAGER.

Kaapstad, 31 Augustus, 1898.

DE BONDS CONSTITUTIE.
Exemplaren, yan ue Afrikaander Bond Coo- 20
stitutie, zooals gewijzigd door het jongste
provinciaal' bestuur _te Worcester, zjjn thans
op ons kantoor verkrijgbaar te~eD 3d. per
stuk, of 3s. per dozijn. postgeld inbe~epeD.

VaD de Saadt .e. Villiers " CG.,Beperkt
Kaapstad, ~ Juni, 1898 .•

Te Moorreesburg,
QP

DINSDAG,20 SEPT, 1898,
50 Koloniale Ezels, 2 tot 4 jaar,

geleerd en ongeleerd:
1 paar licht-bruin Paarden,

(Ruins), gedresseerd in tuig en on·
der zadel. Geen verdere aanbeve·
ling is noodig, wanneel) men slechte
let op den naam van den eigenaar.

JAN. T. A. LOCHNER,
Vali der Spuy '","'el",an cl 00.,

V d K
. Ajsfo{[ers.

en u antoor,
Malmesbury.

60 Eerste klas Ruiin Paarden
do do Merrie do.

Op Dlast., de SOno duer,

TI!i

~~K.BT:alE1RG,
Voor het Kantoor vu P. J.mm

OP

MAANDAG, 19 SEPT.,
VANi

250 IODDD nm lOOIUf.
S.ETTMA.N.

Vendu-Kantoor.
Piketberg, 3 Sept., 1898.

Rondqaande Onderwijzer
BENOODIGDTE

Diep4raa1,.Wi. liddaa Riet eD Grootrlner
Dlst. Fweamlth.

APPLICA TIES voor bovenge-
noemde betrekking, verge-

seld van de bij de wet vereischte
get.uigschriften van ~kwaamheid,
engeed gedrag, v&tldel~tsteSchool.
oommissieen Predikantder gemeente
waar.Applicant werkZ8aJDW88,en van
ltdm~~p. eener Protestantache
Kerk, sullen door den Ondergetee-
kende ingewacht worden tot op
29 September, 1898. '

Werkzaamheden te beginnen op
den Isten November 1898. Indien
echter, applicant niet op dien datum
kan beginnen, zoo melde hij welke
de ~ datum is, wanneer hij
kan beginnen.

Salaris £120 per jaar en de school.
geldep; i

Biijijke Il'eiskosten gestaafd door
kwitanties zullen verg<>ed worden.

N.'.-De geslaagde applicant
moet zich voorzien van: een onder·
wijzers 2de Klas SpoorWeg Certifi.
caat Óm tegen half· prijs te reizen.

! I

Ds. ~. G. MALHERBB B.A_, B.D.
i VOOn. SOh. Com.

Luck~ofJ', O. V.S.
1 ~pt., 1898.

BENOODIGD.
l

APfLICATIES worden gevraagd
:en zullen worden ontvangen

tot d~n 15dcn October voor een
onderWijzer te StA:!rkstroom, dist.
Potclwfstrodm Z.A.R.

Vereischten zijn: Sde klas onder·
wijzers Z.A.R. of daarmee gelijk.
staande certifikaat, lidmaatschap
eener' Proteatantsche kel'k, en goed
zedeliJk gedrag. .

SaIaris £150 per anntfD .
m~68 te bekomen ~gen £3 per

Kaapsche

NAAK,

(Geteekend) ~~~:} .
B.F. . .!.: ..
G.H. . .
K.L. . ~, ...••••••

De.. ~fdeelingsraad Wijken lijDt'
WIJk 1, behelsende bet- VeJ.d.

kornetschap :van.Papendorp (~~.
stock) waann IS Kamps Bw GIl
Liesbeek Rivier. .

Wijk 2, behelzende het Veld.', ..
kornetschap van Rondebosch. .

Wijk 3, beheu.ende het -Yeld~ .;.
~orhetschap van Newlands (Waarin,
18 Claremont). ' .

Wijk 4, behelzenae de VeJdkor..
nettichappen van Wynberg, --Con.
stantia, Diep Rivier, en DoWllS
No.1.

Wijk 5, behelzende de Vel~Ot'-
~~ppen van Palen en Biet\"W,
TIlgerberg en Kuilsrivier, en Down8- .
No.2.

Wijk 6, bebelzende de Veldkorn.
etschappen van Koeberg No. 1,
Koeberg No. 2, Blauwberg en
D'Urban.

Wijk 7, behelzende de Veldkor.,
netsohappen vau Kalkbaai, Noord.
hoek en Elsjes Rivier.

Wijk 8, behelzende de Valdkor.
netsohappen van SimoIl88tad Nos.
1 en 2, en Wildschutsbrand. -,

Wijk 9, behelzende de Munici.
paliteiten van Kaapstad, GroeDeol
punt en Zeepunt.

KA.APSCHE

H. N. PIBTBRSE, GOOYDIDBITS SPOORDGD.:
, Secretaris •

P.K. Yentersclorp.
.
"

Vogels, met vederen bekwaam om -
Maandag, 5 September ara, 26, Burgstraat,

Vogels, met Vederen laatste Juni Naa$t de heeren DE WAAL & 00.

ZULLEN de Ondergeteekenden
publiek doen verkoopen te

KLAPMUTS STATION, g,emeld get.aJ
Paarden, waaronder 14 egale paren
zijn, en onder hen 4 p. schimmels
2 zwart bruin en andere kleuren,
20. jonge paarden, waaropder ver·
BCheiden egale paren, i de Merries
zitn ook meeflt gedr8saeérd, allen
siJn uit goed Bloed, gfoot, sterk en

AARDAPBKL 1~10ERENin pde oonditie~K:
. 1 Paar zwarte Hengsten (van Piet

BESTE JNGBVOERDE afkomstig) en 1 paarjonge Heng·
,~ ~"I- I i ~o_e " aten, 2 jaren oud, goed geteeld. '

D. J. SCHWARTZ

Bij GEBROE EBS GBABA~ enP.A.GOOZEN,'

39 Straat, Xt.Qetad. 1. B. de YDIItn I ca.. Ma_
Wij wwOorpD alle .Aardappel _ ~ Riftr: ... r-. 6 Sep". 1898. .

BB:NOODZQ.D

VAIN af Januarl aansfaande 1899
Ivoor Victoria GottvernemcDt

School, Rivérsdale, eeneihulponder.
wijzet:1es voor de lageret ldae.sen.

ApPlikaties, vergezeld!met getuig.
8chrift.en van IIlde klas onderwij-
zers ejmmen, ondervin~g io onder.
wijs ~ven en Kindergarten, moetA:!n
ingeZQnden worden aan !den Onder-
geteeltende tot 25 September.

Sal!u'is £100. i
D. HEgSE,

, IVoorzitter.

.ENDERS worden. gevraagd Toor .
, liet verschaffen van den voJsen.
d?n voorraad,:benoodigd voor den
dienst van bet Spoorweg Depai1&- .
ment voor bet jaa.t' 1899. . -, 'l .

Drogt:rijen: Westelijke, MidcfeI.
landsche en Oostelijke Stelsels.

Provisies ; Westelijke, Middel.
landsche, Oostelijke en Noordelijke
Stelsds.

Monsters van Provisies kunnea
geÏD8peC~rd en vOnnen 1aIl
Tender, voorwaarden van Kontr&kt
en alle andere bijzonderheden ver-
i:rege~. worden -aan de R~rweg.
m~ga.ztJnen te 'Kaapstad, Pon
Blizabeth, en oost Londen. .

Verzegelde Tenders gericht UIl
den Controleur en Auditeur-Qeae..
raaI, Kaapstad. gemerkt· "TendêJ'
voor Spoorweg Voorraden" nlien
oatvangen wordein tot op den mid.
da,r van.lS Oct., 1898.

De . of eenige tender niet
IDOI~~blijk aangenomen..

HOOfdS~~8~

~ ft,D -. Jl '" '.

Jt~~~

. '
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LOOPENDE ·B~ICE ..~,,:

AFDEEUNGSRAAD van SWEL
Voor het ~ .... geelD.dIgd 80 JUDi------~~~~-----

Zullen op d. plaats worden verkocht:

DE Ond:,~,"··';kénde behoorli]'k met . h.._ ....tigd. Joor de' L Net, Gerieftijk ~Woonhuis, bekend ala " LILLIE'S LEAF"
"'-15 ..""'" ""'l§....... I bevattende Ingang Zaal, GroOte Receptie en Diné Kamers, Leeskaaer.

heeren Hendrik P. Coetzee, en J. O.~, in hunne v8l'lOheiderle luohtige Slaapkamers, Badkamer, Dispens, Keuk~ Pak.
be~eid als Executeurt"n Testamentair iu den Boedel Tan wijlen den kamer .en Bedienden Kaaier. Er is een groot stuk Tuingrond aan
heer Pieter. B~jamin Coetzee, zal per pub~ke veiling verkooP. op bovengenotimdé gehecht. .
bovengemelde plaatt, dag en datum, de vo~de. ! . Il Eeb Cottage, annex bovengenoemde) bekend ah " HAJL.'lBAM "

. VASTE EIGENDOlIKEN : I ~Tattend~i!oor- ~et, en verscheidene Slaap~l'8, ~ Keukq,
., i i Dilpena, B+diendan en Badkamers, met grooten Tuin, en l'UUiIenWar4IJI ...21 1 0 I. Zeke!" IItuk eeuwigdurend erfpacht ~d genaamd cf De [Goede voorraad. i

1 10 0 Hoop,t. met aanliggende grond. gelegen ;in de Afdee~' Tall nl ?:L 11 BOUW PERCEEL' .3_
1~ g'~ Swellendam, te tezamen 1,961 morgq. en 123 ~rkante en. ~ exce ente • annex bovengeuvt7lU\W.

g:g ~ n, ~~ stok eou-.rigdlirend -::.r:~ti grond ~ aIIj hi..., w..!!i..:;own, rr::;o~~ ..1:!'s..a.:'! ~~
'boftn, SlJdd:7;o~;~genaam Brt8 ope, rrocft 266 onderverd~ld in ViJf Perceelen, voor het oprichten ?aD 'verdere Woon-
morgen a~ ,en,. . : huizen, om lde aanvrage daarvoor in deze aangename gebuurte tegemoet

III. Zeker lItUk: eeuWigdurend erfpacht grond gelegen ala hie~boven te komen.. •
en bekend II IIFrere Hill," ~t 183 morge!l en 76 vierkante ro+Jen. Bovengehoomden zijn gelegen op een allergeriefelijksten afatand uit

1V. Zeker 8tuk Gron ge}elren, als hierboven Grootvad~boeoh de Stad, inieen zeer gezondegebuurte, en genieten ten valste de TOOr-semerkt op het Generale ~lan Ld. C. o, en I geadverteerd No.: 1,409, deelen te wnrden ontleend uit de nabijheid van het Observatory Spoor-
groot 828 morren e~. 321 Vlerkante roeden. I • : weg Stati~, den korten afstand van de Tr&m Lijn, en in eeue gebuurte

Deze gronden ZIJnaan elkande.r gelegen, _kende een fraale: plaats alwaar er f~itelijk een onbeperkte aanvrage is voO'!'Eigendom van dese
van omtreat 8,2~ morgen, 2U8 vierkante roeden uit, be~e om- !IOOrt; de*, Eigendommen zijn dUB gewenschte voorwerpen TOOr
trant 2,400 morgen Ruggena en 8~ morgen Berg Grond. ~V001'. voordeeligei geldbelegging.
Q8Q~DElnwien de p~ts " ~e .Hoop " bekend is, zal eene verdere om- Het HUISRAAD te ••Lillie's Leaf," bestaat uit het assortimenf)

wij cer-tificeeren mit .. desen (i) dlltwij bovens.taande Rekening nn ~nt~n en Uitbet dingen van dn f4.'d~liugmt.ad vaD wezenli]~. ~nnoo~.:h' doch voor de onbekende zal ~eohts benoodigd foor een Áangenaam Verblijf.
Swellendam, voor bet half-jaar gefllDdl,gd :Jj).JIlIII, .189!:), hebben ~J.en; tii) dAt (onderworpen II&D ~"hlerna) due!.e beechnJVlog ge worden. i I. . '.
door behoorlijke bew ijstuk ken geBtaafd IS; ('") dat, ID zoo ver &18~J kunnen !erDetnen, d"oQiv~ daarin ~~kend deMDlp "1;'_ .. Dri 0 tan d laa~N behal T' 1 __ 1 ' •. t De Verkoopmg van het Huisraad zal om 10 uur plaats vinden.
lOmmen njn ~nrende gemelde tijdperk ontvangen; (.v) ,ds.t de UItgaaf wettill I'n .u~'ereenkomaiig 8~meD., ~)lIti .. n Cont.r&c- ~ Z1~n. e. ps en op ep lG ve, ien ~egglDg~, Dle H V' goed zal 11 -.3_ 'Id.
ten "lUl den liaad is : (~) dat de balans UIt £16 f>s, l Id. In hllollden TaU den Theae.uner, beatut, n lilt een Crecliilt balau van £111 alle noodige genet"en voor den Boer, en van dezen ZIJn 11 ondêr be- et ~t om uur WOl"W:!nopgevel
Ik. IOd. in de Stand~rd Bank te Swellendam, en (vi,) wij oertifiooeren verder dat wij de opgaaf 'Fan Baten en LUtea van ~eldea aproeung ~ groote.atrninen, beplant met allelilei soorten vruohte~. ;G. W. STEYTLER,_Bud voor hat laatste ,half.jaar hebben onderwcht dat dezelve met het Grootboek onrMnkomt, en, voor SOl) VIII' w; Jnuuaea uUTÏndn, L

ten alle deel. COI'l"'IICt ta. De thana bewera.te gronden sullen omtrent 125 morgen:omtatten, ~ Trustee.
G. BBID, }i~ en·er sijn nog omtrent 200 morgen, die gemakkelijk onder water ~en Koloniale Weeskamer Gebouwen, 4, Kerkplein, o

F. DOOGB, i gebracht worden. Ben eentek:laa water-mo~ is op een der O.,.nen, Kaapstad. 10 September 1898.IIhllendam, 1 Allgutua, lB98. : welke V&Il £ÓO to £70 per jaar kan opbrengen. !
Ik, J"90.'I1' A.LBIII1T~ HJ ZIlt, ce.rti6eeer mlts dezen, onder de "ool'Ziening. van Sectie 2 van We~ 82 ~ 1888, dat bovtll- I 'J . J HOFMEYR EN ZOON Afslagers

ItMnde eeu - en D.auwi<811l'iJ opjflo&f i. van ~ijne rekening ~I. Th .. aarier van den Afdeelingarud Tan Sw;-lleadam, voor het Eeue Lemoenboord van omtrent 80 beomen is ook op de plaat& ;." _ ,
b1f-jaar geeindigd 30 Jani, 1898, GD da~ de balana la aOeaIe geepeci1}ceerd op nev.DBgaanden Vorm (J..!.. ~ A. Verder is bijna elke aanlegging beplant met goede vruohtenboomep.
Ge6eebnd YOUr mij. tJa getUiJ8, ct.en 80aten Juli, 1898, J. A. VAN ~L, Th.urier. Deze fraaie Plaata is ge!egen aan den oorspong der Dui~ob

J. Jl. VAN ZIJL. Rivier. Zij beeft vier aparte Water-alooten VOOr besproeinga-doeltjnden,
O-Z .... inNrd ft goecIgekevd door dm Raad op den laten Allguatul, 1898 en zijn zeer geschikt voor eenig soort groot- of kleinvee. : •

p, B. BORCHBRDB, Voorsitter. De Oncierhu:urlings penningen bedragen de aanzienlijke Bom van
£IM per jaar. -e

Ben Bchoone Kans dus, .voor degenen die Jich zelven van een .goede
en voorname Plaats en Boederij willen voorsien. •

::Maakthet alom bekend en raadt uwe vrienden deze verkoopiDg een
besoek te doen.

Voor verdere bijsonderheden doet aanzoek bij

bdere TotuLHoofdwegen. w.pu, enL

£, I. d. £ Bo d, £ I. d,
000000099

72 17 ~ 36 8 8 109 [) 11
214 17 2 107 8 7 322 .5 9

Aaa &l...-In Bank .•:
" Algemeene Belaa-
tmg-Aehtent&llisle

" Loopende
ft Tollen op Hoofd en

Afdeelingawegea :..
.. ADdere Bronueu

Y&D Inkomaten ;-
UitspanBinpn ...
Hooden IieJaating,

Collectie
Honden beluting,

in kautDor
lV'egbeluting cen;-
finten ._. ...

UïtgMf voor Tol-
hek terugbetaald

llt.lfjuMiche Ont-
? vangsten ".

" ~ertro"en &Ian-
lieD op Hoofd en
'andere Wegt'n o 0 0 o 0 6

VAlI DD

180 .5 0 f> 0 0 1805 s 0

Per BaIan. ... ...
" ~vanSecr...

tari., AndI"te111"e1l en
tJleudere beambten

" Betaling I&ll RUdI-
leda

.. Gewoue Hoofdwepn

., Jlakeu.,. Onderhond
BeJMll'&tie en Ver-
beteriDg van Afdeel.
ings".egen en Dam-
men daarop ...

.. Bijdr&ge Tollm Af.
deelingvaad Bobert.
aon ...

.. Andere UitgAven, t. 'Ir,
Sch rijfbehoeften:
drulrwerk, ens. , ..
~itroeiing van On-
gedier1e ...
I~ommiaeie op Hon-
denbe~ing ...
Pakhui. hnar
Kantooe huur
Asauran\ie... ...
Aandeel in postbua :
Ledger fooien ' ..
Commiuie rail Y&D
Poriaegel ....
Wegbelaating oerti-
filtaten ...

.. HaUjl&l'8Clhe Paaie.
menten .
Balansen op Hoofd
en andere Wegen •••

" Balans op rekening:
In Bank III lf> 10
In Kas 16 5 11

121 II 8 i ' 181 13 4. I

I) i 6 8 16 0 0
0' 0 0 U. 18 7~i-.',i

./,.

12 0 0

o 0 0

o 0 0

o " 4.

o 6 8

o 0 0

a. , 0

21 8 0

o 4 2

o 3 4

12 0 0

84 4 0

21 8 0

o 12 6

o 10 0

10 IS 4.
,ti, 16 7

71112 6
I

o 0 0 11li 8

li 10 0 o 0 0 15 10 0

5 2[>416 9 735 Il 2

181 18 2

Tot&&! ... £662 12 i £254 16 9 £736 0 11

17 8 , 8 il4. !

000 U~l 8 34. 1 8

o 0 0
1 0 0
8 0 0
o 17 0
o 6 8
o 7 0

21' 1 0
0:10 0
',0 0o 8 6
0: 3 "
0: 3 6

o , 6 o 13 6o 9, 0

o 8 ,
. .

o 4. 2 o 12 6

~ 18 6 207' 0 8 607 19 2

o 0 0 "16 1 o 0 0

o 0 0 00012819.....---- -__---
'l'otarJ ...£662 12 7 £2:), ~8 8 ~736 0 11

LOOPENDE REKENING
V~ DEN

AFDEELINGSRAAD VAN CALViJNJA,
Voor het Hal1laar, geeindigd 30 Juni, 1898.

Andere
Hoofdwegen. Wegen, eu. 'l'ptarJ.
S, I. d. £ s. d. £ 8. d.
o 0 0 :309 6 bt 233 t3 ltAaa Bt.lau ...

.. Algwmeene BelutiDg
-Achterstallige 25g 6 21 li59 "6 lilt SIB 12 .'il

.. LoopeD4e ... Z07 11 10i 207 li lO. 415 3 9

.. Tollen op Hoofd en
Afdeelingswegen... 0 0 0 OW 0 0 40 0 0

.' T.cuA'betaling Lid
Reis Toelage 0 15 0 0 15 0 I 10 0

"Adverteutie Weg
Sllliting '" 2 Il 9 2 Il 9 Ó 3 6

.. Dorpebestuur belast- 0 0 0 136 u ') I 136 8 ol
ingen 0 _, ".

AndBoofd".egen. W ,ere Totaal.epn, ens.
£ 8. d, £,.. d. £'.. d.
73 1 9t 0 0 0 0 0 0Per Balans

" Salarissen vanSecretaris
Anditenren en Alle
andere Beambten ... 440 lf> 0 44t U 0 89 10 0

" Bet&lins- &an Raad.-
leden 15 0 0 15 0 0 30 0 0

" Gewone Hoofdwegen ... 222 2 6 0 0 0 ~ 2 6
.. Maken,Ouderboud,Re-

paratie en Verbe-
tering van Afdeelings-
"'egen en Dammen
daarop ... ... 0 0 0 212 2 6 222 2 6

.. AndereUitgaven, t.w. :
I ntere8t op Leening ... 2s 10 0 2s 10 0 SI 0 0
Snrplu8 Schut ver-
koopingen ... 0 0 0 21 1 1 III 1 7
Dorpsbestuur belast-
ingen ...
Postzegels ...
AfslageMi fooien , .•
Drukwerk en Schrijf-
behoeften 34 3 Ilt 34 3 lIi 68 7 11
Balafl8 op andere
Wegen
Balans op Heofd ell
~ndere '" egen ". r,l 0' 0 0 0 0 0 0
Balans op Rekening.
t.w. :-1n de Kait 0 0 O. 0 0 0 49812 lt

o 0 0 138 'lOt 138 "101
1 16 ol 1 16 Oi 8 12 1
2 IS 2* 2 15 III S 10 6

o 0 0 450 10 7 o 0 0

---- --~
Tota~ ••• £4.70 , lot 9055 19 9 1,350 ,

Wij cerllificetoN'n mits doo:en (i) dat wij bovenstaande ll.ekening vlln Ontvangsten en' Uitgaven van den Afdeeliu~ van
Cal"ini .. "oor het balf.jaar geëindigd ;1O Jnni 18!!8, hebben nagezien; (ii) dat (onderworpen &aD ~UJ ,,_hierVUl
iezelve door behoorlijke bewijsstuJ.ken gestaafd is; (iii) dat, in zoo ver al. wij kunnen ?ernem.n, de ont~ daarin aaDge-
t.eehlld de eenige 80mmen zijn gedurende I!"emelde tijdperk ontvangen; (iv) dat de nitgaaf wettig en OV1ll'8l!~~ StemlDen,

, Reaolutiea en Contracten ?an den Raad ie; (v) dat de btJaDB nit £4.91; 12 11 in h&uden van den Theasurilll' be.~t (hetwelk &&Il
on8 werkelijk "Oorgelegd W&ll op eien :JO.teu Juni 1898, zooal8 opgegeven in den Vorm C,A, 45 .!.) en (fn) wij CeJOtifi_ TeMer

d.. t wij de opgaaf van Baten en lAU!ten van gemeld en Raad voor het laatste half-jaar hebben ollden:oehi ds.t 'd_In lDet het
Grootboek overeenkomt, en, voor zoo ver wij knnnen uitvinden, ten alle deele correct is.

-'{

. ,

·-·~1·':··'.'
, .
< •

.;.- ""'..
I.,,_~ ..

\

!k, NIl "UH 8Al."lIoS L"t'w, certificeer mits dezen, onder de voonienings ?aU Sectie 2 nn We~ 32 van 1888, GUCBTB HEERENBN VBIENDEN,
da, bonnaLaand. een waar en nanwkenri~ opgaaf i. \"an mijne rekening als Thesanrier ;'an den Afdeelinpratod van CalviDia,
voor be' half·Jaar g~il1digd 30 Juni 1898. au dat de balans is wos.ls gespecificeerd op nev8D8gunden Vorm C.A. 4t5 A.

N. S. LOl.1W, Theer.IlM.

AfJrelingwrnad Kantoor, Cl\l~inia,
31 J nli, 1t!9H,

Geteekend voor mij, als getuige, dezen JI sten J nli, 1898,

(Get.) W, 8. TRUTER
J, A. 8. ABEL ;J Allditnren.

(Get.) CHAS. H. llOLLET'1l.

<nêHttliDeerd en goedgekeurd door den Raad op den 3den dag van Eieptemper, 1898.

(Get.) F. E. PHILPOTT, V~t_,

Omheinings Materiaal tegen Kostprijs. IZakbo~;_Okt8D,
GA NAAR

EEN BUIT-;;;GEWONE KANS. 1HI[8 EN THORNBURGH.
88 LJ.J&IISTIllT, J.I4 StIlftWII.

EENB groote voorraad is in onze handen gesteld, en wij hobben lAESlAB
bealotan dezelve tegeD kostprijs te verkoopen, n.l. : V"'IIloa!. GenAdImiddel

Zware Driehoekige lJzer~n Palen. geschikt voor gladde en n.aJII., ~ I

doorndraad, 158. &l. per dOZlJll. \

Bouten en Krammen benoodigd slechta voor doorndraad, ~58. per ME~'\!:n.8.:, V~ r:?~
gros. jille ~ en ~ be-

Hoekpalen, met 2 dub~ le staanders, 358. per stuk. langhebbenfen ontmoeten, ten huï.e
Dubbele Hekken, 4 voet en 12 voet, met pilaren, hangboomen, en van. den h~r Bo880o", D'Urban

sta&ndera kompleet, £6 12 Gd. Station. I

. Gladde Zwarte Staal Draad, ~ per ton. r--B-E-N-O-O-D-I-G-n-

BOC. EN D~ ~~ENE d6mêom dienitf, te doen in
. . ~~ f:J onze fiju-lSoederen aepartement.~ AA~ST A T""\ V:?Or bijzonderheden aoe aansoek

~~.s:;- .a.. LJ. b~ SKlJTI & KOOlI. ~bury.
i

~D' v............"U,..". ...~...... ,..1

I . -TB-

Goede iJoop, dichtbij

De voorname
i

Hodp,
EN .ilNLIGGBNDE

Jnmes da Preez, Afslager.
Run, V luntD &; LoUWRElf8, .

'Vendn Adma. ;
l ~.Heidelberg, K.K.,

Baten September. 189B....... ,

Aan de Kiezers van de Kiesafdeeling
Swellendam.

WURDI RElRiEN EN VRIENDEN,

Hiermede breng ik u mijn hartelijken dank toe voor de moeite ~ de
opoiferingen weJke..gij u getroost hebt om mij tot uwe vertegenlroor-
diger in de Wetgevende Vergadering te kiezen. Weest ervan ierze.
kerd dat ik de eer u door mv aangedaan op hoogen prijs atel, voonil om-"
dat gij mij juist in dezen tijd, zoo gewichtvol voor ons land, tot u~- par-
lements·lid hebt gekozen. .

I

Ik beloof U, dat ik trachten zal oDder biddend opzien tot G¥, te
wat ik kan, om mvne pliohten ten opzichte van deze Kieaafde+Iing,

ZOO wel aU! in belang van het geheele land. op zulk eene wijze te be-
trachten, dat ri in mij niet teleurgesteld zult worden.

U nogmaals dankende, Doem ik mij hoogachtend,

ol
Joubertadal,

Uw Dienstwillige Dienaar, .

J. P. W. Joubett.

Swellendam,
8 SeptemOer, 1898.

Aan
i

de Kiezers van de' Kiesafdeelingen
I

West, Prince Albert en Willowmore.
Beaufort

.,
i
IVergun on. mit.! deze u onzen hartelijken dank toe te bn)J~gen

voor het vertrouwen in ona gesteld en de wijze waarop gij het ~d
hebt, door ons met groote meerderheid van 8temmen te kiezen. !

Wij bopen dan, waarde vrienden, u zoo trouw ala mogelij~ te
dienen, voor u belangrijke kiesafdeeling naar vermogen te werken, en
bet vertrouwen in ODS gesteld waardig te maken. i

I

Wij wenaohen ook onzen 8peoialen dank toe te brengen aan! die
heeren die ona IlOO getrouw ala agenten hebben bijgestaan en die ~
mOéite op opoffering ontEagen onze elektie te verzekeren. :

Met hoogachting verblijven wij uwe Dienatw. dienaaren en Vriend~J,
O. A. Oosthuizen, :
P. J. Weeber.

J. C. SMITH & Co., .
, K~l en·Timmerhout lagazijn,n

KOLONIAAL EN AMERIKAANSeH WAGENHOUT, I .
> !
STOOM

Breestraat
ZAAGMOLENS,

en' Riebeeks
lIE.AA" .IIZ'.&D.

. ; p
Twte,

·,EKE! VERKOOPING VAN
Kostbare ...YiDlC Woonhuizen;
w Peroeelen, .Huisraad, enz.,

TB

OBSERVATORY ROAD.

Op 20 September, 1898,

;PAS GEARRIV.EERD
Onze Nieuwe Modewaren
Onze Nieuwe Blouses
Onze Nieuwe Mantels
Onze Nieuwe Costuums
Onze Nieuwe Zijde Tabberts
Onze Nieuwe Blouse Muslins.

Allen die goede Waarde-begeer~Ii,
Behooren het PaIaee PUImIs te 1IateD.

n-Straat, Kaapstad.
--------~------------------------------- --------
CANADIAN KANTOOR,

! 24, Waal' Straat, Kaapstad •.

MOFFAT, HUTCHINS & Co.;
-VOOR- "

C~eesche Produkten en ltIanutacturen.
i

Generale Invoerders en Agenten.
SPECIA~,EN:-SChuif, Plat«t Top B~eD Staande Kantoor Lea.

Ila&l'I, inetten, Kantoor Stoelen, Vouw Stoelen, Gegauffreerd.
::Metalen,Zoldenrerk en Dak Pannen, Inwendige Beeoh.otten voor
Banken, :Winkels en Publieke' Gebouwen. '
~ Ibvoerdera van "Gend:ron," cf Reliance tt en. .. New Barn~ ;

Bicycles. ~herty Am&rikaanache Orgels, ens. Teekeningen van Zit-
~belement, voor KerkeD, Soholen, en Zalen, voorsien, en

Bouw- e.~~k.~ behooreu met ona te oorrespondeeren.

MOFFAT, HUTCHINS " CO.

BETEU ·WAARDE ONIIOGJ::.L.1JK•
•.GELIJp ", OlfWliRSCHIJNLIJK.
IEDI~ 'ATSOEN U JlADN ONOVERTROFF£J {

_ .......
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\tschappij,

VAN

nhuizen;
enz.,

D.

L LI E'S LEAF"
.f:,~, Leeskamer.
-Ó, Keuken, Pak-
Tuingrond aan

.. H_\R~HAM tt

alsook Keuken,
:1 mimen Water-
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Publieke Verkooping
Pori Alfred Haven IWerken;
Verkooping van ~urplU8
Materiaal te Port Alfred.

TE

Groenberg, Wellington,
OP VRIJDAG, den 7den Octo-

ber, en den volgenden dag
zoo noodig, zal een verkooping te
Port Alfred worden gehouden. ala
W&nneer een groot assortiment sur-
plus voorraad, machinerie, gereed.
schap en mateeiaal van de Port Al.
frt:~ Haven Werken. per publieke
vellmg zonder reserve zaJ
worden verkocht, bestaande uit de
volgende Artikelen :_

Plaat en kantig ijzer, koperen
en geelkoperen roeden, omtrent
ló ton staf-jiser, uitgezochte
grootten, een groote getal dub-
bele Hessian zakken en pakken
geschikt om graansakksn, ens.,
van te maken, klip wagentjes.
met overige wielen .en assen,
kranen en laadboomeil, en hoe-
veelheid Tijlen van verschei-
dene sneden en grootte, touw,
oliën, kuipen, overschot ijzer
'en geelitoper, oude balken, met
twee schuren, ook- vele andere
artikelen.

Bn'8dvoerige Catalogussen en
voorwaarden van verkoop kunnen
worden verkregen ten kantore van
de Ci viele Commissarissen van Gra-
hameetad, Port Alfred, Port -Eliza-
beth, Oost Londen en Mosse! Baai,
ook ten kantore van het Kaapsche
Gouvernement;J Spoorweg Agent-
schap, Jobannesbur~, de Distrikt In-
spekteurs van Publieke Werken te
Kimberley en King Williamstown,
en van den Hoofd Inspekteur van
Publieke Werken, Kaapstad, gedu.
rende de gewone Kantoor.uren.

W. WESTI!OVEN,
pro. Hoofd Inspecteur,

Publieke Werken.
Departement voor Publieke Werken,

Kaapstad,
9 Sept., 1898.

1'&OIIG.KUn
10 Sep~. 1898-
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VAN KOSTBARE

WIJN-PLAATS EN
LOSSE GOEDEREN .. YOQIlUTUI8TDaa._

cleid. Wij barbtIn OD.
Wij~. •,"he .. pel1ev pdaa.H •" l_.H .n I

.... Wltt. .••• '" II,...... " .
DIInI. " ••• •
W'ljfjellQpel1ev ...,r.; pt:tol..,._ •

" t....a..H •
" ~ 18,.,. (~) _ I

.........pt ..,. L...a I
" 1" -.iCIdIIla I" ' iH ....... 1

Zwarte lnt.rliBV kort 'H 0
" yr..., ... •.. 0 I'

Vale. lood lOt l8JNI' laDC , 0 I 0
" .. 8lelllaa 1 III

I
0

.. kort. .. oel
" blIerIeDr 0 'I 0, "lal... . 01 ••

'l*IauI(joD,IlUopII) 110 0,
H III!AICIJI ~.: •• ~ 1 I 0
"ch!dI _01'

1IIIaan,_ I 0
" rekIetU'd .•• . ''.... 0
" CIOalr.!r ' ... , 1 0
tt BI ' I • I
btra ~ WiUe _ !wijrjal

prtj-. i
V.LLD. - Onftl'Ulderd. . !Wij -

,.beeten,r~11.1 __ .... _0.
In DlKOX&JfJ). '.'_ILIKIOT,

W~''IIIi<lclatr.
maiJboo-, de HiJl!laf'd""

........... _ uur.
DI: IT.lIllILUD nn Cradock beeft eeu .. ater.

boor plrocb~ en ia beaiJ is boreo. HeD !Mopt
_,oede .. ate"OOIT&Iid le .iodeu ten eiDde m
de beboette na b.t cion. t. "oom.D.

TO.... TOU IlJl ..uJlOUrI!!1.Ii:N. - EUWrU.a.ba*ODiat Jae.ft toilliatoee op aardappe1eo ,e-
eDt eD DUdraaet d.w ~..MSlacbtige plaat ..,d .
appeleo oDder '1U so';atoea bo.eD dill ifOod.

ED 8OLD4AT YaD ~t KiddelMa-reciment te
KiDgtrilliam.*own ,"'~eercl, le, ..01&_ eeD
~jclgeDOOt, on lang. ~ aewora.n ..au
'£25,000 koutanl, ell etD la.ocIaoed ...aard £GOO
per ;aar. !

I PLOTSELING STnI'llB""'I~_~ ,._d
Thomu Conefly il Vrii4af plolaeliDg overledOD
~ ziiDe ...oriia, iD 8tutJren.t .... t, alhier. .£eo
ouderaaek &alWordeD i"'Cllteld naar d. oor&aak
.ao den dood. :
DE WOIUlIO met hllifrud vim den g..... zene

secret.riA der bouw ... reenigine, W, J. H..Doock,
komt op Diudag, 20 Sept_, onder d"n bamer.
ZIJO wo.mug heet "LiJlie1e Leaf," eo il te Oboer-

, ... ~ Road ,elejleo. j-~-"'.-!I T4ALBOND E:UMBIC.~ wordt gevruel! wat
. d. OOnaaJr ja, dat h.t "'ma, nn de boo;f.re
en lairere Z.·A..geecbiedE:::f. niel ..erschenen
il? daar h.t DU al vie . eo geledeo it dat
het examen gehouden w .
Noo- UI( 8ucBTo';n8. - Zaterdquood

werd betljjlt ..aa een itl.rlio" David Macluiel
,eheelell. op den 'pOOrwjog "" Zou tri yientatioo
pyonden. MeD yerond."..lt d.t d~ baJf.U
uur trvin 0"'" »em pl~n w...
DROOaTB.-Bet blUft 1 Dog seer droog en de

boeNn !Jeginaen naar r8¥-m te "erJanIleo. EeD
penIOOn met roede getljigIlCW"",.lao 8«3Dre-
pa_ker &&I dadeluk eene betrekking in OUi
diairiltt krU,eo, zeg\ de ~ Afri.l:aander.

DE !lEER W. Scuun w!mt giakren toeeelatcn
pl'OCllJ'tlur~ pralttÏ&ellfen en 'renrekt heden-

uaar Uik.hap.1 lIH • nog uiet be-
hij sicb Z.aI run ..eatij(en. Wij

: bem .. u Yoor.~i&e eo nottige loop-
lbaaa toe. '
. ZOND4ClMOIlOBN, legt de Midland NetJJ4, 'rer-
:trok mevrouw CIo!!te, die: eenigen tjjd lUUl de
ikanker Ijjd.nde ...... .... Quee!l.ltown nur
!KaaPIIUji, in ie&eltchaf Y4" baren man. 'roen
~ k &onabertr jnDCUe_r een andereD 'reiD
IDoeateDot'l1"lltappen o..erlead mevr. Cloet. oprt platform, lO w«d 1,.Dodap'rOod DUr Q!'_.
~ .... teruqebncbt.
1 O.O&.LUU"·-ZeMrdaI .t.ortte te Wood-
~ - mllar iD op _:. blanke -"Iaa:a5;
..... Suab.ll, _~bet .... OIC dat hij in.. .
~ werd. Eublaak, mao en _ kd ..
tieJeD Zaierdar na de bil _ iD UA.t':~~DIIehaia ia P t, eu ..."'" Iq

De wub 'INN DUr ajjD. buil~'ea de kd'er DUr liet b.tul ...nrij-

i B.llUL.lCBTlo. - Vot. .••DIDI eeeeDD tiltiJdreaciooi
~ti ... ,...na, te ~tnI eeD
~ teren - firma aJdW ~ "oor be-
tjI.IiDf na ... l'IlIIIIICbiiae '_ ..an la. 6., ba_
- de lEOAen in _ ...... lIUIr ....nD uii-
..prut ~ ..erd "4IOr de nr.. rai,. De
.......t.cJeed .ït.pruk ,p..de,......-iDa' 1'oor
la. IML lO Jro.tea der actie.! De npwiac leboot
." "bard-op" t. Ijjn. - i
:Noo n. gBt'4L voUr~ .. erd zaterdar

d4- dr. Pun.i-, ~icl8beaaabte ..an deu
.Iiadaraad, in 1[_""", oatdekt, .. ur oek
dt twee noepn ,....rJen ODtdekt werd.n. De
pttieat wem dadeljjk n-. bet Iaaaret ...",jj_
a~, ea de &Dd.... inwonen ftD bet buis te
Bhéakiee pluu oDder kftraataiae pplaalat.
Et sijn na ... pokkeD ~teD, W'UrftD twee
hU'" áenteld sUD ea a. -*'deren lOtIden 'JOOr-
IlIMmlmaltn. Het baia .... de , ... allen ODt'
dat ..erdeo ÏII ODUmet ,e~eD.
LUlHBlD.-Eeaa ... er: _ mao _ zoo lui

.... dat hjj -'ll'OOte lut ... 'I'08r sUo familie
dij - arm ..... eo bet rinI *lO .... dat !Ijj
~ belli _ .. ., te brenpn 10 iD ...
ri~er te ...erpeu. Bjj ~d. &icbDiet .....
li~ aich ftIdraIeD. op PM ontmoetk ajj
ee~ predikant die noer wat er gebeurd ......
Zjji """lden b_. dat de ..... te lui ... om te
.. .,. .... en .iI hadden ,_ koei meer Om belli
te ,enn. "Foei toch," Ai d. predibot, .. mh
-- da man wendende bood een emmer mm.
h_ un. "Zijn Iii lIfIIIt.emft?" noer de man.
u :5:-," antwoordde de ~ibat. IIDu bo
ik ~ulle niet n_ nie, aeide de kerel i "poi
1001- in de ririer I"· ,
tll:UElfillDI ZUllt-Á.F.I~ICBII: ZIOlnlTElf

COifGUlI.-Het ~, na 4e Tl'&DllnaI.
• Zioaiaten tie reeft knoia ut dit
~ te .Johanaeebar; &ittiDe &&I hoodeu
biaien 8 of 10 _keD tjjde, dat ia, kort na het
~taat dar Duel OOIlferu1ie bier ofticiëel be.
bull allljjD. ~D 'FaD alle "'",ante
• . •• 'flU! KaapetJid tot in BhoclBlÓa
~;k'''eJko.m IOD eD de T~~_~;~"'.et pooepn YOCIrIIIDlDg
-.. YOÓr bnu ..... bijjf te Jobaaaesburi. De
hoe; -taria. 8. lAuaox Loewe eo .. wte'!t""""ria H. H. Morris, lalleo yerbljj4 ,un be-
richl te ootftDpo ~ d.o 'YI'OefPtmogeljj.
ken jdaam, ..... a1Ien die hei oongree WilleD bij.
wonjeq. Het adrw is Bas 2661, .Johanoubur,.
E~ BAGlW!TOax.-Vrjjdag, 2 Septemher,

tee- den avoDd, ..iel er eeD hagelbui te Achter
Putl, maar ..OOnJ te Paarl: DiaJbant, die niet
.~i&' ui ..erpten wordeD. Het w.. een 11&1'-

di&'~ te &in eo te booren met .. elk eeD ge-
~ en lwarte wolk bet .. nkw&!JI,doch 00"
...e~d dat bet een ha.pIatorm &OIl ziiu. De
bag.lat_D waren lIOO groot aJa een groot
hoeJiderei en de klei .. k ala iiuiven eireD. ZOO
lmai Iii u 1'oontelleD hoe l'erbued en "er-
~ "jj allen wareo, daar Beeo een nn one
ooit iaOO iete beeti beleefd. Wij hebbeo floot
acbail. geleden &aD gelUide, teinen en wijngaar-
dn; i H.i ia der moeite waard te komeo lien
hoe de plutaea ..ernield &tin. Zelr. limoen-
boo.eo sUn UA .kk ,"!arn. Het wooohuia
AI. ait ala NU yennarJOoecl buia, dat in ,eeD
jUeJi Mweoed.... Meu d'ID .... eotie fT'OOte
niliG aijn ua .tuk pelapn behalve de Idei-
Dere. liar bet Ikelip •• ftD aI ...u, toeu wii _
UaapYlI'trek inkwlmen .... r 'eeu baby in "jjn...._t;... 10 Aleo dal het kind bodekt w..
met ~eltieeaeu '0 gluen, eo ,.heel eo .1
yllnlllbnkt en be.&o"eu w.. woer -. tijd. Het
..ertrek .... 0Dder water, hacel, glueD en eiken.
takkn. Be..... een *'-riI ,.zicht, maar
oocbta.. wilbD .. jj ....ilpn, .....t bet ia de
Hand d.. H_ die b.t ,edaaa heefl., en
wjj DIOPII Hem daaken dat er pen ... liet 1'&11
le......... -~.
Da 1Jf..oILLINO&lI Eli DE ELU.TJE. -Een oor.

n.poDdent '1'&11 Som_t in bet Jfidl",uj N~.".
klugt er O'IV dat eWUre 'rUI de b.1fera ..oor de
BoailUaadidatea patemd bebbu. "En vreemd
il bef'.1MII' hij, "dat de meSt geleerde bIJ ....
ciieae- aila, die 'rOOr de Bond.ltvJdidaten
atemdea." 'Naiu1lrljjk,d_ aun jut degenen
1'&11 wi-u be~ .._Kiaten, .... ' &jj sijD het die
-- - ~ berin.,.. door te zieo 811..oar .icUeIf te deU.., die !Diet meer _ re-
raecl &jjn _ 111&001 de ieUPaIi III "Joeded dioe"
..... 'lie ~ ... UII"_ Died •.
pr - beD aI&OOI mel de
Jeapaa eier ...... te -;d;l.;;d.p;iij,~te._ ...
... Bood' Dea "YeD wil
clachtiaak.;;, wil Diet .
kudipu bJmeD ajj lICIf
d, pi..... Diet, .... ,tr-'.....di.e ukea ..oor --. .,.~1III1e, bePmea
b_ .u.W
wiujjlletbeltt
W .. - ....... 10...

~ bn.t

II. ... II.
-II 0 0

110 0
I 10 0
'10 0
I 0 0
110 0
, a 0
• 10 0I 10 •
I 0 0

• 0 0'10 •
I 10 •
011 0
1 10 0
, 10 0

• 0 01 0 0
o I 0
1 10 •
• JO· •I 0 0
I 0 0
I 8 0
I 6 •
I • 0
1 I •
U~"

DE Onderge~kende een EH ter
woning gekocht hebbende en

begeerig zich van zijne Boerderij
wantdoen heeft besloten

OP DINSDAG, 20 SEPT,
publiek te doen verkoopen :

De welbekende Plaats getlaamd
" Wol vehoek " gelegen te Groenberg
ren JIa~f uur rijdens van WeUington,
beplant met circa 50,000 Wijn.
stokken en eeue menigte vrucht.
bo amen, waaronder Lemoen en
S art je; tevens is er vruchtbaar
grond YaM het aanmerkelijk yer.
groeten van ' 'de Plantage. - De
Gebou wen bestaan uit Woonhuis,
Kelder, Wagenhuis, Stal en Bedien-
dr Vertrekken, allen onder IJzeren
Dak.-Dl' Plaats is ook voorzien
van loopend water, en bekend voor
vrucbt baarheid. Men kome en
zu-.

\',1 \ TIl' EI;K, ESZ. - 9 StIlkvaten
van iJ tot 7 legger", ~ Kajeten-
ho.n en en anclere Kuipen, 10 Pijpen
1'0 half-lcf''5ers, Halfamen Trechters
Enlrncr~, Kranen, 1 Wijn Pomp
ml! toe-bchoorun, 1 Kajatel1houten
Trap- en OnJerbalie, 1 Brande'l\ijns
Kelel, 1 Rozijnen KeteL
\-,','RF-l Kapkar op Veeren, 2

OpeD Karren op Veeren, 1 Lichte
~r:l;en, :; paar Achtertuigen, 1
Zadel en Toom, Graven, Pikken,
~choffel", Manden, Zakken, Stel.
lagrs, Riemen, ~n kwantiteit Kaf,
Akers, enz., enz.
LI:\ L\[IE' HAVE :-2 Karpaarden,

~ r:!tra Melk Koeien, 12 Varkens,
geschikt voor den Slachter.
rrn'f;\~I' :-Het gewone Assorti-

ment >IIn Voorkamer, Eetk amer en
Slaapkamer .Meubelen.

Yeriooping te b8g1Dll8n om 10 U8 J.m,
Ver,.}Brsclringen zulle" Qal1~8bode"

worden.
.A~DRIES p, LE ROUX.

Groonberg, 1(\ Sept., 1888.

J. 8. MARAIS ~ Co., ..1f81agers.

: Perlb.
,.. II. .. d.

J(8rlDOI, ID lidia, ~ iG 4i - 0 •
GeeabGren ... ... 'H ~ It - 0 2t
Kupeobe per_uk ••• ._:1 J - 1 't

" ~-~ _'. 1 - 0 •Bok;a. .. ~.lO - 0 lOt
" p8-00

&IJ,.._. ...._ () 4' _ 0 0
6.qora ~ ._ Il ., - 0 •

" biIeCIUJdIrI ••• II lt - 0 t
HaJdaa dJ'OI8 ... ••• '" 0 sj _ 0 '.

drootr,_.~ ... jl 6 - 0 61
H JJatq ••• '" OS-O&t
" drootr bCOChadJ~ ~ St - 0 •

SprIDgbohelIeJI ..• .•• 0 ft - 0 1
o-mbooma, led.... - ••• II 3 .•• 0 •

WOL. - Vencbeirleoe 1C1l~~ ....n nieuwe
"~j lijn ..... riYeerd, ea ,ijo tell"n prij leO
'ukocllt II"worden, rue g..lljk ~ met dlel"Den
in de laatete week bet&ald. de plaa&aelljlte
markt ....... beden wero.n Il\) loa aangebode., en
,. helen yerPcht. Competitl~ w.. door,...,.
Inendi, eli prijleD _ ferm, V baI~n ,uper
licbte medium Richmond .e~wol ~rkochlen a 6;d.
en I baleD super lane Kvroo wol "rOOrden&e!t.len
prijo: 1 '-leo 'Itort "" m""inm, Or... uld ..et .. ,,1,
lichte cooditie, • lid , en I' baleni_, oaadacbtl~,
maar llebte .... 11" Kanoo .etwol, (H.,..""rt dlatrikt),
ta .td. ..erkocbt; a bAlen korte tot aiedium BriUtowu
ye~wol bebaaidea 4fd. en 9 balen kort Karroo,
• ....., e....leelijk, .. d.

Wii DOIeeren:-

J. 8. \bR4IS A: co. ArSL4GER8. Te BomerlWlt Oost werden, :..olgetl8 de
lijlten in handen, ~ namen tweemaal
aangemerkt, en de GflpeTima wist te
vertellen, dat 25 daarV.&D ond"l'8teunen
van den heer MOLTENO ZijD. aet IIChiJnt
echter dat do heer PALllEB minder te-
vreden ia DIet wat hij.gevon4en heelt,
want hij heeft een tweede ipplikatie voor
bet hof, die tegeng -staan werd door den
heer SCHREINER, die optrad voor den
heer MOLTENO. Men zegt dat een 'Van
de gebruikte kiezPF8lij8t-boekjee van 80- i

merset 008t op zoek Ia, en nu wil de heer
PALKEB dit aangevuld hebben door de
zijblaadjes na te speuren .
Wij herhalon echter, dat al ditlDuft'elen

in de gemerkte kiezenliOaten slecht. voor.
loopig il. Men zal nog In eli afsonderlijk
~val met getuigen moeten bewJJaen, dat
de pel"llOOn,wiens naam tweemalen afge-
merkt ill, tweemaal ~md heeft, anden
WD men een kiezer verannroerdelijk
kunnen .tellen 'rOer Uden, ..... rTBIl hij
niet. afweet.

De zoorenaamde pl'Oli'Mlienn maken
nu van <leie praatjOlJ 911\trent elektie-
petitiel gebruik om -bet bijeenkomen
van het parlem.nt ~. leg mog.liji:
te laten ult.telIlID. In~eD behoort
het land op een ooDati~tioDeele wijze
geadmlni.treerd te WO~D, lID dU kan
alleen gedaan worden door het pulement
ten __ te doeD Te~.

ALL:.a'_~.Z. '
Studenten yan he* Normaal

Oollel'e,
In onse UitgaT6 van '11.: D)nderdag pu-

blloeerdell wij een tel~ van geluk.
weDllChiDR door lItuden&ê1lvan het Nor.
maal Ooll8@e aan dOll heer Merrhaan
~lIOnden, met zijn antwooird daarop. De
Oa~ Tima nam dit tel~m en het ant-
woord OT6r onder het InJlflChrlft: "d.
patriot in de klubmer". Jl.t:~'"ut-blaadje
eie _Owl, 'fond dit telegra$l loo miD naar
zijn smaak, dd hij den a4·koek aan deze
"schooljoDgeDs" toekende. iDlt .... echter
te Teel voor den W'a&I'diP~ rector 'Van h'et
Normaal College, den heer!J. R. WhittoD,
en daarom trok hij moh lie zaak aan en
schreef een laDRen b~. aan de Oa~
Tima. Het is Diet heel dUidelijk wat de
eigenlijke be(loellng vaD: deJlOnbrief iB,
maar dit althans' er uit: het
telegnlm werd niet
maar jonge mannen
29 jaren ODd JezoDdl'D;
Whitton had !lieU! met ,00~l1dA,n
het telegram te
mand gedacht werd;
stappen Demen om te vejrh1:n4I~Il,
"het lI08te brokje" in de
denten ml kom... De 1It1l14e:nte1D
zich met dese gedachte
zal in de rechte banden
Whit&on meent zeker
_te brokje" meer Y"ICUI"D'
gram.

20 Sept-Te Groenberg, Wellingto" de plaato
Wol'eDboek met ..... twerk, rijtuigen, lell'eude ha-.e,
hu iaraad, en.;

J.\MEg DU PREEZ, Uf'LAGER.
28 ~ept.-Te Goede Hoop, nabij HeldeJberr,

Z..A.R, een cente-~ iron"" boereuJ1Jaat ..
DOOR DK REGEKRING.i

1 Oo-t.- Te Port Alfred, surpl ... matertl...J der Port
Alherl h&Yen"erken

MARKTPRIJZEN.
i:liP8TAD.

Kleen ...
Boter ._.
Hnerbool
!tool •••
Bloemkool
POlllpoelWlll
HoeDden ...

KAAPSCHE

GOOYERNEIEHTS SPOORWEGEN.
Tenders voor W..m.inghouse Engines.

TENDERS worden gevraagd
voor den koop van twee

sloten, snelle, verticale Machines
(Engines) van de Westinghollse
soort, instaat om tot op llO paarde-
kracht te werken.

De Ma{)hines kunnen geinspec-
teerd worden op aanzoek bij de
Locomotive Werken. te Zoutrivier.

De Machines te worden afg'elev~rd
zooaIs zij staan, en betaling voor-
uit te geschieden. .

Verzegelde tenders, gericht aan
den Controleur en Auditeur Gene-
raal, Kaapiltad, en buiten op ge_
merkt " Tender voor 'Westinghouse
Engines," zullen worden ontvangen
tot op den middag van Maandag,
1g September, 1998.

De hoogste of eenige Tender niet
noodzakelijk te wordun aangenomen

W. SINCLAIR.
Hoof tl Spoorweg Magazijnmeester.
KaDtoor van den ,
Hoofd Spoorweg Magazijnme8!'lter

Kaapstad, 10 i:!tlptember, 18!)8

KI.W1f'1I JUUT.
Per lb.

a, d L cl.
btra 8.II-"ar-1'8ld mt. ()'. 0 "
8-s tol ...1'" ."" Ó II e 6t
Kort lot mJddela. p8ne1d mte 0" 0 jf
htra ...perI2_....., ..... 0 ~ 0 I
ooecl tol " .. 't _ " 0 0 5t
Korttol~ " 0 O'f
Z_ alechti-~... Q lj 0 af
Bawe IIIPkJeUrd fttte _. e 0 0 al
sxtn 8. UI... '_"'witt. l' Il 1 lt
811pertenn, " I 6 1 0
ooecl " " Q Il 0 Il
Slechte en met oukrald 'L. _ O' 0 Il top be& land ,.. <D'OO& 0 el " .

" .lech* 0 'lOlt
Sa ... IIIpkJearde""'__ 0' 0 Il~""""ra... "-- Ol. O.
Wlhe knZIar.I""__ _. 0 7i O.
WIU.n... N 0.. 0 I
~ ~ mj '.... IUd; IUd.

wol • tot 6<llaieJ. '
BoIUl.ua.-D.; ..., bel&qrljb _koopiD"

pdul'llDde de __ ,_ _ --.ellne
Aalc.iatloe (om&mal tDO bA1ea) • lit to,16f. ea OIDtren~ ~ baleD oaper--' .1... Dio
-.te koopen iljn uit de _kt op het OOJIenbllk
ea ...... hleD OrtIert af.

Winterhaar. l'encheldene Iotten winterhaar aljD
ter hand II"~", en" alju prt,.. tuit de hand
... _kocht I' wortltiD • Utd. tot 11t<l YO!geDaleqte
en 1..... lltelL
Op de plaat_Ujk.. markt, Dilddat-, werden 1..

balen a&DlI"boden en .1 baleD Yerkocll~.
De c->mpetitie .... onfl8'1lleld, maar de prIjseD

<Ier Yoril<' ...eek Werden .ndermaal .erltrePn. II
balen Willter llqkjesha,v a 16t tot l't<L ..erkDcht,
en , baJeU lang bIaa ... (OYf!.) • 14~ 16 b&len
Winter Bokieobaar. l'ld. tot Uld. Yolpu lencte
III kwaliteit, en 10 '-loo II"WlIODwlntern.... a lld.
to4 lid; 8 I~len ~bt.i, winterhaar iDpboudq
tern 8"1 tot 'td.
",jj~u:-

.. II. L II.
auper to~UInI .upcI' Kid. 0 SI _ 0 lIJ
Iort en .-Dgd " 0 la _ 0 10
Sllper laage lIOIIIer _.., 0 lilt - 0 161
O-Je ardiDain: 0 l6t _ 0 II
Korte 0 lj _ 0 III
Tweoden 0 II _ 0 11
Lokken .. , ••. ... 0 iii - 0 lit
Slipel' laag blallw reeort. (0. V.S.) 0 lij 0 lt
Laas blauw iJDI!"IICIrL._ _ i... 0 lit _ 0 lil
Korte blauw. jIekamda CID.... 0 10 _ 0 Il
Witlter Kido ..• ._ ••• 8 1Bt _ 0 lf
Iluper Winter ..• ..• . 0 II _ 0 Jt.
Korte Ordinaire Winter 0 llij _ 0 11

Boter
Dlen
HOeDden
G_u ...
GuaYe8 .~.
Lemoenen
Nartj"" •••
LQu'luartco
Pompoenen
Eieren •••
J(ooi
I!:rwtcll (groene)
Kendeu ..•
Zuurlemoenen
Patatu ..•
KalkoeDen

o 0 lO-
o • 1
o I 8
• 3 8
o 0 1
o 2 I
o II 0
o 0 8
o 1 I
o 1 0
o 0 Ot-
OIO e,-
0\ , 10

..• 0 I ,
o • 0 -
o lf a -

o I 6
,0 1110
,0 II 0
o , 1
o 2 1
o ••
o 8 •
() I 10
o 1 6
o ti 7
o 0 II
016 6
o ••
o I 8
o • le
o 0 0

(Vali .. H_ &Uil 0,.)

Kupat!ld,98eptemo., 1898.
VOOF.L8TIUJ8VEERE!I.-On .. markt ... de ••

week bewr ..oorzillO eD 1174 Iba. wlrden .....
kocht "00' .£2060.
De kwaJitei~ der vederen wu goed .~ de prii-

leD warel) ferm met roede aao1Ta&g voor Ylerk
eD middel .. ati&'e IIOOrten, •

Uityoer voor de w... k w.. I034ibaj ,.waar-
deerd tegen £:.!,12O. .Wv Irwoteereo de volgende al. marJciprjjll8D :

Witte ordinaire prima .£8 0. od w' d 0.. od :
... nte .£6 0. od tot 1.7 0. od; tw"'!de i.£U. od
tot £5 0. od; derde .£3 0. od tot £~li od;
inferieure tot bard .£I Ili! od tot I. lO. od :
wijfjes wi~te, ",,",te tot .uperieure f.ll • od tot
£5 lO. Od; tWeOOe .£3 15a od tot .u lO. ; derde
£25. od tot .£35. Od; inferienrtot.1 hte I.J
1000d tot.£2 0. od; donker .u lO. od t £b 0.;
fancy hyocb.£' 15e od *ot.£6 0.0!i; •• wit"",
£2 2a od tot .£25. Od; liobte.£1 J2a 6d ~t .£1 17.
6d ; donlrer.£O 17_ Gd:tot.£1 2a Gd;lichk~O 0. *ot
£0 0. od. .wan lange 1.4 llit od tot.£4 lO. Od;
Iaog tot midd.lmatig.« 0. od *ot.u lo.j)d; mid.
delIoati,.£2 0. od tot .£3 OS od ikon ,middel-
ma~ia .£1 0. od *ot 1.1 7. Gd; IwUte mid.
delIoatig eo kori £() 10. od tot " 0. Old; Ianc
1'1011.£1 1211Gd tot fll8a od; kori !104 .£0 1211
t>d tot 18. Od; -.,Je, Iaog f3 IS. od to&.£' lie
o J; lang mid!lelmatig.£2 Ilia od ~ .£3
lIJs od; middelmati&' £1 lit od tot.£2 OS Od;
kon middelmatig .£0 1211 Gd tot 1.1 2a Gd;
lance .loa.£1 1211 Gd tct £1 18. Od; 1ton,.1'Ioe£O
lo.. od tot fO 17. Gd; kori ge...oon .£0 S. od
7a ~; .pwJooaa witte £2 0. od tot ~ 0. od i
donker .£I Da od *ot .£ I 7. 6d; .p.douu,
lichte .£1 llit od tct .£1 17. Gd; .dODker
cbicb 30 od tot lie od; 1"&ie.£O Da od *ot .£0
0. od; lange 1'loa .£0 OS od *ot to OS Od.

WOL: - De &aD'I'08r neemt daplpltJi tee liu
er lu _terke ...... raag ..oor alle soorteu tegeo de
boogste prjj160, en de colBpentie 1'oor liChte ea
lang wol u eveo stork •

Wii noteereo:-
Super Iaog karoo ,..ette 5i d tot 5fd ; middel.

mati&' 'jd tot 5t<J; ordinaire 4ld *ot 4fd, sware
eo inferieure do, 3td tcl 4d.

VELLE!I.-Markt fMIII.
Wil noteeren:-
Zware bohelleo 15d tct lli~d; lichte dito 12td

tot 13d· zondroge od tot Od; &agO'" 3td tot 4<1;
Kupecbe 211.od. *ot 211. 2d. elk; laopol Hd tot
"id; korte wol 4d tot Od; ~hadigd •. 4d tet
od; butaarda 4d; pella Od,

Beechadirde yellen naar kwaliteit. '.

:~OOSpekvette Groote Kapaters,
100 ,. Schapen.

ZCLU:X worden verkocht op
'IA.A:SDAG, 19 SEPT., 's

rnorg-en:,om 10.3u uur te Klapmuts
:-itatle voor rekening van dell heer
C. ~,J. ALRERTIJJr. lij zijn allen
eer~tekJa8, en uitnemend gtlschikt
yoor drn Slachter. .

PACL D. CLlInR, Afsl~er.
StelltJnbosch, 12 September, 1898.

EERSTE ASSISTENT ONDER YlUZER
BEH60DIGlJ.

Salaris .£150per Jaar.
Publieke Verkooping

VA~

Kostbaar Vaste en
Goederen.

Losse APPLICAT~ES, v~.rgezeld van
de noo<hge coplJen van Cer·

tificaten en Getuigschriften,. voor
de betrekking van .Eerste .AssIStent
Onderwijzer der Tweede Klas
Publieke School te Molteno, zullen
door den Ondergeteekende ont-
vangen worden tot op en insluiten-
de Zaterdag den 8sten Oetober
IS98.

W ~rkzaamheden te beginnen
wanneer de :::chool heropent in
Januari 189g.

Applicanwn moeten iostaat zi~n
om degelijk onderwijs te geven ID

beide de Hollandsche en Engelscbe
Talen.

J. C. DE KLERK,
Secretaris School Commissie.

DE OndergL'teekende besloten
..... , bbende de Paarl te verla-

ten, Zit! pufJ]jek doen verkoopen,

TE

, BENOODIOD TE

Zuid Oost Hoek, wijk We~er,

Op Maandag. 19den September, e.i. J

o:'U Il {;('R V,M.,

Zl'kpr Erl me~ Let Jaarop,.;taande
J.Jz,·rcll (h·bouw ')0 x 20 voeten, 2
Bi:lten Kamers, en Stal voor 4
barden gelegen in de onmiddelijke
nab'Jhl:lIl van Lady Grey Brug
,'itatlt::, grenzende aan het Eigendom
Vein de Hooren TH&sE'N & Co. en
aan Je Spoorweg lijn. Ten gerieve
Tan Koopers zal het Eigendom wor-
den verkocht in Vijf Perceele?
IV rgens den grooten aanbouW' ID

dat gl·deelte ii! deze een ~choonc
gelL'g'enheid voor geldbeleggmg, en
lIJ t,,:rst <'escb.ikt voor een Handel·

'""tand.

Rondgaande Onderwijzer

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekking, verge-

zeld van de bij de wet verei.sch~
getuigschriften van bekwaamhetd
en goed gedrag, van de laatste
School-CvlIlDlÏ8Hie en Predikant der
gemeente waar Applicant werkzaam
was, en van lidmaatschap eener Pro-
testantsche Kerk, zullen door den On-
dergeteckende ingewacht worden
tot op den 17den October, e.k.

Werkzaamheden te beginnen zoo
spoedig mogelijIc. .
Salaris £120 per Jaar en de

schoolgelden.
Billijke reiskosten, gestaafd door

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

moet zich voorzien van een Onder-
wijzers 2de klas Spoorweg certifi-
caat, om tegen halfprijs te reizen
- ~ L. JOUBERT,

Voorz. Sch. Com.

Yoopë.,
f'ers Machine. 1 Voer Machine,
1 SchaaL

1 Lot Bouw Materiaal, 1 Lot
Hout, 1 Lot IJzer. enz.

Ye.«• .r.
Paar Egale en Goedgewelde Kar
Paarden omtrent 3 jaren oud, 1
Hij. en Buggy Paard.

Elnd.IJJ k,
,:rJ El'nden on Boend8rs, en wat

nog verder zal worden aange-
hoden.

J. BORNE.
Fun, Yan Eyt a Go., l.fsla.gen.

Paarl lO Sept., 18ge.

KOOP,
BIJ SnRKRT en VAN EEDEN,

Swellendam: Drie oprechte
Ezd.hengsten, 12 handen hoog; 18
maanden oud; van een goede ras.
-Swellendam, .

29 Au~tus 18981

Fairy Dale
Wepener.

.) Sept., 1898.

~"'i

,
, __ -!

~'-..:'

Z. A. WIlIBLEDON.
De opouin, nn b.t Zuid·Mriba_be 1V'... :

bleion ..ond giltere. ~Ia iD ....... _-
il003lig w...t..... De aeb.kiinptl ia ..erbaaCI ...
de ..eracbiJlende aebi.twedrirjjdea lietllll ..
wenach.,n onr. A.lla "'.1 iD orde pbrubt. _
flUn ong ... eer 140 penooen iD het lwap, ....
de m_te IlChuUe" komeD '. ~ Idi le
stad en paD weer '•• "oDd. nur haiL .. _
8.30 unr un. Wein uit d. ltad ...erd _ ...
untal schnIten uit alle deelen d.r Koloaie _.
lIe'1'oerd en om 0'" 1I1Irwerd ...., UIl,.., p.
~t Dlot het ocllieteD. Er ...oei ....... .qt
&terIre .. ind wunloor ltd ach;'tq .. bek ..
merd .erd_

Een UAftDl werd pmaaIr, met dea ~
.trjjd 'rOM den eadetbeker. De.trjjd Iq tail-
~hen twee .punen ... n het ~ ~
De aflltandeo aun 200, 600 .. 600 ,... ....
Xartini Benri riflea. Op 200 ,....t.t.ad
behaalde bet oioceua eoliete A..-apu _ ....
VIllI ~á pGn~n, bet Z. A. coller ..... ~_
DioceowJ B-1IfI&D M pGnten. De ~ t-tiri-. • •

dMeie dutten _D: l[orporaaI ~
Dioonan B....pan 33; IIJ'IIUI' I>icboa; ~
lIlID. .n Weir, Z. A. ooUere, 32 aJIt.

Het Di,_., college A..pu "'00 het .Bare
acb.ild DIet _ sotul 'I'&D 632pan_. lIe& B ~
..... twoede DUIf bliJ punten eo ._ Z.A. ODIIIP
iPUl derde met 684.F-. ~ ....
.tDad eenk Old 8710 Van Breda 'JOIade .. 84.

ID deo .. edat.rjjd 'rOOI' bet ''ChaIJeDp''1CIdII '
(_ijre lIOOrt .... _) 900,..".. oM--: 1 _ ..
Alpine lleoaia, ftD bet On ..·· -. " .......,..aod prjja met (8, ea 11& he" "._' .
J. Black, .KuJII~ Hoog . d. - ,'41. .

Bet -.OIPade lIjja da "ag .• _..~.. ' ~.... ;' ,...or 800 ea 900 7uda: .
JOOU),.,. Tt.

... 161 Ii~_ 861 .'----511.J14 ..
S17_106

_' I.,

c.,. TOWII llilIe O1db
EUtenI Dietrieta •••
D.E.O. V. Ris., Á spu
l[imberleJ ••• ...



Kantoor van den LlwadJlllef.er-U'_ral.
KA1Ipatad, 9 J,

OVEREENKOMSTIG
No. }.> ... n 1887, al. geiipleDde~

door Ar,ikcls IV,. é.., VI Villi
va.t 11:195, wurdt ]lierbij
naricht bekend b'Vlliaakt,
Perceeleo Kroonlancl,
Kaapache Afdeeq, per 111l11futa[eiTeill!1IIII!
koop Balleo
KaDtoor van du.
Kaapstad, om lOllIII'
Woeuadag den l4den 6e)KeEn"'l',
ooderworpen aan dil' voar.eardlin
paliDgen vanl :~;~:!~
Algemeene K bo .... .........r..-de '
en .... rder aan sulb YQOMI'I&rdtu al8 op v..",,&,,~

dell verkoopdag mogen . beJUmd ont~l "
gemaakt. i 8PeOiAkat.ieR en Voorwtardtm ftD

Elk perceel &al t8PI du. ~ eon.i..-.t-o. '-- aan
mutpriJa wordcm 0I'Pveilcl, en del~ Iil"IWLII AUUnen Op aanTJ'8g8'
dellde die nie& minder dan dien Iinaetprljl de Kantqren van het, :pnblieke BeDiP A"pnten
pboden beeft., &al verklaard wordeD kooper erken ~t ce: x-p.tad, JL KAoBOL & Oo!" _ ..alle
te lIijn, en iedtmt dlUldanige koopar ~ eie Kimberleyj en POl'tElilabeth worden "'!runul ,akt.
keoe hebben om op den 'tWkooMag eie po . al .....A ... lr+.. TencJe. -.
heele koo~m of eeu. gedeelte er van te gezum, ..-aar I§"'" -"1" • 1--------+------
betalen: Mita- • vorms l1illen won;)eu. roonSlen.-
(ij Dat indien er op 4en T8rkoo~ geeD alaook t.,' Jolwmes~, Z.A.B.,
, betaling gedaan 'wordt, afa:dai élm. 1OO8ls~lMt.tel~'1r-.-...:Ivertê!erd Copien

tiende der koopeom binnen .. en één· ~ ~!.- V-_ft~-
tiende biueo twaalf maandej:l ua den ftD ~6__ en \N,I'",,-~
verkoopdag ui betaald word4lJl,. kunnen verkregen worden bij betaling

(ii) Dat inclien- minder dan één·tieDde van van Een Gninje (£1 hJ dat teruae-
de koopBOpl op den "erkooP4a« woEdt geven zal worden, Op ont'll'DgBt ~
betAald, alsdan het uJdo van 1IOOCianiS, 1:.14 '
één·tiende betaald ,&al wonten telen een bona JMK> tender.. ':
hét einde 1'&0 _ maanden, en het Tendera&l'8 moeten, bi 't YOOl'-
overblijvende één-tiende ~ hei leggen hunner aanbiedIngen, ten
einde van twaalf maanden na den strengste voldoen aan de: voonraar.
'verkoopdag.' ; • • daar d .._..li

(iii) Dat indien het op den ".rkoopdag den en ltUltruottes, e ",ouers
betaalde één.tiendil of een BOm t_hen andenziDs gediskwalitioeerd zullen
één~tiende en één.'vijfde van, de koop- worden.
80m bedraagt, ajsdao hei ""do ~.n D~' f . Te d iet
één.vijfde der koOpBOm tegen het einde e 0 eenIge '. n er n
van twulf lIlA&aden na den, verkoop- noodzake '"k aangeDOmen.
dag &al worden betaald. JOSEPH NBWBY,

Rente tegen vier percent per jaar &al op H fd I ,....
de bovengemelde puiementen worden be- 00 DlpeAi'eur van
taald, en de betaling der ~iementen te- Publieke Werken.
,amen met de rente daarop ..1 op den ver· Publieke Werken Depvt.eme"t,
koopdag moeten worden geeecnreero door Kaapstad, 30 AugtlItuB, 1898.
twee goede en voldoende borgeu, ten genoege
van den Civielen CommillKaria,. en dese
borgen zullen ten opsichte van gemelde
betaling zich ala borgen in IOlia"", eu mede
principale Schuldenaren. moeten verb~den,
a£Siende van de eJ:oeptl88 van eltCUJl81een IJlEN Onperwijzeres voor de School
schnldllplitsing. . _ D te E1':'-dsbe Ut ht, Z A.R

Indien de koeper of sijn borgen verznimen 1wl rg, ree . •
of niet instaat zijn om de noodige betaling Kennis van beide Hollandsch en
van het koopgeld te maken al8 boveo ver- Bngelsch vereisoht.
meld, binnen den bepaalden, tij~, i8 het Muziek en handwerk een aanbe-
Gouvernement geoorloofd den verkoop te li
vernietigen, en allti betalingen reeda ge. ve ng.
maakt met betrekking tot snlke verkooping Salaris £78 's jU1'8. Lotries vrij.
r:nllen aan het Gou vernement worden rer- Plichten te aanvaarden [6 Januari
beurd. 189g.

De kosten van opmeting van elk Perceel Nadere biisonderheden bIJ" den
en van den grondbrief, (nim 1211. ad.) 'v
moét~n aan den Civielen Commi_ris of Ondergeteekende te verkrijgen.
ander behoorlijk voor ~ doel gemachtigden Applicaties met de noodige ge-
persoon, op den verkoopdag bel.all!ld worden. tuigschriften van bekwaamheid, ~
0..kooper is verplicht ten behoeve van .-.:1_"" l'.l_--"--ha

hot Gou vemement eeo Yerban~ te, paaaeeren, I§"'~ "'!S' en I~ p eener
rente dragende tegen' per cent per jaar, testantnche Kerk, moeten, vóór dell
H)Or vier-vijfden vao de Koopsom, temij hij 12den October ingezonden worden
op den verkoopdag meer dan één-vijfde aan
daarop betuJd heeft, in w.lk .rnl het
bedrag van het verband gelijk .. sijn aan M. G. POTGIETER,
het saldo van de koopsom, de ~ooper het Tertia, Stellenboech.
recht te hebben het bedrag van het ver· 9 S t 18l\8
band, of eenig gedeelte er1'&JI, niet minder ep.,., •
zijade dan vijftig pond, ten lenigen tijd af
te betalen.

I ndieo de kooper het ~tant van den
koopprijs ala bovengemeld OR nrbaud
weDilCht te laten, ... 1 h ij binnen (13) dertien
calender maanden na den dafI' der "er::
kooping het verband moeten ~ b\l
gebreke waarvan _ boete \'ajl een ahilling
zal wamen opgelegd voor .el~ dag dien
meo zal laten verloopen, ~a tot op
u.cbttien maanden van den verkooJllldag,
waarna mocht znlk verzoim nogvoortdureu
hei ..aldo van de koopprij. ",et rente
d~p, ter:am~ met het bech:.g: dm:, boete,
oncniddellijk r:al venehuidIgd &110 en
betaal baar en r:al te nrhalen
zijn in eenig bevoegd G~htah?f IOnder
verdere kennisgeving, en indien.niet betaald
binnen eene maand na den dag van dell
ui""praak, zal de verkoop van nol en geeoe
.. aarde wordeo en de alreeds gemaak.te
betalingen zullen un het Gonvernement
vervallen. Paarl, 25 Aug., 1898.

De Kaarten en de Koopconditiea knnnen
worden ingezieo ten k&l'lwre vao den
La.odmeter·Generaal, te Kaapstad, en ten
kantore van den Civielen Commiaaril! te
prins Albert.

J. TEMPLER HORNE,
Landmeter-Genereal.

KAAPSCBE AFDEELlNG.
Y(Jd~Uchal' Tygerbt:rg eK Kull.nf!ier.

NAlII.I nEN llDEli MIJ UITEEN, M..lITLAND WEG.
Perceel No. 7,943, &eU .tuk grond, gelegen in

de Kailp!!CheAfdeehng, Veldkomebcbaj> Tijger·
berg en Kuilarivier, zjjnde Perceel No. 3, bij
den lIden Mjjillteen, Maitland W., ,&TOOt 1
morg~n, 586 nerkante roeden, 47 vierkante
voet ..n: grenzende ten ,noorden an de wuken
Maitland W<lil, ten 101den "an een weg, ten
oooten aan perceel :2 (eigendom nn den beer
Parrow) en Krilooiand, ten :Welten aan perceel
4, Inzetprijs £75\ opmetIngs kotten, enz.,
.1:6138. :ld., gr0ndbnef 12s. 3d.
Perceel No. 7,944, .jjnde perttel No. 4, groot

3 morgen 57 Tierkante roeden,4 vier.kante
voeten, grenzende ten noorden .ao el, Maitland
Weg, ten zuiden aan een weg, teo ooaten aan
perceel 3, ten westen laU pe~1 5. lnzetprus Potchefstroom.
£100, opmetinge kotten, en.." £8 138. :td., _
grond brief 120. 3d.

Perceel No. 7,9~5, 'Unde Perceel N,o. 5, groot
3 morgen 10 vierkants roeden 23.; vierkante
voeteo, grenzende ten noorden lAD den Maitland
Weg, ten zoiden aan een weg, ten oosten ~an
perceel 4, ten w""ten aan perceel 6. lu&Ctp'1)l
£100, opmetingllkoeten, eoz. £6131. 2d., grond
brief 12&. 3d.
Peroeel No. 7,946, zonde perceel No. 6, ~

2 morgen, 526 vierkante roeden, 128 nerklllte
voeten, gr1lvlI3nde teo uoofden aan deo
Maitland Weg, ten Iniden lID een weg, ten OO&ten
aan perceel No. 5, ten weeteu aan 'perceel 7.
1naetprjja, £95, opmetinpkoeteo, eIlI., £6 131. 2d
grondbrief 12.. 3d.

Peroeel No. 7,947, _ijode perceel No. 7, groot
:2 morren 443 ..ierkante roeden 89 "",rkante
..oeten, grenzende ten noorden aan den Maitland
Weg, ten zuiden aan een weg, ten C)oeten .~
peroeel 6, ten wll3ten aan perceel 8. InzetprU-
£98,opmetiogllk08ten, eo I. £6 13:1:..2d, grond
brief 121. 3d.

Perceel M 7,948, lijnde perceel ?ti 8, groot 2
morgen 360 ..ierlI;aote roeden liO vierkante
voeten, grensende teo noorden aan den Maitland
weg, ten ,oiden UIl een weg, ten • Ilsten aau
perceel 7, ten _ten aan een weg. I uIetprij.
£~5, opmptingilkarten, eDr:.,'£6 131.,2d., grond.
briel 121. 3d.

OLIN'"DER STOVES

B. lIWl.

lOSSie..
StillD
STRAlT,

VAN OE LAATSTE VERBETERINGEN.

Nummers in Voorraad gehouden.
ALSOOK:

Staanders en Doorndraad.
Hoek Palen en Hekken.

B••• B055&Oo,
, STRAND STRAAT, KAAPSTAD.'

"IC..~. ~.A.. "IC::,:,C>]!II'"E:,
KAAPSTAD,

HEEFT pas het beroemde Manser en Sporting Magazij~ Geweer
ontvangen. liet laatste en Oeste wapen v~r het schieten van

allerlei soorten Bokken, vooral Springbokken. PI1Js £,7 lOs. nett: .
Hagel Geweren, Rifles, Revolvers, en ~o~ van de beate kwaliteit.

Dynamiet, Detonators, en Lont.
Bicycles, Bicycles, Bicy,cles I

SCHRIJF OM PRIJS LIJSTEN.

KOOKKACHELS...
DE ONDERGETEEKE~DE~ HEBI3E:'f I~ YOORRAAD:

Bedsteden,
Draad
r"~,,latrweaY "_ ,

Klapperbaar

Geenamelled

i IJurwaar
,i

,an
alle

soorten.

ra!rasseD,
Slaapkamer

Toilet
Setten.

De Bolinger Zweedsche Kookkachels.
__ Schrijf om geillustreerde Prijslijsten,

JAMES WILEY & CO.,
IJzer"W'a.a.r Pakhuizen,

Darling Straat, KAAPSTAD.

"lP!~f~Ga~~
!H!~~~~=!B:~

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATScHA PPIJ.:

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria

.'. en andere plaatsef' in de Transvaal.
Dagelijksche personendienst van Lourenco

Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesbur"
en 21 uur naar Pretoria.

TIl'id loor Reizigers naar Johannesburg £4 17s.--en Ja 171
IJ " " "PretorIa £4 6s. 6d,-eD.£3 IJ

Dagelijksche personendienst van Durban CN:tan
Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen In

~8va;).1en Or.::nL~\'rijst.1'::t.

~ ,T, D. C_-\J~T~'~RIGIIT & Co.,
GLAS- E~~ PO RC EL El N- MAGAZIJ N,

'I) ADDERLI:Y EN DARLINGSTRATEN.

EET., OntLijt., en:ThL,t':'ll\' .:~, T()ilcLartikelea en alle soorten .Aarde-
werk III !:roote kClIZ£'. '

Han~. en Tafellampeu, Yl()('rlarnpen ,"oorde Voorkamer, Tafelmessen
en fanta.'IU' artlkelen en alle HuishouJ.BenoodigJhcden.

Verzilverde en, Fantasie Goederen. geschikt voor Trouw.,of Verjaar.
dagspresenten een ~pec:alttelt. J'llst ontvangen een lading van hun
Ipeciale Port.

"VICTORIAN ,VlTER-'VHIT~ OIL."
~ 150°. VUURPROEF, ,t-

m PATENTE "FAUCET NOZZLE," EN lt.ANNlInf
.DK BESTE OLIE IN DE v.m.

'---1-'

_.-._ ,1

, 1

~J::

PERCEELEN nIJ DIEPRIVIEn ' spo"'Olr.
WEGSTATlON.

". bij DiepriYIer Bj!OOI"RI
• '3 4 •
• II
" 23:.....

l'

• '8
It "I()
.. 11· "" ol..
• II

BENOODIGD.

BoordoaderlijJeleS Benoodigd.

APPLlCATIES Toor de betrek.
king van PRINCIPAL. del'

Paarlsche )rleisjes Publieke School,
zullen door den Ondergeteekende
ontvanyen worden tot den 20sten
September, e.k, Plichten te 'Wor-
den aanvaard Da de Kent. vakantie.
Salaris £150 p.a. en Trij logies.

2. Ook voor eeue Onderwijzeres
voor het Kindergarten Departement,
salaria £60 p.&. en vrij logies.

D. HUGO,
Hon. sec.

BENOODIGD.

TWEE ongehuwde onderwijzen,
met minstens een lIlde kl88se

onderwijzers acta voor buitenscholen
in het distrikt Potchefstroom.

Applicanten mooten ook in Hol-
landsche gepasseerd hebben, hetzij
in hun onderwijw1'8 exan;len of in
het Taalbond examen, Hoogere
Afdeeling.

Salaris, dt' inkomsten der school.
gewaarborgd op I?inBtc~8 £12 1015.
per maand. Logtes vrIJ.

Diensttijd te beginnen tegen 15
October.

D~. M. L. FICK,

BENOODIGD.

Een Onderwijze~es, om onderwijs
, te geven, ID Engelsch, Hol·
landsch en muziek, aan acht kinde-
ren (meisje8). Slechts drie in
muziek.

Salaris £50 per jaar, met vrije
inwoning. .

Certificaten van bekwaamheId
met applicaties mede te zenden.

Applicaties niet later te worden
gemaakt dan 20 September.

Werkzaamheden te beginnen met
aanstaand~ kwartaal.

Drie uren van het dorp, post qrie .
malen pt>r week. .

A. p, OLIVIER.
IJzerkoppen. Victoria Weet.

30 Aug., 1898.

larkt - Agenten Bezigheid,
TE JOHANNESBURG.

DB Ondergeteekenden, vroeger be-
zigheid,' doende onder den stijl

van OCH8B EN JAlUESON, maken
bekend cht.t. de bezigheid zal voort-
gezet worden in Aun naam.-Alle
orden aan hen toevertrouwd zullen
met ati~ worden ui~oerd.-
Referentie Jrfarktmeestar, JQbannee-
burg.. .

poet ~ 3 By 371, Jobann .. b1l!J' .
1el~ .wes: Ollner; .,kt,

.T~. •

·8.wl,llOlDII8 ;0ImB

&:,:C&,'S

EXHIBITIE

---+----:-::--::--:-' ,Imstmatige
Bloamtn,

PL~.TFOimti 8OBUT.
TB worden I te 8teyD11bar« op In

- iMteD ~mber l898 iDII1eDmet te TOND PIaIt:- i

1 Wit blauwbont Koet rechieroor ."..
ll1W11turt lID half 'llUP 'foor, lliabroor
1tDmp. , of li jll'8ll oueL i

D. J. BciruTT.I, .
I 8chlltmeeRer.

JlOBSFONTEIl( SCHUT.

TB worden 'tW1rochtI te 8teyuburi op
dell u.t.en Sep.lIer 189i iDdleD

_ te 'YOreD pl_:- .
2 ADPra OoieD, ~roor winkelhaak

'\'OOreD half lDIIIUl achter, lilikeroor mU
'\'001'. lUI wol.
1A.DPra RIm en Oo~, reohteroor "in·

blbaat '\'OOI' en half lDIIIUl achier, liDker·
oor "'IJ ach_, lana' wol.
I AD80ra Ooi, rech&eroor miJ TOOr eD

.up. liDkeroor IItoDlp, laDg wol.
I ADrOra Kapater, reoh&etoor lDlJ achter

.n IIChuiDa wiDkelhaat '\'001', linkeroor
IOhuiDa WiIlkelhak voor, gwchoren.

1 Aqora Kapater, reohteroor half lII8U
achttII', linkeJ:'O(lr half maan acllter (of twee
.winkelhaken), geeohoren.

W. J. KRUGER,
Bchutm eeeter

.IBACH'S 'PIANOS,
LGraven, Schoffels,

M•• ~.&PPU.

OPGERICHT IN 1845.

KAMP~DRAAD,
lBum8BRBBDS011lP,

GLASWAA.I
. Croquet Betten,
TOILET ZEEP

(Prachtige~'8eleoUe),

9tincorpomrd bij Ácte NIl Parlement 1881

IIooAlb.D.toar: D!I.LlJGSHilT, 1aap1t14.

DlllrTInn:
Hon. ALFRlID EBDa, VOOl'IIitW.
HENRY SOLOMON. Su.

, PRED. J. OENTLIVRES.

AANGEHOUDEN in het Behnt WO PAUL »a VILLD!lRS
Kamdanie over den veroorloofden GODJ'BJIT 8IOBEL.:

tijd, en te wamen verkoch& op den 24eten J. G. 8TEYTLEBI
Sept, 1898, iDdien niet teroren areloa& :- HA.R&Y BOLUS. '
1. Licht rooi Oil, linkeroor winkelhaak H. M. AROERNE,
van "oor, sneedje. van achter, wit plek Bon. J. X. DRRlMAN, M.L.A.
onder de pens, effell8 wit Irwut, braod SUID 8...... 11010 .uml&tI&.1
merk op linkerboat J .0. omtnmt a G. B. O.AlIO.aso •• K.D .. )LO., looDcla
jaren oud. " JLB.O.8l BDpIaud.

J. .... ....... rooi 0., me .... kol -- . JiP"FT -IJ
den kop, linkeroor het.zelfd,e m",.;iij;f; "'6£winkelhaak VBIl voor en meedje '\'lID
achter, brandmerk op linkerbout J.O. - £l,9C,
omtreD.t 3 jaren oud. ~ ill ~~ ••_ ... Beo"""

-----t

Afdee1i1ll St.eyneburg.

,BREElWAAI.
ALGEJ4EENE

'{ .. r "" "";''',,< .EO

JJZERW~L

J. A. NEL,
BehatmeeetB.

Afd&, Baad Kantoor,
6 Sept. 1898.

N~.~ ~~~O~~, be-
h~~ 9m: O~ OrootJwl-
del_Verkooper8 te VraPIl.

OshorneCo~nmbiaSDijmaaile.
Woodhead,
Plan,t:& Co ij

i 10~llB
i 67Jlla
i f6JllB
: 10 JAAB
: JO un
, 161JllB
f lJ JllB
. II.1UB
,; IJ JllR
; I~..lil·
1

St Gee.,'S er:)trud SIrItIL

Osborue Colillbi. open elide Zelrbllder.
~ 6 en 'l vt. knb., voorsien V&.ll Boller
Beanng.. one patente Balktoea~l met een
wiel eronder, neemt al het. gewIcht ftII.~
de nekken der trekdieren. Bente pn).
toegeken" op de La.ndbonwtent,gon.telling
te Port I:;lizabeth, 1898.

Jd", :,ine Olie in 1 en I) gall. Blikken,
Bin,.tH'S Draad.1 ..

Voor prijzen en bijzonderheden schrijft

.$:I'GENAS HEN ALLEN. ,ZUIJ)..~RIUAN8(.~
KONINKLIJK)!; • A riulbrr
De "CASTLE MAJL Jl M.. tecr..p,t'

Jl a..-boo6eo-;:;. I iD ~iWo 1'aIa K..,..'Ied ... 1.aaILna _ ..
meier .. w.,.~, J. , W'" LID., ....
" .. .Jooll. _ l'I,_th....bi.' ft _
"' -iota MDlea-a.d. "i' CM ,
-ehentijda.
iep~. I.-HAWODD CA....... KAI". b ....

" Q......'IJARIKBJ4ooJi. CAUx...a.,t.ao_
n;lll

Geo. Findla.y'" CO.,
ImjlOr!.cnra van Landbouw Machinerie,

Kaapstad.

SAM DE
PAARL,

WENSCHT hiermede kennis te
geven dat hij altoos gereed

is om Slacht Vee, Paarden eD
Ezels, te koopen tegen hoogste
markt prijzen.

Kempen die Tee heeft om te
verkoopen gelieve kennis

~
V•• ON LX.,.

KOIINlWJD K!ILDID"
vmI8t'OODOf)flUlr~

ca&:F •• _~

SAM DE KOCK.
PaarL

'All D. SPUYjeliIELIAI a: co.,
VendulMslagel'8 en Age'lten.

Tel. Ad. Malmesbury
.. UNITY."

"n nUl" III l1e ~.t.Hai.-~
!'" 11t'!L""d(a. W~rbl.ijk. ~...Cbi",,_ toonen dill ~ij ....~
•.. der ~. ci&ll eeDiC UUIIr

m.. k..".

ROYAL
BAK-

POEDER,
A.BSOLUUTZUXt_IL
0. ef'TIilr' Bak-poeoder cJi. niet _
~~r...ldb.,itl ungetluD ..oIal,
Blijft Tench en TaD volle' krMIsf

to$ men haar gebruikt.
~ ,......, Royal ij~-poed.r .. ordt

.tSJ'"urdigd door
tWyal, Baking PoWder, (R..

,.~,

UW TOU. V..... '

'.

WodehOWl
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BnuuooltP, 10 SSPT.-(R..uNr).-B ........
boor .... Ite' kind \'lUI Um~ fl .eM ~oortr.-
HL ID knainerboor doc,r "'I Il ~r MWe bcreiU In Juli
de pta ... dat de konÏDI eo ajj.. liifwlOCh, bui- lIie",,, ..lur
ten iD be, ... Id.•ertoolde ubil d. baal. op d.. at ;.J.... uaIi
Dulat YIIII het Umbapa &reo.. pel. De eo..... .J1IIIUaI'I...
die g.dOOCI -' .orden .... lI9o...d Ia.ieal.., =-ri
die door het kiDd pho!peD werd te _t.....ch...... April ...
Durop ......... Umbapa eD ajjo ltedieIlden.... l(et •••
dooi. Gecluna4e bet kraiaverJaoer ~ lw ..··
het kiDd aiob dikwilt.. Bil reide _ler dat de.JoH •••
koDÏDlItem a-r.Md dat hjj !tea IOU dooden, .........
aoo hjj ieta .. id•. betrekkelijk de .. UOl.... leptemlter
__., !II hij du be~ te apnkea. Ifet october •••
hof tot~ N_1ter

0.......
BU.S"OOm'~~. - (llMer.) - Bd

~ pat .,._._ B~id-ur werd _. datda,,~""D_
koaÏlll( .... ia da buik ........ PI
ia kruia~ door _ BaD'" p~
welke YIIII .... narde op da 1Ul:. Bij
aeiCIe dat de koaiD«!tea .. bodeo bad _ ftII
d•• oJpIiDpa ftD Umhepa tIOOCI te ateba. De
kODÏJll ... t. Zombodl np deu IIIIGbt toea UIII-
bapa 9WIIIOOI'd werd. Later JÏBI hjj lII.t deo
kooiat DUI' Kampoudweai. De kooiac pbood
bem dat bil oieta moeoot~ bet.reltkeJijll; deu
moord YIIII Umhepa. o.'UJP werd ~
door lIeD blaake man, .-.md ~esoa, _ haa-
deJur, die belli geld.., kJeedereO PI ea hem
t.ee llllUlldeo bij aiah bielcl. KOIPm.ndut
Bou.. braebt Item toen II&U' Bre-.dorp, al-
waar hij _ert onder bewaring pbleYeD ....
Be' oad __ k II&) .unchijll1jjk vooridlU'eD ~
ia de T9lpod. week.

NO'DIea _ k.~~~=:~8klck..tl'Olll. tak 110. 1.
bil da heer Adullorlr óp S

ZOO _t I)() leclea tepa I

P. '. d. WeithaiaeD OPeDde"
De Yoonitler heftte die ....... han.li#k

AtgriJaelJJkhe4en van den moord. welkoaa. .
-- N~pJe.o"~jto..._

DUlIEIII!OORP, 1~ SSPT. - (&.In) - Bet Iedea werda ~ i
.orhoor van UIIi_oe .erd bedeDDIOIlfU YOOrl· Aan de orde het.,.,.., ..... d. die
ge ... t. Ad"ok .. t &uer .. tt. het krU18YWboor uapateW ... OlD _i. dlua.. ~... . te..oort mei bM kind YUI Oanda. De piuipaia oadecheodelea. __ ~ te
YIIII bet kiad ...... trjjdÏf. IDUJ' =eeo;,. geo '-'- da ~ .... ZiI • JUah'
.taehD"elijk. bij.aDdarheaea beu.k "k Mi da. de heer ~jIIá" WiJ4e ., .. Mela
"ermiaken ftO eie lichamen ftII de YOIp'1If8II rbo, maar iich ... ....u wilde boMea. lak .. doel tea
.an Umba~. hetwelk bU beweerd, PdUa werd Durop YOItde een brief YtIl ....... La1at .t.biJIaIIIden,'"
op bne! nn deo koai..,. Van ern der lilkeD ua bO~ _.~ Iaur ~ ea .... Il door
word het bo. old allJanedOlo ea d. he_o ait- ,,_ de .Afribud.. .. naft- biIOfie .. d. Ijjde YtIl
pbaald yoor medieijo. De baelHln .erden alae· _ hem a-tnKIltebbea~ ~ ..... _- ell 1I0OI* heal
lOedeo to ftIi de anaoo.oea lI.it.D ;emaUt. ,..teW cloor dea heer AdeIMlolir dat de PIaIIaU ..-ohee te KhaINIrleI.
De bev BaGer beloofde pwla" YOOr'" brft- ua clea .._ LU..,Willde ............ na- .. ., ea Vrllq a
i" om bet wpod .. 1 te bewjjaen, maar da JIl: poele of hil .alk "0 tel~ "me doen _? lljj dM
tui2'"Dia ftD bet kind, boe.el Diel bekracbtlcd ._..ct.a heeft ala ba di PI8IIU& • ....... den knDiat
door anderen, lal eoD diepu indnalf ..... d. ~ _ ja, dan ill .... ant.oOrd op brief.an koIlbakljjk paleiII wailldjlloDlle
gTuwelijkbeden welke op dieo u.ohl ppl. 1 Sept. 1~8 er je .. riadea. q._...,. door het P"'Ote 14bel tot een buil
..,rde'!, toeD Umbapa ea IjjDAlYOlpUaa.o ..... deo beer K. F. Pie*--. CSe. kcIIaiakrjjb,. ~ .... lo
moord werdeo. De heer Browo tOODde ua ctai de be. ~ ea ter ..... ""j_. (DID. 4 : lO.)

oiet ..... &uode aUo belofte OlD lIÏe$ ......... EaMb hoe .~ _ he. G04 nr-
te werk.o op _deo .telllClq .. D·teJ.pUa..... ~ - met da be dU....&da fIIiI~,..Id.
lIOodea had daf 0 hjj (u Mlr LaiatJ .... deu T_ ik ajjae aperobea koo ik lliet ~a te
Dood .0 dell heer Browa ... 14te dOeD W, ftII deabII ua dali rjjkllll .__ t aiIDe you. _a-
dur dat de beer Browa..... de ........ rea, di. t.o, -Un aiel 1iIiIIe: OHbeOt .... pe-
Ideaen _ lllia .te __ In·;'·.t. Bet 'rOOtIMI derea II .eneletrd ~ ...... janra. W...
.erd alll_ ""5"'"",",n. • 'fIOOliI\ eli pDiet d....... Btik.a toch ....
Op 't'OOl1ItelYIIII u ... , ,I' 4deodunf werd de -t"bil wu lIeD d ...... "Gii d ... "1Ieette het,

daok der .erpderiDIL .t:lllojie ua du"_ "ia ,Je.. a ateht aal aw~ _ YtIl.1I ~. wor-
Brown toepbncht, _ .jill jj .... 0lIl _t de ~". H..bt lil er ~ ...... hoi ... de heer
joorte elekti. iD belan; der ftnlI. . Koeler parijj :alaodea, II))I'elreDae ftD l.PId eo teeIrOmaU ..
.erkouD te .orden. plumeD. God If.heel b... ten NIreeiaa iuL Ver
ToeD .telde de heer J. P. ..ra derWClIIthm- ,.teade dat God M(l:i "Al WaiT ...., .. pcid

"oor, gMeOOadeerd door dea Mcre&arie dat. Ja -1'1011". VerpteDdt dat God ~ 0ftI'
iedere ve~eria; een lijatf<&er wel OU lYlIOj _''-' iele GlaD P"!I......da, IIi!
worde &ooeiade een BoodafOad. ..... . 'onr ...jjf jareD IlOl ..n. aal·_ dal ~ clea ala
01lJ iD stut !:!lt beter .... cl. a.obthfbb8Dde het I.. ~ aal. liet ta
•• rkeo eo ala . ill ia YIII'bUCf • mede _ pwMId OIP _et nlki_ GlaD _ lot te wer·
wetpleerde UIl te aWIeD, eIIi. udere tekkea pea, .. wuad OlD ia uia bootje _t hem te ui-
.onteD ...enocJit itebeUd. te a. .lel ea io clweHd. IIppdlla,. .. hem .. &Ï&tea,
De heer Bro.n leide _t lti· elektie-rela had die rMda __ I te J)ool'lllr.op IIom........

bij be.ondeD ti" ala de Afri od .... belIoorIi!1I .... t d. Afrilluod~ lilt d_loo,P der ,ebearte-
geregistreerd __ , da ~ DOlQUI' lau Diaaen Lle~a. Iudiea PoiU.D la he, aa d. tijd
kan, koo clooralaao. I . •.... wij iIIIhooder ua r ataan _teo' eo

Het _tel werd~ ... .....--.. dit 'yer.lICIa_ wij Y~ de .ertepo~r.
.tuade door de .~~&eebad'_' da ... .., pang ia 1a4I' parlemcat.
aam ftD £3 la 6d .. de Ia...a w. P. ::.~ "0. i lt.
J. r. Both. en D. P. PWene'w__
OlD ...erCIer te oon.ete.ea. '

d~~ ==}7~~~5
da, het PId UIl da --4aria oftl"haadil
word. t... lIe.lriDr. ' .
Alp_ 1aUIpDOIIIIID. i
De heer W. Brawa ~ to.. 't'OOr .. de

beer Adeadorff _adeerde: I Dat .. a ~
biaeerde nrpderiD, ftQ d4j twee takha ...
bonden wonfea. op 8 Oetobet Le. te Ol'lll1luirk
om d. hoodiq YIIII d.., ~ .. beapnbll ..
deo .... WiI worde Im.t ~ ua ilea lilde-
ren tak meda te d....... i

Tra nn1 h V lks......:a AIce- "0"--.. .nsVIWLlSC 8 0 Ja.u8n. De iteerAdeDdorl! pi ~aja op deftl-
__ . KeUde 't'fIlPderbaI te laIleo, _..., de

. 'lIoadatUJr.. ia CJe. ~ .. _
[Reuter'~IR_.) keo daD heer Bnnna te ~ _t"

. L elek&ie-kOÁeo. i
AL ER~EI ZAKEN. De heer ·Adeodor1r alelde ~ 't'OOr.

PRETORIA, 12 SEPT.-De eerate raad boeft deerd door deo heer J. P. G!. De~
toegeetemd de orde 'U deo daa op W'oeMdai heerea Bofmap en 8ohm.. te c1aaba'_'
op t. heilen ten einde bel Selau Ifodeo hor~ hune~. ia 'I la__ eli ... ct.
loga OD.piden ICbaDdaal te o..erwe;eo. joopte elektie. '

De memori... no den ad't'Ïeeereodeo raad te AJpm_ ~1IOIDeII. .
J ohaoneabu'l werden .erworp8a me' 14~;eD Hierop YOlid. - ",--,,1 deu beer
6 .temmOD. Dro• .:h.~eenl door dell N. Beraerd,

De kw.. ~le 't'aO de &all8lellio" nn _ II..ta da, leden die tepa de mu, a.--de
Il '1.._ • Boadalraodidatea "~teODW"""n&DC1_D ezper~ worcl~ nil o.erwopn. , aUD dat d_ tak hen lIOAtie _ UI,
Eea balfDnr .oor de .erdaging w.rd _e p- SClOIla b.Y. da. Da: ToU, Louw, V.. ter. Le~,

beime &i~tinggehouden. J. L de Villi.,., .D.. . .
Alp- U1118DOIIIen. ,

AANDEJIlT.lll'lT)(.A.lUtT. De heer F. J. ooeuee ....... oor, a--
deerd door daD heer D. N. oot&aee Jr.: Dat de
ootoleo Yan daeo tak lUI WoNta PIOIIdea _
0.. Larttl io plaata ... Di PaIrlib4. dur da.8.J.
da Toit DOleIeo de .Afribud~ haDdelL

Aaopnomea .. et meerderheiCI ftII .te_n.
Met cIaolr.erd de uitaoodilda, ftD elft heer

J. F.Botha ·UIII- om del YOI........ up-
dering bil hem te Ir.omea ~.
De 'IOCmiU .. dukte OU .... eier ".rpderiaa

deo heet' en _ ...r. AdeDdOI1f Toor het patYJ'jj
Otl'bu.I ea a100t _t pbed.

OVERZEESOlL

)(lJNBElUOllTJIlN,

TELEGRAMMEN -rier 1IIICIen. lijo ............. De .......
dDa' eien ...iar ua te _ida ala .. ----

De Umbapa moord.
Keizenn van Ooetenr:lJk

vermoord.
DE KOEILL1KHEDEN IN NOORD·

AFRIKA.

LoK1l&N, 10 8zPT.- t Rarw.)-De keberia
~o Oc!Peurijk werd heOIea .. rmoord ia da
.........ftII o.a..... .!eo Ilaliaao8cbe eoarchiH,
___ LoocIMDI, atek hur dood _t _ dolk.
IJe 1DOOI'd_ .erd pu-neteerd.

De E .... I.cIIe uoepea te Klw10um torekkea
_rdWur\a terug _ _I Mt uaoapori bel
tOeIU,.

~. ja te Omd.1'1IWl ODt........ dat _
blean troepeo_hl, die __ plooit eeu
PraMCbe iI."Fuboda OC'COpeert. Eea Eoplaobe
latiJJa aal optnkba _ lPCIIIdif mopJjJk. Oa-
~ &OeCI cr. ~fa twee ~&ea 0lIl aU
.. riadea _t de waarheid je UIIJUIIde F....
Ba CIUrYUI die ju. terugekeerd ja _ Om·
~.. aicb 0"'1"'. heeft ... _

, bericht, da& aU terDeaweraoocl OD$-
_pt. Dit bei your \'lUI het pro~o, ea .waar
pledeo had.

STATIE-INTOOHT.
LoIfDZJII,IO gKPT.-(R_.)-Jhjoor Yorbea

w.rtreh bedeo _~ de B,.;I'J •.
Koe;. Wilhelmia. beeft bur at.atieiatocht

iD deo Bug (.m .. h.

Persma.nnen teruggezonden.
Le'IfDn, 12 SEPT. - (Realn).- De keiHria

..... o.".teorijk .. erd doodg ... token terwijl ajj

..... hur botel_ de ltoomhoot laDdioll'plaate
_adelde.
hir Uerberi Kileheoer beeft al de pen 'I'e1'.

teEeDwoord~ WrugplOnden naar Calm.
llulooel Rbodea is weder bcntelJ in bet ~(er.

Engelsohen en J'raD&lhen.
nET VREDF.8 PROTOCOL OOEO-

l;EKEl'RO.

Lo ..IlU, 128£1'1'. - (Rtuvr.) -8ir Herbert
Kikbinrr !,'aat dadelijk ,,,.,., F....hod •. HeD "or·
nut dat de Fnnaehe rogeering Taat balk.teo ja
de FranllCbe aanspraken un die "lug te .er·
dooi~fIn.
t:i Iii" 3,800 Eni"l ....be troel"'G in Candie.
Do O<1llknrjjlucbc jubil.l.feestclijkbeden ziin

rea~lIet1rd kngeTolj;e ....n den moon! ... n
de k~i..,rin.
D. 8punocbe ""!lUt bech bet nedee protocol

pd;ei.euni.
Nog meer pOkken gevallen.

KAAPKOLONIE.
PRETORIA,12 SKIT. - (&..ter) -Nug drie

jleV<PJJenno pokk ..n, in8lult.eade laitenant De
Bruijn die met de vrijwilligel1l op Zo,n~mor.
gen teragk""rde, wordeD gerapporteerd.

D. beer Soorelan, .oor"i"er \'lUI deo Pielen·
bu'1l .poorwermaatecbappjj, i. in de .tad UDi'"
komea en &al .,.ne maand hi.r blij.en.

De ,vruohten OUltlllr.

FAKKEL·UPTOCIlT.

UITI\NIIAOF., 10 SEPT. - (R,,".r.)- - De
~inl(ll ""Dcbten-experl "ILl! alhi"r gednronde
de laatate ~lU' d.gen, en gaf prakti..cbe demon·
.....h•• in de nnebl.en oultuor. li!; werd op
WD eetmaal oathaald door de pl.~t..,liike .rncb·
teak .. .,..I1,,"·.~reeni!!ing, en 'urtroll heden mor·
lf"" naar Pori EIi .. bdb. 0., landbou ......... ar
.I....",D .. er de di8nateD ~ .... eD door Jcn Iteer
p,r ......&And.. indnnne.
v.. .Ielllie opge .. und ..nbeid liep kon ~io.le Old,ea pr~cb,ize" fallll ..lop,,,,,ht IMtslen ",·on<l,

··.wura.'U1booderden deelnamen.

RHODESIA.
VOORUITZIC <ITEN !

Br:I.AWAYO, tO ~y.PT. - (&uur.)- Een eor·
.....pond ..nl "nn de (Jfa"'J"icl. die de Geeloog '1"0
oolu"k ~ebncht beefl lel(t, dat de batterij good
.. erk', ea er beetu.~ .lIe "oornitaiobl dat eene
goede ophrengat aal 'Prkre;eo .ordeo. 0.
""."to 0pifuell lallen vaD de plateo allee.
... ..,n. <Joon cy....ied plant i. opgarieM, maar
,. ontboden, en aal t", ..a bel eiude d.. jun
opgericbt wordeo. 0.. dorde .Ioer .an "'_
dan &)1.) .oe' diep wONt DD;eopend. Er ja
rol ..p water eo bout

De b~r Sharp, de oieDwe vooroUer der W...
leYUWlChek"flt, i. aanpkom.o.

Rond!fund hof te Port Elizabeth.

,j

POftT ELJUCETII, 10 8I':PT.- (fl,vJ.,r.) -Het
.... hoor nn George Mirfin. g... eum agent no
d. RaJge Wbi' .. orth C;yeleCo.• beacbnldil'i "aD
pld nn1uiaterd te behOen, liep bedeooamidd.,
ten einde. De publieke I,oklager lie~ vier '&JI

de 18 "-cbnldigingen doon-alleo. De jory
'II'Ood Mirflo !lCbaldig op je .ndere "-huId I·

Jinlf"o. Hli r....d•• r""8er "erooTdeeld,
maar dat el.. j.reo geleden. De I't'Cbter,
alle o"",tl1ndi~bed .." in &Anme,kiol n.meade,
........ "'bhle b~m tol 3t jaar. De cineIe cakeo
•• UeD op Mund.g geboórd .. orden.

BU:-ITTIlII, 12.SEPT. - (/Uu/er.) - Meo
bed.ht bet o<erlijdeo door nnJrlnkia; no dr.
De WinJt, mineraalkundi::e, en William Caial"
pro'pecteerder, bebool'flDde a.o de DeI:Jl8Ob.
expeditie van Inikn.o~ Lemaire. Det gebtlnrde
op de" 8.t,,0 Augustu. te Kaap JiUpilObive
(Tanganyika) <Laar de kanne oDlllIOt'; ID eeo
ltuno.

Twee mannen verdronken.

Een geheimzinnig sterfgeval.
M~t:Ln.lAI, 12 SEPT. - (nnI/er.) - Gi.ter·

.. "ad lut .. erd kapikiD JI,,*a, un de Lil/a,
d<r.l'f op hel boofd ge"onden, alw.. r bjj 'or·
toeld~ om al. een paaagiar te gaao met de
Tilflllg-i Ow/lt, welke sUtereo ..n-waoM .... d,
mur ...."'e bedenmo'l"o "oog aankwam.

Gi.t·rnamiddaiJ om ~ our k ..am de m.ilbool
bjj d·,n i~ :-01 "an de baai LUl, m... r r.etle baar
lloer. '0 Jre DalU K.. ""t.a.].

Een tak van den Jingobond.
Kf\'ltrn,.ET", 12 8~rr.- (lkultr.)-Een t4k

"an rlc I_lue .. erd Zal<!rdm'{&"ondte M",ld~r·
r .. ier If"'.ormd. De beer Cluver word gekolen
~t ."urlltter, on 2:.! leden teekendon dadelijk in.

Het rondgaande hot
ZWARE REG Jo:XS.

, PoRT )Ó:L11.ABETII, 128EI'T.-(&"Ur.)-Det
ron<1 , .. "de bot ben_lie beden toe~ de zw nn
J. F. Smitb rI. de tnmw.gmaatacbappjj geboord
...... 1. Deze WH een Ictie WppOI het Die~na·
~o"'6n Ylln een oonU'act re den Yenoop nn
oa-i~ 'ram .. egmdcriul. De· recbter gaf .000;"
•• ..,.. de maatacb.PPU mee 1'olle koeteo eo repl.
h 1.1po contract ,,~ltigIUk bcatond. IJ", hof
""" ;:""'.,ten.
• jf; _ , .. ~re regen. Ijjn I... hten n""ht eo hedeo
1I',,~.lI ..n. Het .. e,l..r "aA o"er het .1"e_D
oa ;Ioimq rdurende de laable week.

JOHANNXIIBURG.
lJ 8cpt-{Per telegraaf.}-Markt ac·lcf.-Ver-

kool"n.-){uoroM 19. :Id. Angl I h, Rantjea
Deepa óf! 11<1.Barnato C'.ouaol Mi 4·. &d, 1l..Jmo-
raio 81, 11"0' j"" 26e, JleDonJa ao. Gd, eou.or Halo
Rcefa :es. ~ '. K.. t Rand. &6 14.. But Band CO&Ia
7. &d. French Randl 381 !kl, Oleo Dee"" &:Ia 3d,
Oeldenhul. Haln BeeU" &.l, Olen..uo. 40. Hex
Riven r,a, Jr nlgbt Dee"" 66a, KDigbt Centrai. a7.
3d, Il 0,.,1'1 'Oe &d, Leeuwpoort. 6a &d, Hodder.
10nlA!iDl&e 7. &d, SlU.. Ik C..... na lIa Id, Nigela
51 3d. RandfoDtelD838a, IIoodepoon W tilt. s8a, l1o-
bi 11100 IJiamoD<b IS. &d, Rooe oeepe &8 .... B:ran
N1lI"" lie 3d. Simmerx- 601 Gd, Itlm_ Wesla
i>8a, Tra .... aal Gold HIDln, 56a &d. VI1Iap Kala
Beeft &1 8.. V"",,I Doepa I h tcl, W81& Roodepoort
Doepa 11.. Wit D""p. r.a. Bd, Yorlu 6a &d, CbarIeI1I
lI6a.

NATAL
ElJn Natalsche besohouwini'.

PIY.TF.RIIUITZOr:IlO, lO 8~PT. - (&uur) _
De .ietlnllool opbre"l{1It v~r A ugtl8eoa .....
39 •.1Jt Ion, tegen H.0',13 ton\ll'ldureDde de cor·
reoopood""reode maaod laat.te\jur.

1)8 T,,,,,. "1" N'l/(II .. jjdtiheden een artikel
UD de o .....macbt v .. n de K .. p en dringt aan bij
N.lal en Rbodesi. te agiteeten voor eene "er.
ander,nl( in d. betrekllin~ .• ~dea booreo COlD.
ml.... r .. , b.loogende dAl die t",kkiog niet ge-
boo<t.... moet worden door d (QU .erneur Y&II
il<! K.lap, m:aar door i~mand ~nalb.nk"lijk "an
ijle kolonialo iou.emeu ...

DE WKPINER OOUDllIJY CO.
JOHAlOiE8BUIW, 10 :lept.-(Per teLJgraaf.}-&ene

bnitea~ .. ooe .Iaem_ .erpderiD, Y&II MOdeel.
bonden In de Wepener JIOodmiJGlOuIlCh.pplJwerd
beden 8"boudcn, toeu _lote. word 18 clal_ te
"erkoopeD iD ruil YOOl' 17.736 aandeeleo ID de
VU..... Deep ea bet recht OlD II.Z'ó aandeeIea ID
le acbrij"l!D t"fl"O &5 bll1Dl!ll • J&n!D. De_-
acbappij behoudt ook bet _bl "an CIC mijoopper.
"lakle •• n geaegde claim ..

KKN OPWINDING.
K "' RI!:RLItT. 1:1 1IrpI.-( ~ tel"IIf&8L)- De

Loolceol« recoruolideerde mijnen (beperkt) lijn
lot eeDe .njwllli&e opwinding 0'~1'lAL Dit
word\ PiMa met het oog op recaa.roel ..... eIk.
~ wordt """",I te cijn .oor.te belaliDII .. n
c:nd.ten"", eo de ben.tt'Di .an be~ werk op eeD
"ruepa <laLam.

ROBINSON nUMANTMIJN.
JOHAlI'1I'1IIIDOIIG,IJ tlcpt.-(Per lelegruf.)-Op

- apedale YerJf:ldcrlag der Boboa_ diamant.
mij.. _ch"rptJ bed.... ""'r8"D lI"botadeo,macb.
tljrle dd aaadtleihoaden d. directearen pM op te
neIOeII OlD de ..,bald der .......,bat!PlJ el &II he-
~ eo ,,-..., ....... _ .. ...... DI
.... Bo ....... PI t. __ CIa& Iali _ PIU _
al .Ijn lalereat en eitIeDdom In de r__ 1 ...
de IIIUUcbapplj 0.... te makeD eo _ ..........
rtnc t. beI.IIU OlD deo _ der _lObappij
te ... rIDderen la de VrljatMt an TI1IDlYul Dla.
_'mijn -acb.applj.

'('DIP;'viT,A~A~a:''l':B;'C;;.;;I~oa-TD-.
I ill'1lT.l D•.

Twee oorlog1l8Chepen.
~ nCRU". 12 Sr.I'T.-(R.ut<r) -De Enlelacb.
km","r F,.z eo kanonneerboot SpUrr'TlII kWOUDe.
p:Ut, ..... , hier LlO op .. eg "n Simoa .. ted aaar
1.&luib .•r. ,,~ FVJ: .toomdo io de b.Yeo ea d.
5,1 ,,,,,or bl....f in de ankerpl.,ta. De Fn .. Deem.
1Jl) loa sleenIlooi iD en de SJ'(lrT'>tO 40 &00.

Een wetgever overleden.
rl~,r.>tHrTZm·RG, 12 SP.I'T.- (lVul'-T.)-

fJ, I...." Pb,lip l'forton. een der lede" YIDdeD
: " ..'",'enden rMd, iloverledeo. Zijn groot·
_.<ier, J"hD NOrtoD. wu eeo Y&II eie ..........
klaa .. te Grabam .. tad; &jjn 'I'1Ifhr, Pbili~ NOt'-
"'I', l.....i "eel hij den k4h-o~taad tn he'
}'un U·.afort distrikt on bij een plep ..heUi
II•• rh.io"'n bet Iarr, onder YU.~,I.a1l1'Ollde
"en g.bolet.n oaebt. I.... uti"_mde k__ ba
ilue Kolvoie WOoeDen w.1 tillRiahlei, w.... hH
b"orle,-d.

ORABJE-VRIJSTAAT.
EEN OONOERT.

AUG .. O.....
!lept IO-\hllilrc.",t, .. n Ne" York

IQ-Trojan. YIn 80nUwaptna
I I-Goih • ..., I!oatb&mptoD
lI-WooUoomooloo, YauAaa&nli~

VD?lIOtr ....
Sept IIl-Loat.., HU' B&rt.Jao.

JO-Carlabrook ea.,tle, our Natal
1'>-G art ba, naar No.. c..tle
IIl-Uonbloli. naar LoadeD
U-<:Iaa &0., Daal' kaltha.n.

LONDEN
10 8.·pt.-(Pcr telegI'Uf.)-Du Oarth Callie am.

,,,,.,r( .. 1},.,der,I"Io",.ebr 0", 12 nor lp I",moulh. De
Cl.." lII.th..,., .crtro& Vrijd•• II&ID!JJag "au Li_.
"o"ln ... AI~.
IJ t!ept.-(Per tclegrul.)-Do. 800t k"&Dl Zater.

dapllJdag le Soatbaaptc;n MD.

WIJ VUTIGU d. aandacht Y&II kooplieden
... baad ....... op d... herteoue ftD deu b...
E. H. "aD N';'O"Clen, waarin keaoie ; .....
wordt dat d. ~t"erkoop YIIII den aroo&u hu.
del... OCWfUd IDdeo iaaol ..... _ boedel ftII WIZ
reo" Oabom. to. cleo lMeo &pleáaber Le. II&)
"oonpae' wordeD. Alle lICMdereD w.;r,~~ nrkoallc. Di ~ ....

Z. A.-REPUBLIEK.
De Dotes moordenaars.

P'kITIJ.U, lO &PT.-{&w.r.)-De .. ~
•)r.!"ro, die "&ena parrea ... rd werdea iD ...
~.., ... "'IW", ~. ~ .. , ta

11-,., ..... _ _. .......

•
"" """"

" HALL hebben een ... ~lijken naam 'f'8rworven. die
lttti8tfi;it il iD. Zuid Afrika. Zij. kmmen waohtende begunstigers
ontqJ4E!f;en op de Parade' ,

"~''''''''''"'''den 19~en September,
Tea. 10.&0Ure,

"
"

Da 1OCh~ exem~n! die tDt eeaig werk ~r den Contraoteur, den Boer,
lobar*- en anderen 8'eb!lUk.t Imnnen worden.:

..,.....,. ,. '''l.. . V_pet,. ~.: DÏ.et van. deze schoon. ~ gelegenhe. id gebruik te maken.:=:~:...r); ::5! ~ OdH'Oro ! op ~. den 19den SeptemJ;»8r.,

I; JIL Bra:J:;:aM;'::, &1:'~~~~:er;~94.
. GR~OT.B i .

Publieke lVerkoopin NO~INATIE VAN INSPEKTEURS.'
,-+-- . AFDEELING CALEDON.

L>E Ondergefjeek.ende. ,behoorlijk
daartoe gjelast sijnde, ZP 1

Op DoDd''eM!!d, 00 ~."t.III"-, HIERBIJ I geschiedt Kennisgeving, dat de Nominatie van bapek·
'1186 ~ uur IIIIIUIif teurs ~der Sectie 9 van Wet No. 20 van 1894. 'V'OOrde volgende

ITB ' Veidkornetsc~ppen, Gpde volgende plaatsen sal plaats -rinden, nam. :

OE uOOP 1. CALEDON.-In de Hofzaal te Caledon, door Veldkornet W. L. FICK.
lfI , 2~ BOT EN }!.A.LMIET RIVIBREN.~Bij .. De ~i," woonhuis van

auu Boni Yl.,! a'UlleY, Oal'. Veldkorn~t J. P. I,B Roux.. .
Per publieke: veiling verkoopen 3. OPPER RlVIER ZONDER END.~In de Hofsaal te Villieradorp.

voor rekening _n den Boedel door den !Veldkornet P. S. MAan. {
WUIenIbNDJUK .·JAOOBU8 Lo,uw, 4. ZWART BIVIER.-Te Dwaalhoek,:woonhuis van Veldkornet P. J.

TOlgen~ven~e Ilave.' 5. L~Gn1VIER ZONDER END.~Te Lindesh~, woonhuis van
(,I Veldkornrt J. SIlITH.

al Merries, w~arvan 15 bezet zijn G. GOUDINI.rTe Goudini, woonhuis vtan Veldkornet D_ H. Kr;€YN.
van de bor~mde Engelsche en 7. UILENK$AL.-Te Goede Hoop, woonbuis van Veldkornet C. G.
llollandaeh,e hengsten: Apos- D. DE KO<)K. :

l5~~ilË~~ieerd)..' Op VRIJDA~2ajsEPT .• 1898.
·1 paar eel'8te~ egale Kár Ezels. Alleen pJrsonen geregis~ als' kiezers voor· Brandziekte Wet
18 Kedresaee1~riJ- e~ trek R doeleinden in ~e betro.k.k:en~.Veldkornetsohappen, zijn stemgerechtigd.

"Paarden. , . :Menmag ten eenigen tvd stemmen tWi8chen 8 Uur V.m.. en 3 uur
1 paar gedre~.· rde .Kar-paarden n.m. I •

(4. jaar oudp.. . De Btemming zal beslissen :
"Jonge Paqden, hengsten (2 4. (Eers~ S~~ming). Of de aa~stelling gelaten l8l worden in

jaar oud). I . handen van d~ :t.bwster eSfof Nominees zullen worden gekozen 'Vanon-
S paren egálej jonge Paarden. der wie r.oodaJ:1igeaanstell~ ml geschieden.
1 oprech~aldo Engelsche B. (Tweede Stemming). Of, indien Nominee8 verkozen moeten
Hengst ~. worden..... ijree of moer ~ OIdl!S:- WOnIe ...... _.

1 oprech Ide Bolland80he C. (Derdq Stemming). Welke ~l'8Onen 'den :Minister moeten
Hengst ). worden voo~ragen ala zoodanige Noupnees. lo

116 Beesten. ndér 20::~'tJ:J;~U;:~ H. J,VR!~~!:~istraal
Vaarzen, 0 rechtgeteeld.

1direkt uit ol1.ana. ingevoerde
Bul. I

600 YIlteel echJapen en·Bokken.
100 opreehtge~~~ :MftrUl... 0 Ooien.
17 oprechte i'~o Rammen.

Losse ,Goederen:
2 Bo1nragen~.
1Schotsch ~ar.
1 Veerwageoj.
3 Kap Karrep •
2 Open Kanin.
1 SnijmachiD~ (Daisy)
1 Wanmachi~e.

16 Zwingels. j
1lot Ketting! Trekken.
5 span Wagep en Ploeg Tuigen.
1 paar Kar Tuigen.

16 Halters. ,
1 lot Beesteu't'ellen.
5 dubbele-voj:>rPloegen.
1 Egge (Holfard·S).
1 lot gezaag4e Hout.
I lot Kaf. i Nominaties 'foor de verschillende

100 Mudden Koren. Handicaps 81o~ten op DoNDBBDAO.

Boerderijgereedschap : 15 SalTBKBD ;1898, om 8 uur '. otERLEDEN fie ~ Z.A.R.
, ,.. .:J_~ +- ..... J. op deo 25.tea Aqsutu, mijn gelier.

1 lot WagonPlakers uereewsohap, de Bch_oot; OlDBo. JOB..umS DE

Zadels, oPk een Juifrouws BENCODIGD. VILJ,Ru, badea~"ftIl" jaren.
Zadel en Toom, Ladders. __' De bedroefde weduwe,

1 Weeg Sc~ . EBN Opaïc.a_ "oor a-n. Plaats, 10JLUn(A,DB VILLIERS.
Het gewone; assortiment HUIS- omtrent 185mv1en van K 'tap-

BAAD, waaronder 'Yi81'8Oheidenestad, en een ~ur rijdens "t'&Il bet
~ Enkele. en Dubbele Lede- Il888tgelegen ~egstatien. Een
"~ten zijn, en verder~ een nienwe ehuffd man bij voorkeur. DE Ondetgeieebnd. w8IUlCht mits
Plano, een HarmomuPl, alamede Voor verdere bijzonderheden door ! dez.en de nIe Vrienden te lJedaak·
't'crscheidene tralels, Sideboards, aanzoek bij en, die door telegrammen en hri .... en
St~len, enz., te veel om te melden~ hllDb8 deelne~ .betoondhebben metn. C. LOJJW, FRATBR & ELLIOTT, °U=~~~rge~enlijke kinderen.

Execotrice T......a_-Dtalr Makelaan, '"f"'-' Hoek van Kerk- en 'I P. J. CiLLIE. G. won.
D•.~•• iR•.IS, "Jr~,iAfslaqer. .Bt. Georges-atratelJ. I &_-

OalVlrua. 29 J~, 1898. . Ze' ldza K
nENOODIGD. . me ans,

BENOOD~GD.

RIVEl$DALE.
\, :

~
6 Aaguatu 1898.

J. S. FOUKIS,
Secretarie.

Áall 4M &liJew. "
lfijnUer,.-Dur da "ti..triid aa ten eiada

ja bI;!e~ ill ... rii alii .a. I'IIlmte ia a w blad
lUIt l.......... OQI , eeD •• uu, YIIII _ te
Ia~ ~hOOreIJ. Bet .... ia ein Iutetea ~ bier
..., ~ ..... - eljlkOe,_r de Afribao-
den .. baad UIl ~ pwerkt eo .d.....oad...... _. poo~ meerderbái"'__
lW. . _ bit ..... 1 teleant.0m, _ de

ODU, -'- _ .. _t, clMllu
ai... ....ue. ~ zii lIebbeO _

~' YIIII t4!. 'IrUIIl.a. Aan OD-
.. ~ wee ...... Itnk.

.. ta blijd. dat elektie ~eII aohoari _ alweer _'lerldeeial..... .
rudaledao eo bnodJj.kt. _loIJJekteIm. .,
~e .1 ~ ~e·Rrijtl w_
io eeu der .ijlten. De kie..,. willea _~ar
CrODje ait dea udallic!\ten ..... ..,.. hij la een
ftII de _te ~un. Zjja wijk ja .op een
pur lroepu na pheel i ...rjj ....DbraDlbiektle, eD
bjj koml m.t da ""'eD ook peel kIur. Ileo
heeft hier .eer petiijee te,.a da bnadaiehe-
wat ..... kend; DIeD '-, YOOI' dea _t teek.
a..., __ j.. ook, eelt. kioderea. .ant _ YOOI'-

IIMIIIÁII yeeboereo .ijlau oie, teeboaa, 811 aU
_... .ela __ h+bbeo om naar het pule-
_, te Moden. ooáa Duie b.. lt..-cd aU
-*eo alleDlat.a teek_D dat bet I0Il......
_t ba li .. : hoo ciat de __ beo teren de
••• Uo.
Bet is hier seer cbjoor. Het ;elUide ill leer

• wak, 11_ .ooroiWcbt om le oop&eD, .1. de
B..... .iel repn ~l, da, h.t lale,....ut.
ba lIWi.o. Deo llid4ioda. ja ona daokte.t.
Wij hopen om .ee1 bu.D .. breDpll. De kerb-
nad heeft lrood .... AU'OIelllber; g.lIocht,
_et he, doel om ~ "D kerk eD patorie te
boa.811 eo du een l.tiede predilwJt le ber0e-
pen, clie daar moel WjoIlea om dai deel der p-
_te te bearbei:leo, Koge Gode .... D toch_e' dat plao .... 0, .aot dit deel YIIII d.....
_te ill 8"oololjjka,oatat.oUo YUI kerblUIte
~&en. .

?Grleclen op den 31aten AqtlÁ1lII 1898
, de PlaU8 ][operfonte1n nabij

miJn teecI.eIpliefde~t
JACOBUS C~TOP"BL

Ren Vergadering .. in den ouddom"ftll 75 'InG en'~I~;~f!";";enc:NmIlf1Club zal drie ~nden. Diep benanL
gehouden : op WOENSDAG, i O. SlUT •
den 28aten SEPTEMBER. Een : pb. Beeter.
Stand wordt .,0010 het gerief van .
het Publiek opgericht. OfBRLBD~ ~opdeolOdende8er GIlle

Voor Progrimmaa doo aanzoek u_-,-!*"' PIiefde .Moeder,. 8DrBTTA
b" d lD_- . .uD&lllIUBTTA <:loJuIBbOJt, pboren GJWlfIJ en ~rel4ns. in ~ O1Iderdom ftIl 83 jaren 2 maanden:

Op last, ~ Ct.Dk betaJPn wa UIl de Vrienden
en ,,~endlDDen 'YOOrhtuuae hill!.rtoondA. L. BRODZIAK, Ui~DMID derr-mnJijb eren.'

Hon. Secretaris :Malmesbury .. B. COKB8.IlfK Br.
Turf Club.: P. A. OOKBBIlIK..~-bary.

10~ber. l898.

Opper Dliakweter,
6 September 1898.

U dankende .oor opUme de .....

Uitslag Taalbonc1 eDmen.
nOOGER GESOWEDENI8.

I

Oiateren O!ltrinpo wij deo ~lpadea brief:

W~o~'98.
Kiioheer,-Io(eBlo&en bekod.l a deo ui....,

..... de bootrere ald .. lingShiecleaii daQIl-
nator N. lIofme1l'. Het mil l;;t dat de
lijat Die, behoorJiill ja 0 WUt lil _
goed.neo bur lOO ...er~jjtrechttemUeo?
oe beer Bofmeyr ÏlIIOI uek • ba leeD werk
.. rricbten.

Beo!t, ens., x.

BARKLY WEST;

PMtOrta,
li Iali, 1898.

N. Bobu.,
: z.em'"' •.

Aaa d$ EcWevr.
Mjjnheer,-Bet ja mil eeo rudael hoe wij

lUik eeo oeerlug ieteaen bebbeo met de ~g-
ate ....niealng. :Maar orlder dit allat ~, III de
o.enaigiac amakm 4& ik _jj UIl de lliide ftII
reebt U gerwhugheld beriDd. Boewer wij Da
ia d_ lrieafdeelio; ...~eo .UO. toch ja het
..Irer dat reaht .. ~tipeid ten Iutate
.allen aepriema. Dï& heen de u.--
.I.kti.,. reach PtOODdj Toea..te Boud" noepr
dea hoer Bbodea o~Wuode, bad ik reetJe
,_ 'I8I'tloawea ia hem; eo 00 nata.rlOk IlOl
iDiader. a.lokkie heelt de Bood h_ 't'I1IZWel
pae;d, ua _0 oobeaellumdeo iD...al ia Trana-
Yul. Efl aa werk' d. Quod .eer krwhu, -
de wel""" eli vrede \'lUI ZDid·Afrlb. ......
wa' mil .pjjt ia dat e, DO( IOmmip Alribua-
k.,.. ziju die bUD na~aliteit ....rlooch.oen.D
deo b" Bbotiel YOI.... Doch ik ftrVoD. dat
.ij weldn ook .allel! terog keereo ..,t hDnne
broed Kop lau .. oo;eo opeapao .6«
he, ..u:~ 7~..:;.::::r~!i.::li:.!Yi
ped I11I1II' &jj "erd o•• .....s door bet
_ ijk. deel, alwaai d. trekYO(eIll io nlk.
pwte ptaIlea "DaetrolfeD worden. W-~ heb-
beD ai.t OD" eipae ....,...en.oordipn ID het
~ _ .....woDweo dat de anden
~ iD het pen.aea& ua _ .. Ilea
d~D eo one he1~ __ wij ona met
peuw. ala aoderuil18 .. hea .eodea f'OOrU in
sake _ Ift.wjln Ieor de Bartlririer eoodet
wil .uloet kllllD8G ..ordea .u 8e &rek.........0 Kimberley, aooda& Iii ona niet laagv kan-
DCQ o.entemmco.
Ik hO'lp ook dat b,t psrlement de kies,,·cht

wet III .....oderoa tn !",beteren. ZU.d4t &ulke
ooger"",klhedeo .1. bet aao...,.,"o van ..~jjwil.
li;en +80 hot _teD .0 ...eaten. om de luezcn
te oYentemtlleo, ."..Ja oolani' te. Ytjiburg ia
(_bied, Diet _ "lioeD pJuta nod,·n.

Twee ~.oortli, ..." Inn ona na. op~
dfOll;eo. Eli .ua IU? V~ deo heV H!" kaa
ik aiet Y.. I lI'ant Ik keD hem Olel;. ea
...,.., ik .... r hii "WOO!ltdaD H8* meo, te KIID-
berIey. De ijjd aal tob_ moeteo leen'D wie hij
... _, hH _ OOI '" doeo.
T.. aIotte. ....-b .ik dea heer 8cbreiaer eo

al da BoadsIecIea. _ 11_ re&ala plok ..
boop da'''1UIDe pGlÏllpo ter bevorderiat YID
de ......... ftD 0lIl clilrbMr Iud lIIopD plak-.... /.

-r-- --

Ik beo. enz .•
pro A. J.' L. BOF:tISYL

!nANKDETUIGING.
Wii ""'ID hiom .. _ de Ijjat., De wooaplaa$-

MD der ~Iaagde kaadida~ ajjn 0118 Diet
medece.teeld: ;

BOVEJI @6 PERCENt.

ID F do Toit
~ Ja Schoemaa
AJ P.rold

·4 P Kriel
6JF&rWl

Pot;ieter
7 H Coet_

W J.oRil
9 HeU,. M4lan
J 8 Ooaw.

DOTD 60 ruc&J!T.
11 BJ Jd • .".
I~ W ....o Niekerk
13 E Ho1rmao
J 8oho<omaa

16 P ... Zyt
16 J Zietemao
17 W J 't'&D der Merw.

BJ Botha
C nn deo Beenr

20 I Naad.
:U Hda ToU
22 LF Weicb
23 P J CilIiel1l

ONDlia 60 rJtRC&'lfT.

2. J Heaoing
~5 J J de Villiel1l
~ A B Oeldeuhu,..
21 D ... Zyl
28 B Andre".
29 IJ Oli.ier
80 A E ....o Niekerk
31 Jl. _ Toil

I
A. J, Lo Korun, .~.;;
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