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EEN ZEER ZELDZAME KANS.
PUBLIEKE VERKOOPING . ,----------

De Plaats BLAUW·KLIP in delarkt.-VAN-

KOSTBARE WIJNPlAATS EN LOSSE GOEDEREN. J
TE BELANGRIJKE VERKQOPING

Paarden berg, Afdeeling Malmesbury,

Op VRIJDAG, 25 November, 1898,

. ,

VAN ZERR JtOSTS·"P·

Vaste en Losse Goederen
Levende Have.

GEEN
~HAYWAH/)S-,

, l "." iJJiCWASIJIi '
AANTEEL
In den Boedel van wijlen

EuuE lIAau 1lAUI8 ell ~_ ..
- echtpnoot F. J. Vuus...

en Een zekere Dood' voor Brandziekte.. De Onderge~nde zal op
YRUD!', Z DlClnBl,

I.~DE PLAATS

'120VEFONTEIN,
",r .

Groot 3,664 ~rgeD, tetamen met de plaate

\~~AANVOGELVLEI,
Groot 718 morgen, tezamen metende 4,382 morgen en .wo vierkante roeden.

~~ONTEIl:l.-De verbeterings op dez~ plaata zijn GEBOUWEN;twee dubbele
wedlJvenge Wconhuisen, een groot WagenhuIs, ruim plaate voor 10 karren' twee
!Stallen voor 8 en "pa$rden respectievelijk; vijf ruime buitenvertrekken aU': onder
ijll8l'\lndak; vijf Kralen in goede order, DIP kompleet. '

LANDEN voor 9 mudden zaad, ommuurd met een stevige klip muur.
BOOllGAARD met honderden van de alleebeste soorten Vruchte Boomen 2 Wijn·

gaarden, bevattende 1,000 eenteldaa stokken. '
WATER.-Een nimmer feilende sterke FONTEIN nabij de Woou.tede en ~-Ia

buiten D..uutKN. .' IS-

-11 K "I"'" y_ ! BOIT EN P08T.-Ongeveer kwart uur aMand van den opstal ill het buitenpoe
Voor.-. .. __ un •• _ .u. bekend ala ROOLKOPJES, waarop ziJ'ó een WOONHUISmet 6vertrekken T '-0 omh":nd

Voor &11_ 'W'MGoed. b! ..,.....~ -Y . All' 'W''' ---h"l"'" I ! met draad voor limudden r:aad, Vruchte Boomen, Kralen, en laatste, doch niet minete,
oor •• • .. ..,..~. _ • een sterk ~tandhondend Water, waarop ill een iJ paarden-kracht ,Bogine met pomp

GliT naar den heer FRANK WV. RAYMOND. 236 ALBERT ROAD, Lk~,mpleet m goede order. •
WOODSTOCK. alwaa~ de :PrachtigBte Vergrootingen, in Olieverf, Crayona, .-Het geheel van de bekende kOllt.bo.reVlei .. KR.AA NVOGELVLEI ..

Zwart of Wit, op Doek of Bordpapier. voigenl de nieuwste en beate methoden, en teu.m.en lDet een deel ander grond, ongeveer 000 1llOl'KtlD, ill goed iugebmpt met'6
tegen ALLER BILLIJKSTE PRIJZEN, worden gemaakt. l3egtm8tigd door de drw.den. •
voorDaamete ingezetenen TIUl de Stad, soowel ala door InwoD8l'l van den VriJ.wat en

TraDllvaal II -DE PLAATS

NI••• and ..... dan Goed. 'W'.rk "el.v.reL
Eonig protret vergroot, en dit niet in Engeland' of eldel1l buitenlands, maar alhier

in Znid Afrika, binnen. zeer korten tijd.
TALRIJKE REFERENTIES' LUISTERRIJKE AANBEVEuNUEN ,

FRANK LOV. RAYMOND, Woocl8took;
acse ALBmRT ROAD.

(~ebe.lnnen o:n:al.Ouur'. :n:aor".n ••)

I)E hoer, A:iDRIKS P. ZEUI.UO, die nu vast besloten heeft Zijoo DE Ondorgeteekende in zijne hoedanigheid ala Eenig Curator in den
I Bocrtlcrij op te geven, heeft de heeren VlDder Spay, Im.elmu Il CO., Insolventen Boedel van Dr. Johan Th. Hahn, heeft de Beeren

g~I:\:'~,op.~ngemelde plaats en datum, publiek: te verkoopen : P. J. Bosman & Zoon geautcriseerd publiek te verkoopen

I.-Va.t"oed :

D,· welbekende en Vruchtbare Wijnplaats
Babylon.'. Toren.,

i'"l"~n als hoven, groot 33 morgen, beplant met 65,000 Wijngaard
:--wkken, w~l~rvan du Oogst voor het laatste jaar \J31eggers w.as; benevena
een Jonz WIJngaartl onlangs aangeplant, bestaande uit 27,000 geënte en
unCl'l nw Amerikaansche Stokken, zoodat de totale Wijnoogst van de
[.,)<1<1[' binnen eenige jaren ruim op 150 I~gers kan geschat worden.
" Verrler zijn er een ige prachtige Boomgaarden bestaande uit

1"lld Vruchtenboomen van alle soorten, meestal jong en in volle
dracht ,

lh' Gebon wen op de plaats zijn allen in een goede staat van reparatie
~'n bestaun uit :

Een gorieflijk Woonhuis onder Llzeren Dsk, bmevens een
Kleiner Woonhuis, een Grooten Kelder (IJzeren Dak), ~tallen, Wagen-
hus rn Buitenkamers .

Er is volop water dat met aangelegde pijpen aangebracht wordt.

II.-Lo•• e Goederen, al.:

OP WOENSDAG, 30 DEZER,
(1). De welbekende Plaats BLAUW .KLIP, gelegen te Helder-

berg, omtrent 15 minnten rijdens van STELLENJJOSCB, en het naaste
Station, bevattende (':1 groot Woonhuis voorzien van alle gemakken,
groot en Inch' i~c \\ -\jukelder. Cottage, Wagen-huia. Stallen en andere
Buitenvertrekken. allen in goede orde en onder Galva.nisoh-IJzeren Daken,
benevens 6 kleiT '1 ~ottagt!b voor bedienden. Groot volgens Kaart en
Transport 266 l\tt,.rzen, en 150 :MQrgen :Municipale landerijen onder een
lange huur-contract., . .

BLAUW-KLIP is '.1' TI 1-" haste Plaatsen in deze Afdeeling en
bij uitnemendheid geschikt '(j0~ I -nnbouw en Vruchtencultuur op
eene groote schaal, en heet, uitgêua :ide Landerijne, uitgestrekte
Dennen Eiken en Populier Bosschen en een' '""- .Ir: stroom water, benevena
een water :Molen gebruikt door de vorige eigena._ "'I')()r het malen voor
het publiek. ., .. -,

BLAUW-KLIP is bijzonder geschikt voor eene melimj op eene
groote schaal, en biedt eene veilige geldbel~ging aan Toor kapitalisten.

(~) VAATWERK. 8 Stukvaten,11 Kuipen, Leggers, Pijpen, Half-
aumen, Kelnergereedschap, een groote BranaëWijnsketel met toebehooren.

(3). BOERDERIJGEREEUSCHAP, ala Ploegen, Eggen, Graven,
Pikken. Ladders, enz. Een machine voor het mijden van wortels, enz.

(4). 8 Melkkoeien.
(5}. :MEUBELEN :-Een Voorkamer Suite, Tapijten, Fancy Tafels,

Stoelen, Lampen en Schilderijen, enz., 3 Rlaapkamer Suites, IJzeren
Ledekanten en Beddegoed, .Eetkamer Tafels, Stoelen, Tapijten, Glas-
.Aardewerk en Keukengereedschap ens., ens.

(6). EINDELIJK :-De Bibliotheek: en Kantoor Meubelen ens., en
wat er meer ten verkoop zal worden aangeboden.

Verkooping te beginnen om 10 ure v.m.
P. J. BOSMAN, P. W. Zoon,

Eenig Curator.

P. J. BOSMAN & ZOON, Afslagers.
Stellenbosch, 2 Nov., 1898.

~ Zt~r geschikte Koloniale Ezels
~ Kar r'aarden (ruins)

~I) Aanteeloeesten waaronJer eenige
Extra ~lelkkoeien

1 )folw<'llll'll op Veeren
1 Open ~"l'op Veeren
:.: "...ar Achter Tuigeu
t " Voor do.
I Lange Ladder
1 Kortt' 00.
I Brandewijn Ketel
1 Rozijnen Ketel
.) (~ leggers) Stukvaten
q (ï leggers) do

2 (6 leggers) do
6 Kuipen
1 Kap Kar
1 Af",laan Kap kar (Nieuw)
1 Voer Machine (Nieuw)
1 Wijngaard Ploeg (Planet)
3 Hot-om Ploegen .
1 lot Pitch Pine Planken
1 Groote Pot
3 (lt leggers) Vaten
2 Leggers
6 Ox-hoofden

_ 12 Wijnvaten (2 halfaum)
1 Trap en Onderbalie

~ Trappen, Trechters, Kranen, Vlootjes, Emmers, Graven, Pikken,
::)l-hoffels, enz., en wat verder tot een wel-ingerichte Wijnboerderij;
behoort.

Koloniale Weeskamer en Trust, laatscbappij.

ANDRIES P. ZEEMAN.
Van der Spuy, ID1:n:a.lJ1d..n & Co., A... l ........ ~

Vendu-Kantoor, Malmesbury.

PUBLIEKE KENNISGEVING.
-------------~

EEN GEDEELTE VAN DE

].\II"Xx...:.:»:El.. ei\-IP""r
van wijlen den heer J. O. HOFMEYR. aan behoeftige en weldadige

Inrichtingen van Kaapstad, is nu verkrijgbaar Toor distributie.~ ~~ tIt:-·'
~~ ~~ ~

PAARDEN en EZEL GESCHREVEN Aanvragen van Weldadige Inrichtingen, komende
'. binnen de beperking van 's Testateurs Testament, zullen door den
Ondergeteekende voor overwegiug worden ontvangen tot op :MAAN-
DAG, den ,jden December, a.s,

G. W. STRYTLEn, Secretaris._____ ,---------------
Koloniale Weeskanier Gebouwen,

4 Kerk-plein, Kaapstad, 16 November, 1898.PUBLIEKE VERKOOPING
TE

].\IIa,J.........e_b ......:.:-y.
Frank Lov. Ra.ymond

DE ZUID ~IKAANSOHEPORTRET VERGROOTER
\

DE lIe~r PU:TER J. PIENAAR heeft de ondergeteekenden wederom
gelast 014 op

Woensdag, den 14den December, e.k.,

I',

T it hunne Vendukraal, publiek te verkoopen,

eo Eersteldasse Paarden (Ruins en Merries), waaronder 1 paar
Blauw:>chimme!s.

20 Em.:stckla.sse Jonge Ezels, ;j jaren oud,
j le P. udvn zij" meest 1I1!eng' d"(·,'\"('nll'1I getoeld bij do Heeren

II"SI'III Y~K;\ .·lI \' \~ ZUL ill het dislJ'ikt Cule"herg. Zij zijn in uitmun-
t"nd,: con,htitoJ en l;ullclI /'ekor du besto troep zijn, die dit jaar ten ver-
1..')<)1) Zl j n a~ru!{cbuden. Ll't op den naam

I, ..
,P. J. PIENAAR. BOC. EI\T

Co., Jun., Afslagers.,1. ,Y, llOORHEES & K.A.APSTAD,\', nr111 K'fJ1Vxlr, l\1alml:'sbury,
l'IJl,n 1\ onmber, ltl~~. Yool'

KARNS,

KafsnIjders,
Sproeipompen

NetDraad

TE HOOP.
----- ----------- -_---- ---

EEN KOSTBAAR ERF, TE KUllS RIVIER.
VOOR

TUINEN.
l)E heer H. F. JlIUIIEIlTnaar zijn PI.aats vert~kkende, biedt a:m voor

privhte verkoop :-Zijn vrij Elgl'ndom III de Hoofd-s~t te
Klllhrivier en in het midden van het dorp, bekend als het besteklemood.
Ht,t lTebonw bevat: het Woonhu~ met Stal voor ~ paarden. Groot
ongeveer -1 Morgen, groo:endeels bewer}, t; passende voor zware markt
produkten, beplant met 200 uitgezoch~e Vruchtboomen. de II1~ten ~
dl'iCht. Twee Dooit.Jpboud6nde font~en, e~ volop w.ter. Dicht biJ
~.t Spoorweg S:a iOD, Doe aazuoek bV dta 118'DUl'.

Keuken Stoves, Keukengeree4achap.
Ledikanten, KatrasleD, Trommell, Bei.ukkeJl.

Volle bijzonderheden op Applioatie~

Gebruikt door
de meest voor-
uitstrevende

Boeren.

'11 morgem 16ft 10 ure,
Publiek laten verkoopen te .

"CONSTANI, STA
800 Merino en Bastaard

in goede 00Dami.-~'

voor
VIJFTIG
JAREN.

Bij alle Dep6t8, Agenten en Wm.It@En

WILLIAM: SPILH~1TB & 00., Kaallstad
EN

STEEL, MURRAY & 00.,
Port Elizabeth.

Worcester, 10 NOT.,1898.

J.J. THERON, Af.~r~.

PUBLIEKE VERXOOPING.

In den Boedel van Wijlen den Heer HENDRIK J. OLWA.GE.

VAli DE

WELBEKENDE EN O~OVKRTREFFELIJKE VEE EN ZAAl PLAATSEN

DOVBPO~ar:aJ:N "
~LK.VJ:L.

"E'X''- ...
w, ~ .

K.RA.A.NVCJ~VL.J:.
GELEGEN IN DE ' .•..._, • \...

Afd.Victori~.esi~
40 milluten te paard van BRA.XPOORT smÏN(1, 3 uren' TRll VICTORIA

'YEST, en 4 uren van !UOHllOND. langs de afdeeUngnreg
tt188Chen gemelde twee dorpen. . .

DE ondergeteeke~D, Executeuren Teata.mentail: in den .bove~m~den ~l, he bben
" den heer AF$,LAGER PROBART met lnatructiea beguD8tigd OlDper pah leke

veilmg te verkoopen op de plaate
."

DO·~EFONTEIN,
OM 10 UUR '8 MORGENS, OP

!~!.~~~,_30sten Novemb,r, '1898,
'i

DISSELKUIL,

150
VETTE SLACHTOS&ENi
Zullen Publiek worden Vérkooht

op het MARKT PLEIN.
-WORC •• ""'.R,

OP

DOIDBRDIG, 24 IOYlDBB, iIIr' '
's Morgena ten 10 Uur.

annex aan Dovefc:mtein,metende :l,OI 7 morgen ,en 229 vierkante roeden. Op dese plaate
staan twee stenge Gebonwen; het Woonhnll bevat ii vertrekken en kombuis : het
andere gebonw, thanB in gebroik als een kaf-hok, is ook geschikt voor een Woo~huis
van 4 vertrekken I verder is cr een Stal voor 6 paarden i voer,kamers, ens.

LANDEN voor minstenij 4 lDudden r:aad.
IJe FONTEIN, loopende langa dil rivier, is alom bekend alJl de STEUST& en )(EI81'

STJ.J'DBOUDElfD in het distrikt.
De gelukkige Iwoper kan met klein k08ten een groote kamp Dl&ken in "De Brak ol .

daar deselve aan het bmp van Kraanvogelvlei grenst. . '
Het Veld van beide eigendolDmen is onovertrelfeJijk in de1l!8en omliggende distrik·

ten, voor het vet 1D&ken van &lIesoorten levende have. De twee plaatsen grenzen aan
elkander en dj makentesamenllOO uitmllDtend eene plut8nit al. men kan begeeren hetsij
voor vee of. landbouw. Geene opv:ijr:eling ill er noodig; zij zijn te goed en gunmg
bekend. Sedert den b_etreureDBwaardigen dood van den eigenaar hebben de onderge.
teekenden trut.al' gedung aanvragen gehad aangaande den datum van de verlroopiDg.

LINDENBERG '" CO.,
. AJilag61"' •

WOree8ter,
9 November, 1898.

BENOODIGD.
TE GELIJKER TIJD &alook verkocht worden voor rllkening nn gezegdeu Boedel:

9 BtruilToge!s insluitende broei 'Vogels.
i~Paarden. 1 Spider, 1 Bok Wagen, en 1 aantal Schapen •

En VOQr rekening Tall wien het moge aangaan : .
400 Hamel Lammers. 200 Hamels, 2 tanden. 300 Hamela.
Pereonen die begeering r:i~ulevende hne, enz., van de hans:!UI zetten, bebben lDet

dese verkooping de gelegenheId daal'toe, docb moeten den Afslager vroegtijdig bnuis
geven.

EEN gecertificeerd Onde1'1rij ...
\"oor zes of &eftIl kinderma

op een Plaats in de .' ..•..
Beaufort. Engelsch en ..•
tot op en inaluitAmde ~taudaud 6•...
Muziek noodnkelijk. ~,

P~rskarten zullen in gereedbeidzijn .te BRAKPOORT S1DING om PU!IIIfJiera moet een ongehtl1fd man .:
die per trem vroeg in den morgen aankomen llUl' de Tendut.ie te vervoenm, tegen 7.. Gd. Werb.em~ te aan"ftal!dea ... ' .
h.. n en terug. tt. J. OLW.AGE, Junr.} heeutAn T~--' ~ mogelijk. Doe.=' "

C. Á. OLWAGE. __ lair. ~ .T,~ en:. ~'
. . . ftD oertifikaten inaluUeDde ..

G. a'B. PBOBART, Afslager,. a W•. HBNDBlXZ, .
V1o\:Iria w." acta Nonabtr, 1898. Protarear. u....
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··i··.X~·>~ .'

Circusondilenausri" :'~tiURtóltrit\t.eIi
op I_ag, Ja I".. e.k.~" . (É:O,~DIE EN .~JEREN~nr.f.' .

OK l.O~ V.K. . ()JIêaPC811.';d om8 uv.

DE Onde~kend~n met . ~-V~ ... '~B1kenZater-
. . struotiea beguDltigd door de _ 0JIl a llV'1LJIl6","~1' Dam-.

Llq~dat?re~. ~n ~e h"leren VOI01' ,o.zumQ, en Jt1IldereD, .:
~ oe. (m LlqwdaLie) zuUen Pub- Itdilcle 'Ma m.. 'nU." lJ-.
liek Verkoopen aan bunne Pak- , .,.~ PIlO ..,

huisen Ite Lady Grey Straat" de Prtj-.n: s.u.Il, h" PU a.. GaJere111.
volgende Goederen, t. 'ft". : MaleUohe Galen{ la. 'Plan dagelijb OpeD

. I. Huisraad.-1 Eetkamer te parter" 8qQe. '
Lederen Set. j,. BONAHIOl, Beatavdei
3 Slaapkamer Betten.
Fancy en Andere Tafels, Stoelen. HOVEKER & WORMSEB,
2 Klavieren. .
1 OrgeL
1Harmonium.
II. Rijtuig8IJ, e~., Spiders, 1

Open Kar, Voermaohines, Water
Molens, Tuigen, Zadels en Toomen, . Kerkstraat West. - Bus 724
en wat nog verder zal worden aan-
geboden, te veel om te omsohrijven.

Mede zal verkocht worden; 10
aandeelan in de Paarl Berg Wijn
en Brand Maatschappij, Beperkt.

Faure, fan E!Jk ~ Oo.; Afslag;-r'J.

DE ~~dergeteekende niet' instaat· No.7, Kerkstraa,t Kaapstad
zlJnde om genoeg va.n zijn tijd '"

aan de Boerderij te wijden, heeft (NABIJ 4DDERLIY - ~TRAAT,)
besloten om Zeven van zijne Plaat- Bijbels in alle' Talen, Goedkoop
sen voor zekere tijdperken te ver- en Stevig gebonden.
~uren, waarvan allen nabij de spoor-
liJn gelegen zijn, en bij uitstek Ds ANDREW MVRRA.Y,
geschikt zijn voor verscheidene Preaident,
soorten boerderij. .

Hun uitgestrekheid beslaat van Eerw. L. NUTT~taris.
10,000 tot 15,000 Akkers. •

Yolle bijzonderheden omtrent
huur, enz, kunnen op aanvrage ver-
kregen worden bij

JAMES D. LOGAN,
MatjeBfc nteiD.

15 November. 1898. .

.~ft!,.~
EXECUTEU RSKAIVt-:-R. Huis~d.

PUBLIEKE VERKOOPING VAN
ZEER KOSTBAAR i·

I

Vastgoed, Vaatwerk, Levende Have,
Huismeubelen, Rijtuigen, enz.,

TE ,

SIX»I~G\-,"
OVER HEX RIVIER,

Distrikt WORCESTER.

Afdeelingsraad laIme$bnry.
TENDERS.

In den Boedel van wijlen den heer S. F. NAUDE.

DE Onuergeteekende, Executeur in bovengemelden Boedel zal publiek
doen verkoepen op :

woensdag 30 dezer, om 10 uur 's voormiddage
1.- VASTGOED :-(.\) De welhekende en zeer Kosthare Wijn-,

Vee- en Zaalplaats, groot :H;ï murgen, met Wuonhuis, Wijnkelder én
Buitengebouwen er up,-zijmie de resteerende gedeelten van WIL(}];
RIYI.l!;!i en KO~llPLOT KOL'I'E.'\. Het Woonhuis bevat Il vertrekkén
tien waarvan plank vloeren hebben. De Wijnkelder heeft 7 cement
persgaten met ruimte voor omtrent UO leggers nat. De Plaats is
beplant met circa l3G,OOOWijnstokken, allen in volle dracht, heeft volop
Loopend Water uit de Wilge llivier, een grboten en kostbaren Dam, uit-
ge@trekte Zaailanden, onovertroffen in vruchtbaarheid. Zij is door den
Landmeter verdeeld en zal in twee deden worden opgeveild.

(B)-De plaats" 'YITKOl'," groot ï-l-li morgen, bijzonder geschikt
IVOOT Groot en Klein V ee,

2.-LEVENDE HAVE :-10 Paarden, waaronder een r~r
Hengsten, 2U Aanteel Beesten, 20 Schapen [Persian}, 15 Varkens, enz.

3.- Kelder en Boerderijgereedschap : io Grooto Kuipen,
7 Leggers, 1 Pers Ba!il', 1 Wijn Pomp, Emmer:" Va:ltjl'';. 1 'Van
Machine,l Kap Kar, ~.Open Karren, I ""':J~l'n, ~ KrJliwagtlls, Slijpeteen
Schroef, Tui~t'Il, Bijl, n, :: BmndewLjn Kete-ls, :l Ploegen, ;3 Ladders,
2 EgO'en,l Klok, :.! Taui:~, ~ Groote I\Jt,tl'll, ,'li;:,~ ,

4.-00GST: ""t.'1d;;ta;llid0 Koorn ()ogst- on dl' in::;~'zarnp!de
Gerst O(lg:lt (iu scbo .'j "phreu).!'-;t, wuarvnu g'l'~t:ltat wordt (Jl' ;2{)o

mudden elk.
6.-Huismeubelen: Een gl'llote en uitgcstráto voorru-id Zit· Eet-

en Slaap Kamer MellLo;"1l bestaan dl' ui; Eet-, 'Vasc!l- cu undore Tafels,
Buffet, Ru.;toanken, ::Stoelen in verscheidenheid, Ledekanten met toebe-
hooren, Kleeder- en andere Kastcn, Huis-klok, Schilderijen, Glas en
Aarde-werk, Melk-bakken, Boter-potjes., Karns, Keukengereedschap, en
een groote menigte andere goecleren, te veel om omschreven te wordea.,

N.B -Het IVoonhuis waar de verkooping zal plaats vinden is
omtrellt S minuten wandeling s van den NUJ Station (Siding),

II'END ERS worden hiermede ge-
.I. vraagd voor het herschilderen,
bestrijken met teer, en aandraaien
der bouten van de Louw Brug,
nabij Hermon Statie. De laagste
of eenige Tender niet noodzakelijk
te word =n aangenomen. Twee Bor-
gen zullen benoodigd zijn voor de
behoorlijke 'vervulling van den
Tender.

Tenders aan den Ondergeteekende
te worden ~('zonden, gemerkt op dl'
enveloppe •• Tender voor herschild-
eren Louw Enig." "

Het werk voltooid te 2.ijn op of
V<l)r 15 MAART, 1890.

TEnders ingezonden to ziJn niet
later dan MAANDAG, 5 D~CEM-
BER, 1898, om 3 ure n.m.

Op last,
A. L_ BRODZIAK,

Secretaris,
Afdeelingsra.ad Kantoor,

15 Nov. 1898.J. H. N. ROOS, Secretaris,
Executeur Testamentair. Kennisgeving .:

AFDEELlMGS!AAD MALMESBURY t

TENDERS HOKDKMBBLASTIKG.

Kamer-gebouwen"
Hoek van Adderley- en Wualstraten,

Kaapstad, Il November, 1898.

J. J, THERON. Afslager, TENDERS worden gevraagd door
____ _ bovengemelden Raad voor het

Collecteeren der Hondenbelasting
in het Distrikt Malmesbury, het
distrikt te worden verdeeld in twee
Afdeelingen, n.l. No. I, bevattende
de Veldkorutttschappen Zoutri\icr,
Saldanhabaai, St. Helenabaai, Hoet-
jesbaai, Schrijvershoek, Hopefield en
Vredenburg. No. Il te bevatten al
do overblijvende Veldkornet.schap-
pen in het distrikt, en tegen zooveel
per Hond.

Tenders knnnen zijn voor een of
voor beide Afdeelingen, maar voor
elk in het bijzonder en elk voor één
Jaar, namelijk voor 1899.

Tenders moeten ingezonden wor-
den bij den Secretaris tot 5 DECEM-
BER, 1808, om ;3uur n. m.

De laagste of eenige Tender niet
noodzakelijk te worden aangenomen.
Twee Securiteiten worden vereischt.-----------,-f' Tenders moeten gemerkt zijn

DE Onder~eteekende, van plan zljnde om van woning te veranderen, op het Couvert II 'I.'enders voor
heeft besloten publiek te dOt'n verkoopen, t.W. : Hondenbelasting.

I.-Zgn verkietllijk Eigendom gelegen te Brcua's Ville, met het
daaropstaande net, g'erieHijk e!l suHis.lnt \Voonhlli,.; ouLler IJzeren Dak, A. L. BRODZIAK,

I
Secretaris.

met St31 enz , f!'Oat ma.kerHe na:\1' dl' Bn,da'~ ::)t.: :IJL on zijd!'lings naar
Wt'lJ <lnJ'Jn' st:atl'n, ]-i hqd:ll't met ailerIl'l soorten van Vrucht- Kantoor van den Afdeelingsraaq,

loo1Dt>nen voorzien 'i:tn uihlcKt:lll Tuingrond. Malmesbury, li) November, 1898,
Vit EllSendomzoo bijzondiJr gdc;._;,:n i~ uiter.it g,'schikt voor den (1

Rancel; ,'I' wordt ,bn ook lhan~ cen ;-ilaclIters bezi;Lei'l ol' gedreven. ALIWAL N'jORD EERSTE KLASSE
II,-Zc!ker 1 ~ EI{\'E.\', 1,-,1) x luu voeten elk, g'elegen aan den I

Hoof,llYf'~ na:l!' WI,I!In "to:1 en Klei n Drakenstein, onlangs gekocht van
den heer.r. Il. J. er" n:\!',j de L:ld_,.(;I'''Y Brn,; ~tati,\ zijn allen voor-
zieu van extra honw!;T'ond YODr~t",'lwn onz.

Huisra.ad.-:-: J0"JOard", h:ntl'l1 lIlet L:l'!"!l, Tafel~, ;:ltoelen.
LCIll,k::;}!"II.I'I:z.

. Lo;:::se ,Goederen ~,I i\~q,br(,lli"lIII') .i liIJlIl're KalTen l'll 1l11.ggil's,
Schalen ru (,Cllïcht£'ll, aL,·~ lot l'Cnl' ~ladltcrs·IK·l.lglll'ld Ot'hiJureuue, llot
PIUIlllVl'l', en wat ll06 yl rd'T zal worde!l aang01Judell, Le vecl om to
meideIl.

-- "'. -

PUBLIEKE VERKOOPING

ZEER KOSTBARE

VASTE en LOSSE GOEDEREN
Ol'

WOENSDAG, 30' N0VEMBERJ

OM 10 UUR V.M.

PUBLIEKE SCHOOL;
BENOODIGD,

FA C l~ I
D. llOTZ.

LYK & Cu., 1\ f~lag'cr,::;.

EEN Hulp-Onderwijzer, gecer-
tificeerd, en een man van

ondervinding, ten valste bevoegd
OIU Hollandscn fOt bij Matriculatie
te Onderwijzen. Salaris £250 per
annum_

Werkzaamheden to aanvaaruen
in Juli, 1899.
_Doeaanzoek met copiën van ge-

tUJgschrlften én Gezondheids-certi-
kaat, op of voor l8den JANCARl,
1890, bIj

G. GRIFFITH,
Secretaris,

TE KO·OP. Vee-Plaatsen te huur in de
Karoo.

j ')E 1:Ia.at,.;.. iL\ln',-;I:O().\I" in dl' \'rijburc; .\fJt'l'ling, g'ej.'g0n aan de
:-;poorhp, O:lltrl'nt llegen mijlen van het Dorp. Ve uitgestrektbeid

is ~,;jl;2 morgen, en dl' \"l!I'Oetonng'l'n bestaallllit el'nrllim W'oon!tuismet
Zeven Vt'rtrekkl'rI, :::Ila1 voor .\eht I'aarden, W,wenhllis \"ocrkamer
Groote Room('ri i..\ ,nr!.il'n \-un al tIr. noodi~e ~('~l'ed;;ch~ppcn, Seved
&~erk gt!hOlllyd.' ["Lp h..";:I\Jn,e:1 :~~"edomheinu Kamp, groot lOoO vards
vl~kant. .

Er zijn tWCt' standitowJl'ndt' FUllt, t:,rn op dl) Piaa.b die gedurdQde
de Droogte ('nlan;.;.~ ,tandhnudl Ld 1,1['1'('11, ~mariJij nog ook ren groote
Darn en tWe'L'natullrlljke l'anll'_'lJ Zlj:l, alsook twee Putten op het land
d:e g0f:'rl \I ":f-'I" yoortl"·'·!1:;'·p,

liet \·t·H ISaP~ dat IW'n !lll LI'wO'lwh"n kin zijn,l) ge.,chikt voor
beid", (;root- en KIpin-\"l'e. '

Doe aanzoek bij dou EIgenaar

1. .l3Lt: ~l(;.\RT,
yan Yrij burg, Bechuanaland.

Boekbaadelaars en Uitqevers

wordon tot lj JaTiumf'i.

W~~
Januari 18W.

Kemiia 'fan Zangkunst en .JD.llIIoW·1I:

eeue .aanbeveling;
.~ £l~~ per jaar. , ;" ,.}>~.,P.G,
BilliJke l'U18koeten., gestaafd door J ban~~

kWitanties, zullen vergoed wo~n. ~9 N~~ 1898.
.N.B: - De ~daagde a.ppli~t J" '. , .' ,

~=c~:oo= S~~:r-.DnoriUMS· BeIIOodtgd
oaat om tegen half-prijs. te reizen. . .

G. R. KIKT, V.DoM.,
Seo. Bch. Com.

Stadhuis, Kaapstad.
15 NOT8mbel'. 1898.PRIDTORXJL,

VOORde III 'klas &hobl te "Op . " N' 'IS' GEV"INIlIa
.. ,4eTradouwt Barry~ale (DiJt, KEN . . . '... '-Jil.

GAVEN UIT: Wepener, 10 Nov., 1898. Swe1leDdam). Kennis Tall Hol- . -
Os.F. 0.K8stoll,en Ni Hof- laodsohenbgelsch. Getuigsohrif- REIZIG

. IRS. m~t.d.e poet Daar
meyr, De wortrekJrcw. of Rondzaande Ond41"w1J' lzer tien (copijen). salaris £00 en vrije of van ,CalVl~ .k.~nn.n .fII
het dagboek' WD Uac. Tan 0- ~ 1 .ea A licatiea tot 13l>ece.· mbel'. aanzoek ~gen eene billtjke betahDg
der Merwe. ••• ." k Gd, ~ENOODIGD TE <>gl ~ J HAABBR(>EK, T8l'Ver8C~lDgen te 00rI0gI Kloof.

Dr. F. W. Reitz. 8estla ,"tre- Rietfontein, lIik Iromellenboog. . ·uOp de Tradouw " 3ë1ed•uur. van het dO~,. ontftDg8n.lIOfJtAl Afribanae gedigte ,... 51. Od. il _..tte _.. het -' __'I aan d.
C. W. H. van der Po.t. Pi~t . ' Barrydale· _....... ,.,.,11 zal

Ulja, of lijden en IItrijdeDder' APPLICATIES voor. bovenge- • Zending worden afgegeven.
'fOOrtrekk8l1l iDNatal. '... a.. Od. noemde betrekking, verge- ! di d Jl .LOUW

Ds. O. Postma. De trekboeren seld van de bij de wet vereiscJite OnderwiJ'zeres Benoo g 88..
y~n St. Januaria Humpatba. 611. Od. \ ..... _1 1..1--f l~ u lono

A. J. van der Walt. Afrikanen gel.uigschriften van bekwaaDiheid, V OOR Kopjes-Kraal, qïst. Cal~- vvnog......... , 'It ....OY .. _0ó'00__

weest ulelf. Hietoriach 1'0- engoed ~,'faIldelaateteBchool- Dia. Kennis . vani MUZIek KOllEN A.ANLOOPEN.
mant.iache8tudilln ,,; ... ~s. Od, oommia8leenPredikantder gemeente wordt veleisoht. Er 2Iijnialtoo& 'fan

T. Ad~~:~;.:eto~~ t::: waarApplicantwerk;aamwM,MlVlloll 15 tot 20 kinderen in Sobool, waar- BIJ den Ondergeteebnde il
den in Zuid Afrika. ... ...!)e. 6d. lidmaatschap eener Proteatant.che 'fan somruigen reeds tot tIV Stand. komen unloopen: Een ~e

Prof. J. 8. de Villiers te Paarl Kerk, zullen door den Ondergetee- gevorderd zijn. Salaris:: £60 en witpaDS Koe, met een roode wit-
Kel'lltfeeetlallgen ... ... aa. od. kende ingewacht worden tot op vriJ'e loziee. Aanzoeken snllen ont- pens Kalf, een J'aar oud. - .

prof. J. S. CleVilliers te Paarl d 14d Dec mbe k D- d 22 DPinkattniiedereD .,. ... 21. 6d en
W

ken hede rte'eb' '. . vangen worden f,ot en ëeem- Do eigenaar kan dese1 ve terug
H. Visscher; Nieuw rekenboek er saám en egmnen op bel' door, kri~ mite.betaling d~ ad.,er- .

voor dl! Scholen van Zuid 18den Januari, 1899. , Ds. M. S. DANEEL, - tentie, gnwng, oppuamg. ens.
Afrika.• Standaard I. ... 111. 3d. Alleen ongehuwde manspersonen CaIn·nia. indien niet Vool' den'lSden Decem-

Er komen In 't geheel 6 boekjeII. ull' k' -P. J. Moller en J. Lub. Reken- z en m aanmer mg genomen _. ber &aDat. geëigend, zal dese!'" Ter-
boekje voorStan!la&rd4 en á la. 3d' worden. .' GEV DA GD kocht worden om de kosten te be-

T.H.Geraot.S'Jr. Di}klltra's Salaria£l?t?r,-: .....-<Qndeschool- UJ A: strijden.
onde~viuJiD~n in Zoi.{ Af- ge~s , ,i . . VOOR een Hollandsch nieuws-

E~~ka~eiiïuslreerdecat.aIÓgU~8·ill ~ ".IT. >~reiskosten gestaafd door blad, een rappor~ur. :Moet G. F. J~r;:~!:den,
aanvnï'iéfranco en gratis 't'erkrijgbaar. . _W'ltanties zullen vergoed worden. degelijke kennis van ibeide de dal
Groote collectie oude Rechtsgelee~e ' N.B.-De geslaagde applicant E lach H n__dseh tal Barry eo

Werken Bteedll in voorraad. Yfaag moet zich voorzien van een onder- age e en o~ e en
speciale CataloguIl. ' " .- 2d 171__ S C'ii hebben, en algemeen 'fertaal-werk ~ nl "'l'MA.N & .Co.,WIJzers e AmI!I poorweg ert! - ondernemen. lo..:;: • t-
KEA.T1NG'SPOED~ J)OOI)T oaat om tegen half-prijs te reizen. 21 Hout-Straat. xaa........
KEATING'SPOED.a DOODT Doe aanzoek bU, . Bus 724. ..--
KEATINQ'S~ÉDER DOODT Ds. J. C. HEFER. . "Count ....",'
KUTING'$' POEDERDOODT Voorz. Soh. Com. P K. B •JO
JtEA,TING'SPOEDER DOODT • 'lis 5 .2,
JtEAJINGoSPOEDER DOODT Parijs, O.V.S., • Kaapstad.

14 November, 1898.WEEGLUIZEN.
VLOOIEN,
KOTTEN,
KEVERS,
KUBXIETBN.

SCHADELOOSVOORDIEREN,
8OlUDELOOS VOORDIEREN,
SCUA.DELOOSVOORDIEREN,
SCHADELOOSVOORDIEREN,
SCHADELOOSVOORDIERBN,
SDHA.DELOOSVOORDIEREN,

Afdeelingaraad, V&il Rhijn'8 dorp.
On.aerwtjzers -- iTwee ponagaanae

len_ag JU h_ JD leg·
helumu' iUJI6a !---

HIE~~IJ geschiedti .kenn~e- Afdeeling Steynsburg.
. vmg overeenkomStig Artikel

260. van Wet 40 van 1ll:!89, dat op
eene vergadering van den Afdeel-
ingsraad van Van Rqïjn'a dorp,
op den Hden November 1898 ge-
houden, eene belasiin, van Een
Penny in het £ stg. ge~even en ge-
legd is geworden op alle onroerend
Eigendom in deze A£th:,eling daar-
aan onderhevig, voor het jaar 1899.

Drie-TÏerden (1) van ~e be- I JANUARI-aG JUNI, 1899. '
lastingen te worden aangewend voor '
Hoofd, en Een-vierde (t) - VOOI' KENNISGEVING peehiedl hiel'lD.elle
Afdeelings WAO'An en lJlden, doel oyereeDko!Utig Antbl67 ftD Wet
. . .. -0- • - 15 Tall 1892. dat de V'erbopiDpD ftD

elnden. i aUecmopp6b1cbw &hU- Vee 'YNl cl. ~
De gezegde belastitJg zal ver- schillende 8chatkraleD iD. eie AflHe1iDc.

vallen en betaalbaar :zijn aan 't ~U.WIe bM balf-J.... eiDdiB.p1e clea
Kan d Raada de 1 ao.n JUNI l899, allll8D woáleD p'too.r. ea op D sten houd..an de ~n .. de 8ChaUeD op
JanuarI 1899. elkeD laatateD ZATERDAG. iD eJbD

op last, Kamd, &ell t.ien are dat V00ftDl4dIcL

P. A. VANI ZIJL, P. A. VAK riL.
'I:, C! __ .... ~ft..:_. 8earetari&.~uo,_.., 'I Baad. Kantoor,

Van Rhijlltclorp,
14dm Noy. 1898.

BENooDWDTE

Vierfontein en teKlipfontein
wk. 1rfidden Valschrivier.

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekkingen verge

zeld van de bij de wet vereisohte ge-
tuigschriften van bekwaamheid en
goed gedrag, van de laatste School-
commissie en Predikant waar Appli-
canten werkzaam waren, en van
lidmaatschap eener Protestantsche
Kerk, zullen door den Onderge-
teekende ingewacht worden tot
op den 246ten December, e.k.

Werkzaamheden te beginnen op
18 Januari, 1899.

Salaris £120 per jaar eD de
schoolgelden.

Allen ongehuwde personen zullen
in aanmerking genomen worden.

Kennis van muziek eene sterke
aanbeveling. .

Billijke reiskosten, gestaafd
door kwitanti8:l, zullen vergoed
worden.

N,B.-De geslaagde applicIlonten
moeten zich voorzien van onder-
wijzers 2de klas spoorweg certifi-
caten om tegen halfprijs te

PLAATPONTEIN SCHUT.
m:u,r ta oblJC"e1'aaaard io 't nrniclcn van yl OOIEN
WEEI;lUIZEN, KAKKt.RlAKKEN, KEVERII,
MOTTEN IK PELS, en ftDit= aftdc:r .aort inlekt.
JagtTA,lulten deun pvedt1' on"'a.ar~ ••&.u- ...ftltea
voor '1 dooJ~n ,'an "JOOIC11 op hunne hoD4llcnt·.iIook
dalnn ...oor hare Khoot~ondjc •.
Il" PUIII.II!K ... dl Gl!WAARBCHUWD OIatpUk...... met _ echt... ...-.. de hanol...-kiog

":,7t,J~o!~ KEATING dr ...... A_ lo

TE worden verkocht te 8teijoeb1U'l op
deD26tteD NOVJUmEK 1898, ID-

dien niet te voren plGlt :-2 1Ier!ue
RammeD, laDg wol, o~

D. J. SCBlJT'l'E.
BohDUDeeeter.

XE.A.TING'SWORKENTABLETTEN.
KEA.TING'SWORKENTA.BLETTD.
KKA.TING'SWÓlUlEN TA.BL!l'I"1'EN.
KEA.TING'SWORKEN TA.BLlIl'rl'EN.
KEA.EING'SWOlUlEN TA.BLBTTlIN.
EEN ZUIVER GROENTEN I.EICKI!RNI/. Ilold. I•• _
"om.irt nl .maak, de aaaacnaama'G D'ldbode Iij_ '-oor he
tocd~neo wan Kil: zdCft: telllCdte "oor IngewaDd of Draad
Wormen. Hct 1. Cell vei'''!ea mild prrparaar, eD vooral
Khikt V~ tlodcteD. Verkocht ia W._tcn en Bottels.. a::;
a lie DroglltCII:.

SCHUTVERKOOPINGEN.

EipJlaar, THOKASXEA.TING,LcJDdeD.

TU : M Hoofd Straat P.1t. BUl838
Port KUabeth. Kaarttad

LO_DB.

TudheelkwidJg Instituut,
BBPBRKT.

Ulllter Kamers, Groentemarktplein

Verrotte TaDden gestopt in tot hun
vroeger natuurlijk gebruik hersteld.
:r'andcm Zonder Pijn volgena
ledel;' bekende methode uitgetrokken
Goud Stopsels.
KUJlIItmatige Tanden, paasend ge-

maakt door lucht-zuiging, alsook
zonder platen, volgena het ateleel
bekend ale Bridge. Bar. en
Crownwerk.

Alleen het beste materiaal ge-
bezigd, en alle fooien zijn gebaseerd
op de billijkste schaal, overeen·
komstig met goed werk.

, EVERARD DIGBY,
L.D.S., .R.C.S., Eng.,

Vroe&Cf YIUJ de Loaden TADdheeUumdf .... D
Charmg .cro. JI.pilaa

BBSTUURDJ:&.

'8 Raa.ds Kantoor,
Van Rhijn's dorp •

Uden November, 1!898.

reIzen. He1nng van Hondenbelas-
ting voor 1$99. -_,

S. J, M. WESSELS,
Sec. Sch. Com.

Gelukskraal, Kroonstad,
10 November, 1898.

Afdooling Philipsrown.

IS VERPLAATSTNAAR

KlBNNISGEVIN~ geschiedt BEEBS up:a:SOHUT ..
hiermede dat k~htena eene TE worden verkocht 0' zaterdag 26eta

VERLOREN TD IVSPORT resolutie van den Afcleelingaraad 1~~ ;:~'lus&en'oonoet wit
1~' • van Van Rhijn's dorpjl.cepuaeent mel kol, WH plek op aeUtI!lbrucl op

-- op den Uden NO'fembe*,"t898 eene NOhter-bout a.f.z. !~\
HIERBIJ geschiedt Kennisgeving heffing vaD 5/- stg. lJ>8r Hond 1 brain merrie, groot blee, drie '

dat wij van voornemen ziJ'n hondenbelasting gelegd' ~e~ 'VOeten, recht.rbDt 1'IUl rib ft kO'all Hd' de' e""VA'" gebrand rechterbo1lU.V.Z.
aanzoek te doen .om een gecertifi- op e aD en m " Afdeeling 1 DoIlbr bruiD m«rie Idein kol, chu
ceerde copie van de Akte van TraDs- aan belssting onderw~rpen; voor YlUI &adel rechter rib t.eebDeD ~ ....
port gemaakt op den 31stén dag 't jaar 1899,len datI de h.,.-en ., 8. W. LUBBE, .
van December 1889 door WILLBK Jacobus Gerhardus de IVilliers en 8c~Qtm.e.tet
JOSt;PHUS MA'ITHEW ten gunste van Dir~ Ernst Hendrik C~ -Zijl tot
JACOB;;S PETRUS DE WET, waardoor Registrateurs van H~ en Col-
zeker stuk grond. zijnde Perceel l~ten der BeIastin! aangesteld
No. 1721, gelegen in de Afdeeling ~Jn geworden oDder e voorzien-
van Caledon te Hermanuspieters- lOgen van Wet No. 40 aD 1889 en
fon.tein, metende 237 vierkante yds. des Raads Bij-regl~ten voor
en 102 vierkante roeden, getrans- Hondebenlaating. e honden
porteerd werd; en alle personen, moeten vanaf laten J ri en niet
voorgevende eenig objectie te heb- later dan alaten :Ma$rt 1899 ten
ben. tegen .de uitreiking van zoo- kan.to~ van g~de (:lollectanten
danige oople, worden .verzocht om geregistreed ZIJn en: 4e Belasting
dezelve in geschrifte in te dienen daarop betaald. AU'STEN S
bij den Registrateur van Akten te Op laat, . . ,
Kaapstad, binnen vp,ertien dagen van p V . ZinkillgdUddel of" Nelll'atille.'
af datum van publikatie dezer Ken- • A. AN ZIJL, . _--" . .
~eving. Secre~ (iED!:=DB=~~

Gedateerd te Caledon dezen 's Raads Kantoor, . pijn. T~~/:_ alle __...~
16 den da.g van November, 1898, Van Rhijn'8 dorp, kwal., 't'OO~_4oCII' --. of

. 15 NO'fember. ).898. aadere oonU",., '
DEMPERS, MOORE & KRIGE, <," (J~aIlt!ead"'A."AUI'rD.
I Prokureurs voor Applikant. '.X'e »ttO~ p: Apo t CncIock.

KENN[~G~VING. EENIGE~.> ~e ~.;:_~:~
. "Second band "MianOs . Bottel. ,. ,

GAAT naar Mrs. Pieter Retief billi -ken Pri' . . I tegen PeIf.'- la. 3d.
(van Johannesburg) en over- h..t...t._ b" Ja voor C~t&ntof Af- TUIGBJI!

tuigt uzelven van eerste JdaMe bé- -~ ~J ! - • .' . ~ •
handeling tegen billijke termen. J. G BUHl IlKAMN DIEGm!!EN.die sued' t1Dpl ge-
IRENE BOARDING HOUSE. • .... " een ' __ .p.n..

rileJi .hebbenlÏ~
126 Lan Straat, BA1IDBL, -:-..... ....,... YeI'OCC· -vij
KaapstJ. Lady Grej- PaarL N~ p!l'.GOBRBGTs,

AANGEHOUDEN iD 't ItChu' te De
Drift o't'er d... ~deIl t.ijd eo ~

~ wordeo ..erkoch& op den 26ám NOftIIl- '
oer, aanstaande, indien ·Diet· teY'01'8Il po
loet, te weten :-Een (1) tpiflr wit ..... ,
oDplDerJtt. met een lI8er ra, (he& Jijkt
ala een JdeiD ll.'riaaDtje c1a& op deIlrag

met roode IIt.ippela MD deIi bp ... deBET HOOFD DEPOT
vAM HET F. J. T.d.. KERWE,

8ch1dmeelt ...
AlYiDia, 8 Noaember, 1898.ZUID - AFRIKAANOSHE

BIJBEL GENOOTSCHAP

Yll D. SPUY,I11RL1'. a: Co.,
Vendu Afslagers ell Age'lten.
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i. .........
3. pnt.b.
.. B~.~__ a".

2. O. eie Din ..... fdMli ....
.. 't'CIIWeII (tnit ): ~

I. WCICIIWOCk.2 W:.In"'. III -- .: ."S: J_.ille. ..w..o:\ ...Jiew
0. i.de .OIPade a-u..ulllnr .. w.JI TIleu rub of &H toe-~

.. 6ea te kie_ : A &railOl', Md forNcl_ to ..L.IA I '
1. GriPaIaad ooe&. J-
l. T_bIIkaIL Bat -, ~ ii nl~ foil ...

4. 0. YOIPttde __ fdMIiap. _ iii.lin W.11 nlJ7 iDpil" ..-n)',
PIU&a ftP iw ...... le kiIMa : ÁDIl ~ 'If~ tt.ene4.to tPOil ...

1. W~. _ . Will biUilrI1 ~k of tIM da)'!

6. De~o=1rMMf ......... lede. UI While our watch .4PIha Mfeepina.
pInate .... t... telde_: O'~r "'., berg. lUId ... ldt lO tile Vaal-

Pon Elilabedl. Tllllo ...... bOd!faitb _. • _.a+
I. De .01"" kIeP"'"'iDc "Uf I.... ill Thoa ebi" be -t.red. 0.p.... ftD _ te kiIAD:K.UPetnIL 8COTmB &dlll~

1...De KMPIabe a6IeeJiDa te 1JOI'lIeIl .,.,..Id .• ee -
iD da ~ ~D ftD WoocJa&ook Tbe CaM of StialiaCb ft. ~ •
Wjj!aIMq eD Bi.-t1AL 'aDd OUIDO& be CIOIII--.I
8. ~ Pori BliaabeUt, W~ 4111 'lie. of ~ ~ ill '"

CJeOtP o....a..Jd te bIii-; IIIU1' Bobb40· dariag the· ......... in -aeetipaeilaai bU ~ le .ont .. .,wvegd, _..wl~1I
9. De ki..tdeeliar ftD Caa1lcar' to beatau tlae followiD' ~ from Uto (RH.

aU de.... afdeeliop. ftD c.u-n 011 su,. t2CMI October .. ilI be rad .ith -
UrIaeim. 1D8Ilt, .. Will Kr. 8ebrebter tab lip

90. 0. lrieaI(deeIiDf ftD ~" '''WIlu._J I.. ,. ot lit. :at.oct.? Wo Hall ~- .......1
te betRa&D ui' elo fIabIe .... _.. f"" if
WilJiamato •• ot K.oaIba .. Ht -- o ...m lie do., aM.
~ap ftII Ncera eD _ deel ftD Alioe iD do .... ly ~ Kr. BIIocIeI-fqr
1iIQIe afd .. liaa ftD Victoria Oo.t. 1'rPaYUI -r bill beea
. le.o. kiellldaeeliDg Kiddelb1lrf'ie be.taaD uil &heIIa1e cápe eIeOUOaa, and
de fiakale .fdeolinc nn Middelba,. on d. yelde OGp~ to ha.,. .... aoo4 tIUa
~""happell .. n St.e1Pbarg, Brakri.,ier eD courta. 7'1J. N,. llMtIU .. -
SWjjdpoort, iD de IYale ia6leelÏlli ftD pa" w Ilo, II1Idil u PlaiD tha~ i' •
Sleyoaberv. lL.._! _

10. Do a,ble aUeeliD, YlUI priftb tew. fo.r JrIr. Se............. the penoD"
..ti uii de fiskale .M....iepo ftD Prieeb. ride him '"Ut tIM .pportuii)'. If be
Keohanl,"ea GontoniL do 110 i~- Oa.IJ be' beC1IIM Kr. -aDoM'
12. De kioafdeeJiDc JlIlIDII1I8dorp te beatau ia k1le." TIle italialare OatL

ait de IItIrale aHeoIilll"" B.mutIIIorp,
13.De ~ 8iaODatad te beatau llii

d• .,.Jdkontet.lc~ ... ~bld DO. 1 oa
2. Willhcbuwbftaq!l" '~'rier, Noordhoek
Kalkbaai. DiePrMer 'eo O-tuaM, ODde IR:
bie afdeeliDI ftD de 'Kaap.
. I'. De kiwafdeeliq WOOIIaioek le beItUa
ai. ·ch ""ldlomotlUhaPf!Oll P.~p ell Li.. ·
!Mek Bh'ier, Palea at :aiekJei, TUprberc ea
Kaillri.ier, Pu""'.;:..Eoeberv DO. 1 ea 2, ea
B........ iadeJi .. tIM..u.,.,..deKup.Ea
Wij.Iier, "1Iea&ua~.it de .,eIilk_lecbappeD
Wiiabeq, N....... Boadeboecb, Do".. DO. 1
.. 2, iD ... fiUale aIdeeIiaC .,.. de Kaap.

16. De liakaIe afdeollnc ... .J_ville, te
beatua ait" .... afdoeliD&- Y&D lu_·
riDe .. Wi1lo1l'l8Ol'8.

lG. Bij de kielafdeeliat GriqaalaDd ~,te
wordea PYOe(Id 00., Poadolud.

17. Bil de kieeafdeelia, Tembol.ad te wor·
dea ... oetd Wes' Polldolaad.

18. De lDeeafdeelilll W_ter oavoraoderd
te bli}'lell, belaai.. het deel ftD Prins A Ibf:r'
dat. ••• 11__ • ...at.

Hl. Do Jrl.afd .. liD, Georp oa.er&ndord, be-
laaI"e doel 1:U WUJow_ te wordeo we,..·
no_.

20. KleaafdeeliJIg Oadtahoom oOYCftDderd.
21. KieuNeeling Besafort W... , te bestaan

uit do fieblo ddeelinl ftII Beaufor' W.t en
Prilla Albert.

22. Kiee&fdeeliag Cololberc te '-tau ait
IItble af.deeliapo CoI..tMq, lIaDo.er ..
PhiliptoWJl. .
23. Ki..fdeelio, .. Cradock ea Quee .. to ...

OD.eraaderd, behal.,e eeu CSe.I ftD Cradoek te
wordea .... bIIlfilldelbaq.
,2<&. Kteeafd4leliaJ UiUaltap te bea1MD ui'
de lIIble a.fdeeIina Ui&eahace.

26. Kiedfdeena. Albaa)'1e ~ uit de fit·
bie afdeeliDg AlL... , (beIWft Grau-lóld)
Ba'b ... , ea AieuDdria.
26. Kieafdeolia, Na.aaaqoaland. te beateaa

ait de fttbJe afd8eliq ftD NUllll<faaJaad ea
v... Bbpllldorp.

27. KI_fdeeJiaa Clanwilliam te beatun lIit
de liable afdeeliapa ClaawiDiam oe 0eIriaia.

2I!. Ki_fdeeu':ft';'&oria Wee&, te ---
uit de flakale. Victoria W'" Canar-
.00 ea Jo'ruerbtll'I, 011 de ~ Yeldkone&-
IIObappea Sathorlaad, Bbeaoaterri.ier, Riet·
riner en Viachrivier.

29. Ki_fdeeliog Richmond, le bea&UD uit
de fi~lo afdoelia,ea YaIl Bicbmoad, BopetoW'll
eo BrlliltoW'll.
30. Ki_tdoeliag Y&D Albert, oanraadml,
_t ait&onderia, ftII eeD cleol ftD het m~-
OetaChaI' Brand.JI!1li'~ ~ .ordea go.ooP bij da
w.uwe ki.afdeeliag 18.1ddallMlrc· .

31. Kieeafdeeliag Jlafekinr, oanranderd.
32. Ki_fdeoli!lg Vrjjbol'l, te beataaa lIit de

fiakale afdeel ing ftII Vróburc" da, deel nn
de ftablo afdee!iag M:afekiq, th... or iD be·
grepen.

33. KieeafJeeliDg Y&Il Grutl·Beiae', te be·
.taan uit de fI:sbIe afdeelUlgen Gru1f ·Reioet,
Marnyaburv ea Aberdeoa,

lUo UOODdienstdooade lid to wordelI oabo·
teld.

31). De .ddhiooeele lodeD .oor '-taande
Jri_fdeelinpD en de Dieuwe led.1I .oor nieu w.
ki_fdeeliogeD. te wordoo pko ..ea .óor de yol·
(JOOdegewon. aeeaie, op .,oorwurde dat WijD'
berg en Woodatock .lecbts eell lid elk saU.D
kiesea, ea da, .oor d. elekti. de .... WaUe
nil Kaapstad compleet UI .ordea pm .. k' OlD
Robbeneiland .. 0 te lIaiteo, .0 de regï.tratio
Y&II Grik .. laud OOIt en Tombalaud .. I _.
pleet gemaakt wordell om Ooat eo W.i Poado-
laud iD le sluiteo.

36. lodiell oen der leden der Kaapeehe afdoe..
liDg oDUeteld UI .0rd.D gedureude hei tepD'
woordige parlemeDt, .. I .UII setel word .. oJll'l-
.nld door de kie.... ..a Wijnberl, eo iDdioa
hei &adere lid SUil setel kwam te nrlwsen .. 1
ho' worden eeYDId door de kie .... V&II Wood,
.took.

37. Geen kiuer te .ordon ;eregiatreerd of
te mogelI .te_ in meer cb,n UD kiesa!·
deeling.

38. De &laemoene elektie {'laata te ..indeo op
dellJl8lfdea datam door d. pIIoOlo Koloaie, be-
laai", in Kaapstad eo Gnh ..... tad. .
39. NominatiM opw.aw te.ordea 1I"'fTUgd

ingeval eeo kaudid .. t, 11&. llOIIlÏuatie, kOlllt WO
o.erljjdeD.

43. De grensen der kieeoirb" te wordeD
nranderd in o_aatemlDUI, met de bo.,.D·
.tuade TeraaderinpD. •

Ill' \\' F LT.' KSB ERIUIIT.

11,.\;,':i' t',z . MALAN.-Gehuwd te
J\,', -:.,1. ,op .len I;,dtln November, door
jl, ", u- r , J,mg"htltlr H. G. H.nurick8z.
I dl I" " '!""'" j;"ai, met JoDgeiDflronw
\1 ' \: ,i.ll'. ,,",!~Le dochter van den heer
II :"",~I.I u.; Achter Paarl,
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of de 8ticbting vaD StelJeDboech 2/9

J. D. KImalL. Uit het.A!l'1kaansohe
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Jameson iDval (Nieuwe editie) 3/6

D'ARBU. Kaapsohe Stories ... 1/6
H. VI~8eIlEB. Leesboekjes voor de

Scholen in Z.A. (Sta ... i..iv.)
1<). 1l>0 zangoeftlnlngen voor
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Hieliea
Viel.ieaI.eeI •••
Kderlroora ...
1'..emeI ..
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Voer •••
![af ...
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Aardappelen
Boter por Ib.
g....,

\ ,\ . ,""1,,, "" vri .. ndcn wordt IUtt •
"\. ~'" ,. Iw,l,end ~..rnaakt dat het den
• ," 1"",'11 .. n dood behaagd beeft

rIl" " d'Hlds-hantl in OD~ woning •
'1 I. '. -n .loor den dood van oaae

'e "heun·n. OTlK teedergeb ..fd
1.>11 \:\:'i':,; .:-IWHOLAAS, iu den _

-tu '.,[1 L~8 rnaand e n en t""wf
'i,.l·" I ;d,'n November, 18!18, Jl8
.. hj.Ic n vall slechts vier-en-

",':l. Ach. aan den eenen kant
:1 I -: .It_~ harten \ ineen, om te
;, h rj .Iie ons zoo lief was daar

••• r I, tuua r Jan troosten wij ons
.. ( .le c:,'dM:htc. hij is veilig in

• Il. pil speelt ol' de gouden
\ ti Jtt'l nieuwe Jeruzalem. En
, "..I, ",'II v""rrt'cbt om een lieve-

:::: :.1 'I I, I:.. J ,j",[) die ouxe harten derwaarta
,o,'. ",' I WIJ weten dat hij tot ona
"I " .. t, I kom.-u, zal maar wij z nllen tot

.: , 11vc gruot ons dit verties ook
,t Ill" wi l lvn wij de hand op den

:c, li. \\alll ·.. ut de Heere nu doet
Il I ,It-'/" \"'r.ita.aIl.

DE ZUID-AFRIKAIII. .~
OHS ·L.lJ(:O.

ZATERDAG, 19 NOVEMBER. 1898.

CREWE VS. BOTUA.
L. L. DONDERDAG werden de .,o)pnde
wetspunten in verband met dese elekti ..
petitio In het hooggerechtahof bepleit. De
hoofdrechter zelde aan het einde, dat het
hof de Engelache acteD op deselfd.e pUD'
ten wel1llchte na te zien en daarom werd
de uitepraak voor eenige. clapu nitg~
steld .

l;)e omkoop-zaa.k.
GiBtermlddag diende het eelAlct COJIIité

onr de Krip omkoop-zaak Zijll'fQPOrt
in, hetwelk onze leJlef'l lullen vtucteu iD
ona parlementair rapport. Het COQthré
heeft bclvODdeU, ~t Mlle poging pduo
werd' om den heer Krlge om te koopen
om tot de "progreMie,e" partij o>rer te
gaan. De heer Krlae wordt geheel p.ul-
verd van alle verdenlrlD" en d. Afri-
kaander partij bn met recbt trotAlCh
wezen op zulke mannen. Maar dan blijkt
het uit het rapport dat er mogelUk DOg
een aodere poging was, ..,oor die 't';lD de
heeNn Bosman, waarnD' de heer K~
zich echter ni~.. herinnert. .MeD zee' dal
deze poging Ilecht. 'a I'IIP wuI Hoe ket
lij, de poging 't'aD do, heeren Boeman Wal
geen grap, en het oomttré verklaart, dat
de&8 heerea zroh Bqhuldil g...ut heb-
ben &an eeDe ..,erbreking 'lUl art. 7 (6)
VBO Wflt no. la, 1883. Dit artikel be-
paalt. "dat het huil et0ig pel'!lOOD bn be-
boeten met eenige 1010, die aan eeDlg lid
een omkoop-80m' (bribe) biedt of eellig
lid tracht om te koopen."

Het comité vumoedde dat er een derde
partij achter de heefen BOIIII1an bid re-
zetoD, doch het kan g~ne getIlipIlIl ter
bevestiging van dit vernaoeden, gegrond
op d. woorden vau de brieven, viodeD.
Aannemende dat dit yermoeden gegrond
il, dan blijft de vraag zelfl na dit onder·
zoek nog: Naam? naam?

De ~getuigenil zal gedrukt worden en
ongetwijfeld een belangrijk licht op het
rapport werpen. Dit feit ltaat t.hana g~
oonatateerd: eent! e~ige poJing werd
gedaan om een lid der Afribaoder ~
om te koopen om tot de "progNllie..,.,
partij over te gaan.....;__---

Nieuwe elekUee.
Daar het thana zoo goed ala zeker is dat

een rediatributleblll wet zal worden, la
het l100g tijd voor de DIeuwe kieea.fdee-
!iDgen om naar geachikte kandidaten uU
te zfen. Men .. rlieae geen tijd, maar
handelde ook niet o.erhanat\g en on.,oor-
bed.obr. .

IJl I yl( i ,,,j('o,
',' IJ,Iof )14ll1.

"'_ ',-I l·.\ ,Il dt'IL
De punten. die het hof ,evraard wen!

te beaU,..n zijn:
(1)Gellteld dat een mi nderjarige, vreem-.

deling, gekke of milldadiger. gerertatreen!
werd, en dat hij bij de stemming een atem
nitbracht. kan dan zijn stem door het hof
vernietigd wordén, zoodat de kaDdidaat
voor wien hij gestemd heeft, die !ten:
moet verliezen?
(2) Als een betaalde agent heeft ge-

stemd. ia zijn Item onder all. ometandig-
heden ouwettig?

De heer INNBS trad op voor den ht!er
CRKWE, en grondde zijn arg'.1ment op
punt no. 1, op een venchil, dat hij tracht-
te aan te toonen, tllllllCht'ln (a) diBkwalifi-
katie, di. onYtoud door het niet nakomen
nn een wetabf-paling, en (b) diskwalifi-
kaUt', die ontstond door een natuurlijke
omstandigheid - eeu gebrek iii bu rger-
!!Cbap. AI .. voorbeelden van de eerste
diskwalifikatie kunuen genoemd worden,
iemand die geregiatreen! iB in eene kitlll-
afde('!ing, waarin hij niet woonachtig ia;
of die-...,geen hois met grond ter waarde
\'an .£7!> bezit. Als voorbeelden van het
andere l.Jeginsel: Ala een minderjarige,
eene vrouw, een vreemdeling (ciet gena-
tur:llil~rd) geregitltreerd zou sijn. nt!
hoer INNES rodeneen!e, dat do regiBtrati~
Iijlit niet geopend kon worden voor de
eerste kla:;se van diBkwalifikatie, maar
wel voor de tweede klaue. Hij llteunde
o. a. (lP een uitspraak van het EngellChe
hof, w.i3tÏn een dergelijk Yencbil wordt
erkend, welke oit8pr~k ech:er gegrond
is op de interpretatie yan een "proviso" in
een acte, terwijl in onze conatitn~e gee~
woda.nige "proviso" ia.

Rechter SOLOMON wilde van den heer
ISNKH wetlm of de "proviso" van de 1<:n-
gelsche act\! dau overtollig wa.», daar hij
(INNES) aan ouz;e wet .• die g8en wotlanige
"provhlO" had, denzelfden uitleg en be.
teekenis wilde ge.e:J, als aan de Engel-
8che wet. De heer INMES gaf ten ant-
woord, dat als men in onze constitutie
zolk een "pro.iso" had, het aanhangige
dispuot niet LOU zijn onstaan.

De heer SEARLE nam de zaak voor den

TER PERSE:

D. ÁlTTilS. Geschiedenis der Twee
Republieken

J. lo'. H~ OoIlDT. Bloemlezing uit Zaid
AfrlkaaoHc11tJ Schrijvers (le Boudel)

lk met een (') g~merk!4! boeken bebooren 10&de
Zuid Arrik:l&l1oche mstorie Bihlot.hoet,

0... "oorroad HolJandsche Bo.Ir ...
Enorm Groot.

DEZE PAUZEN ZUH P':>STVAIJ.
op V,~~;~:.:::~wij g~me UR.:\.TI;il eli l'O,:;TTRlJ

\ \ _' li al't"Ila.a! '

. ,I. ':111 l.t 7.'Wth{'IO,
L i. ,{'III :):"11 ~t il,
o 'I ~" I:t' ...... lh~ld

t .0\,1 Ill' ( \i31 7.IJ t \\ d.
tr,'z.:11 "!l, t.

I I I" ,; rf)t-fdl' ouJt'rM.
~l A. DE KOCK,
I'. r:. vt:: KOCK.

gtlb. EXLDEas
".:. r:\\" I,'. ,rallllt'shnrv.

!' 1, Il ~ovelllber: lS~8.

\1,

JACQUES DUSSEAU '" Co,
Postbus 2S8, Kaapstad

r~I"!lrdlf4 A,/r ..... fll'S.'iEAt·, ILtAP.iT.iD.". E(iU ELOOPEN
I' 1"1 :';'.I~ten October uit den

':1t'n,1 van den Ondergetee.
" ",'11 gCl'1 hast'tard Jongen,
,'!!! :, \ od hoog, was gekleed

,., '1 1.1.1 1111wedt'll broek on iu een
.': :'.,.llj'·, had een l'oodo hemd
. I, ,1'11 vakn hoed op, heeft e~n

'Jr: .1"'·'Jl' III 't gez.icht, en draagt
" :U,l:!! .,111 ~lanu~ Stephan. Een
lt'l' II (....hij mocht aankomen
:.,.:. \·l'le·ndt'liJk vur1.Ocht aan mij
:.:-:.:':1 :c geven.

Verzwakte
Levenskrachten
Arm Bloed.

Leest wat Ayer's Sarsaparilla vol·
bracbt beeft ,"oor Dominc! Z. P. WiJds,
een welbekende stach ~endeling in
New York, en een broeder VaD de
overleden vermaarde Recbter Wilds :

.. Ik ben vele jaren lang een lijder
gewees ~aan puisten en andere uitslag
van gdijken Aard, verooruakt door de
verarmde toestand van mijn bloed.
10-1 ijn elenslll5t was gering ell mijn
gestel nog al erg acbteruit gegaan.
Daar ik de waarde van Ayer's Sarsa-
parilla kende, door op te merkeo ",,,t
goed bet bij anderen deed, begon ik
het &elf in te nemen. MIjn

J. A. LOFTOS,
Magrllg, Kliphouvel.

'\'" ~ll1ber, 18~18.

oofd-Onderwijzer, Tweede
Klas Publieke School,

Darling. fteoslost Verbdfrde
l'I'LII'.\TIES met gptuig.

-I :.'rtlên (copijelI ) voor boven·
r'·~I1!.JI· )'l'trekking zullen door
()n' I,·r:.:,·t ,'pkf'nde wlJrden inge·
r I. lu! 1', fh'celllbel', aanst.

~"Llr:" .!.::';I H) per jaar met vrije

lleh reeds bijna bij d~ eerste dosis j

toeD nam mijne algemeenc gezondbeid
toe, en nu i. deLelve uitstekend. Ik
een",1 mij bonderd per cent .terker,
en ik schrijf dit resultaat toe aan Ayer'lI
Sarsaparilla. die ik aan kan bevelen
met "olle vertrouwen als de beste
bloed medicijn die ooit uitgevonden
werd. ..

Voor alle kwalen "eroorzaakt door
arm of bedorven bloed en door alge·
meene veHwakk.illg, gebruike meo

Di! waar, Deef, "k kril dit daarom llla&r oei
hot agter; 'n IDeas moet 110 dali ir .erai&ti, w_
wat bij in 0011 ~ tW, yoonJ in OIl,IAM. Arme
"Jan KieMIr" ï. In • ..,-water oer w.t hij ia .Uo
.orige .tllk ItlIIlnij'fe het, omtreot 'II progres.
aie... .kandaal. )(aar moot llie Illo ei aal mij

hr. BoTHA w~r en beweerde. dat de regill- du rom lA) maldtk laat "Dg Die, wut ek i. lank
tralielijst, volgens art. 50 der constitutie, in die laad. • 41

absoluut gesloten is voor alle kla8leD van Ek' het weer meer ;eb'oor: "au .£5,000 eD 'n
diekwalifikatie, Hij erkent slechts een .lr.ir, maar wag 'n beet jo ......
rersehil itrsexe, daar de omvang der wet °0

0

Dit Wlul 'D aardigheid OlDDooderdilllliddag
slechta mannelijke personen insluit. In- ia die lagerbuis te Ilien hoe die IUMDdemente
dien een vrouw geregistreerd zou zijn, toegelltroom het Yer ligt~ It'OOrwege. Uit ...Ie
kon het hof haar naam schrappen. maar hoeke .. n die land bet Iii.... endellleote p-
overigens was de Hist finaal. Wanneer reeo, vooral yan diu kant"l1 die Afrib&adel'll,• eu dan !lê hol now die oppoUaie ï. .neeD pro·
iemand meerderjarig "Wordt ia een con- t"""iet 1 Dis ware "procrea"·dien, IlOO8 ok
ventioneeie wet. Bij de ouie Romeinen e ander dag aitgeleg .!te!.
was een jODgeli~ meerderjarig als hij 14 Die rappon 'f'&D die ~ItOOP~Bkandaal comité
j:'lal' oud was. Bovendien komen gekkeD werd namiddag inlSele.er eli deur die apeaker
en zekere misdadigeJ'8 ook onder de "pro. .oorgelee.. 'a PogtDg. kit omkoop ILIIr die
vise" van de Engelsche acte. Alle soorten "P"'Ireeaie ... " sijo kant w'fld gemaak, dit.êdi8 oomitAl, maar bol kon aie nimad wie agter
van milldadigeJ'8 zijn niet gedlakwalifi- die alr.erme .it, hoewel hul gedink het dat dUI'
_rd. maar slechta die genoemd in een '0 penooa of penoae Igter peit het.

wetsbepaling - art. 10 der constitutie. 00 maat, glo mU~o:it .. I die moeite werd
Rechter MAASDORP vroeg den heer we_ om die dialullllie oer die rappori te hoor.

SEARLE: Gesteld een geregistreerde kie- Kijlr., .. die lede nr hom "Il' dao .. I die 'roIIke
zeT begaat een miadaad (genoemd in art. .pat. Eeo diog il .. ke! ona is IIM Jdnden lIie eD

on. lees oelr. 10 'D boeije hl"'o die ~I!I.
10) eD wordt veroon!eeld, bn zijn naam ono
dan niet geschrapt worden? Behondt hij 'n Aanmerking wat YID middag door oeef

h
t te te ' D h Krige gemaak is. maak mij Det Dungiq om

zijn rec om s mmen. e eer die getuigeoia te eien, SOOSiit tredruk .. .aJ elr.
SBAB.LB zeide dat hij deze ..,ragen beve... probeer om 'a boekie ill hande to k:rjj .11 clan
tigead zoo beantwoorden, hoewel het niet ...... k daarui' .eriel.
nood ig was deze vraag thans te be8li88en. 0

0
0

"'~Met 'n lwaar hart het leier SIr.rijoer ... mid·
Aangaande het tweede punt haalde de da;: die oilaJac ... die conferen.ie bekend ge.

heer IN}/ES een Ilitapraak van het hof te maak. Hjj het goeê da' die b&la1III no die paf·
Kiml.Jerley aan dat volgens un!l;e wet tJie teeD .ijo ~iu ... l1Itoord i. en dit tea nadeele
. ' " , van die laudelike partij. Maar uou dat 0011
mdlen ecn betaalde agent beeft gestemd, daariD is, aou moot on8 die pil maar .Iok.
het hof ziju stem kan vernietigen. De 0,,0

re(~hter.presideut erkende in deze ult- Da.id de Dwaal het die dank oDhaDg ...

k h
h d wie? Van die landelilr.e partij? 0 Dee, maar vau

spraa ,dat et een ar e zaak wat', dat die vriihandelaan 1'OO(al.,.n 00 leur Bprilr. Te
indien A, een betaalde' agent laad, die oordeel aaar 8ij~ toeapnak dan ia hij DOO1'&0

voor B. ging stemmen dat B, dan eronder hoogmoed glad ver dw:aal. Maar w .. rop ï. bU

I
" d Ik'· . ol h d dan IlOO hoogmoedig? fll di' omaat bij Ijjo elek·

moes' I) en, met we e oplllJe e oof _ . bel ft _-"-_L h'" D' d ...".. 81&- o •• ,.",,,,,.. e., II .. rom waar, lO
rechter zijne mstemmmg te kennen v,af. kru wouderlike meDAt! in dio wereld.
Volgens de ]<~ngelsche wet, zeide de hoofd- °0 '"
rechter werd de stem van ee. betaalden Of ï. bij hoogm~!g op, di~ yo?ruitaig dat die, Alrlkaander parili _kien In d'e pt UI ....
:Igent afgetrokken van de lltemmen van Wit bij 1'er haar l"rraaf het? P .. of, die mao
den kandidaat. welken den agent had aan- wat ver _ijn .olk 'n gl' Ift&l bil aelf !lurin
gesteld. Ook vroeg de hoofdrechter aan ....L ••
den heer INNBS: Kau een kandidaat, die Die lIpOOr•• naar ~ketlJera' moet nog ge·
een betaalde ~ent had. welke voor een boaw word, IDUI' die 1:11 .ai di, noa al moei
ander kandidaat heeft gestemd, het 'Voor- dra krjj die trein nooit weg tie· Dink d.. r laD,'a epoorweg •• t tog geboa ail .ord te wil yer·
deel van deze wetsovertreding eischen? ruil.or die &lgemeene bOlaDge .. n die land!
De heer I SYES antwoordde, dat hij zulu A. hij di' uio Mlf \'III middae Jeeê het Die dan
zeker niet kon doen, ala er eenig bedrog I0Il ek dit DOl aie eerlo bet mo.-..
in 't aanatellen van dien agent was, Die reporiDi het .. n middag 1t mooi oer·

De heer SEARLE betwistte de uitspraak mDilII behaal, ODDOa ..... &l.Ietuatoonat.elliap
van hat hof te Kimberley niet. maar mei die grondo waanoe ~ betaald meet
toonde aan dat men sou moeten be..nlzen wordo zoodap pUIlit w_ E ia bljj dat die-",. goeie bepalilla mot 110 'D croot _rdereeid deur
dat iemand werkelijk een agent WllII van lepaD hei.
den kaDdidaát door wien hij betaald werd. JA!( KIIllEL

J.:eo kandidaat kon niet, voor een kleine
belooning, nomineeie agenten aaJistellen
met bet doel se daardoor v~n de atembl1ll
te honden.

Daar deze zaak· nog ~iet door het hof
beiliBt ill, onthonden wij 01111 van eenige
ootdeelvellingen. De punten die aange-
roerd worden zijn van groot publiek be-
lang, en WO twijfelen er niet aan, dat onze
lezel'll de nitspraa" n'l het hof. met klim-
mende belangsteUiuló zullen te pmoot
zien.

Parlementse praatjes.
Ku.-t.acl, 18 No •. '98.

()llo!' ('1\, I' tl' worden llledegedeehl
r:'.C;t·:-'·), l'll I!"llaIH.J,.:ch.

llloet gewillig tlJn
ti,·t'r.;lllit'11 In te nemen.
11'"n:z,landl,'dcn te beginnen 2·)
!i!l:lr~, 1 ~I.l~).

l. I. j,_, DE VILLI ERS,
Vool'zitter

D,lr!:n~, lG ~ovember, 18~8.

Ayer's
Sarsaparilla.

w .... -_ .......... ~

burg j ste klas
School.

Publieke
TE HUUR.

BENOODIGD r~'E~ lIuis aan het Strand, van
J..:J af de helft van December.

(}. C. HAD P'l'.FLEISCH,
Stellenbosch

, E \ II" 1p.underl\' ijzer die be·
1.. li\·l' dt! gewone vakken,

:1: 111 ,taat is 0111 Hollandsch
'1t':'\\'1J'i I·.' Igeven voor Matricu·

Kennisgeving
Aan de inwoners van Stellenbosch

Paarl, en Wellingt<>n.

:'''!'\r1-, .£ 1 ~,(i per ja.ar.
II'. ('baamht'den te be£rinncn
m.d,:, Illjk na dl' Januari va~alltie

'llll', md getuigschrift€n
':1 de,Jr rll'n Ondergeteekcllde

", .[:Jg,_·n worden tot 19 Decemher, HET LONDEN DENTAL IN
STITUUT, Beperkt, zal eel

van hunne zeer gekwalificeerde
Tandheelkumlig Chirurgijns zenden
om hovengenoemde centrums te
hetoeken, op den tweeden en vierden
Maandag, Dinsdag en Woensdag van
elke maand.

N.B.-Alle Consultaties Vrij. (~'an UtI C,,~.pmtdu<I.)

Het dorp Martbinua Wt'uelBstroom, zooala de
hoofJsted Yan he' distrikt genoemd wordt,
beeft zUa nil.... ootleend IU don ex-preaideut
H. W. Pretoriu!, en ligt boveD op de Dralr.ena·
be~n en 18 mijleD nu Volbr.-l ...tation.

Dat uet hier eonn _r koad wordt iD deD
wioter 1''''t licM te bezrljPOD elll men bedenlr.t
dat H. W. 8. 1>,600 .oet boyen doo ,,-piep I
gelegen is. Mijabeer editeur, gij kant doo ge·
malr.kelUk yerataan dat er hiet' eenige jonge
b.leroll lijn di" ftIl plan aUn &wh .. n eene ge·
zelliD te .ooniea .oord.t do winter weer zune
..el'llChijuing .. I maken. Ik heb suoyeel go-
boord VaD de oat.aul'lChoollhedeD nil de WHle·
tel!ike pro1'incie ea .,OOraI nil de mooie jonge
damM, dat ik beliloten beb dlo deelea der Ko·
looie I&!! het eiude nil di~ )1&1' een besoek le
brengen.

M. W. Stroom km aekor niot roemoD op nie
oette gebouwen. Hot Dieuwe kerkgeboaw _t
lijo toreo, d.t geheel .an klip w, .taat in bei
middea ... he, dorp eD .trekt he' kit aierud.
Men il ook bezig een JaoddroatbDtoor te boll-
.eo, helwolk teKen hot eiDd YID dit jUl' '101·
tooid aijn sal. aet ia een aeer aai ea prachtia

~.i. _IIOJ zeer droog JUer, wil hebboD eeaiga
beieD phad, doch die waroa aiot geD08I om
bet dontip .-driIk te drubD.

Wii lioa .,orlanroud ui. DUI' meer doordrill·

re;U r~';"r 'l8l'bljjd oyer cJe o.,.nri.oiag
door de Afrikaaoder partij behaald ill deo
l.. teteD e1eIniee&rjjd. Wii lieu met. ahcbuw eD
yoroo'waardiging op de lWIdehriin "0 deo
beer D. C. de Waal.

lJ, .1. HEIWOLDT,
i 'crdarl;; Jer School COIll

- - -- ---- ---
merikaa.nsche
tente Ei Kistjes

TE KOOP BIJ

W AKKElUJTROOM.

nlius Horn & Co.,
64 STRAND STRAAT,

KAAPSTAD.

Blake's Boarding Huis,
SOMERSET STRAND.

IS hoog gelegen, naaste huis bij ue zee,
met zuivl're lucht rondom. thana

berOOow,l maar prijs voor legit'S zoo
billijk als altijd.(,'sche Stevels en Schoenen

;!sche Werks Broeken
ilsche Pakken JonJ7ens
K:':!eren,

TE KOOP BIJ

STRAND STRAAT,

LIUSHORN&Co

MARKTPRIJZEN •
KAAPSTAD.

NIEU"W1i ~T.
1,' Nov. 18t8.

••. d.
_ 0 7 8
- 0 0 9l
- 0 , 8
.. 0 8 Ó
_ 0 • 7
- 0 S 6
_ 0 Il 6
_ 0 8 S
_ 0 S 9
- 010 6
- 0 1 S
- 0 7 0
- 0 0 al
_ 012 5

HET BUWI:L1,fK Y&II deu'heer H. G, JIeD.
driebl ftD Gordoll8 Bui lIIet joogejalfroa.
llaria J. Malaa, oodate dochter ftD deu beer
Daniel S. M:aIaU ftIl' Achter· Paarl _rd '101-
troklr.eu op I>iOedM 11> No.. De piec,btilbeid
word ia de Neden!. Geref. kerk, AdclerJeyHnai.
door cia. 8teytlor .errlcht. De braid, die .r
lief aitaq, .erd door. hur ..aor....,. ....
Eeu ~tie TOUd dauaa plaala UIl bet
"Wbite RoaM" hotel, eo de .elo ...... nr·
d.. pad oattauJd door ds heer 0-1, eip-
naar ftD laei bo'-l. Eeue aaiate ~-
_ werdea lIit &l.le d.. ~ .,.. Z1IicI·A.frib
OIliftDpD, bM plalddp ~ MD Iuc Iefta,
........ ~ $Ot" .

• 2
o 6
o 9
2 2
3 8
1 4;
6 0
i ~
, 7
6 6
1 1
7 0
o I
6 0

... 0
... 0
.. , 0
..• 0
... 0
... 0
... 0
... 0
.., 0
... 0
... 0
... 0
... 0
... 0

Aanlappeien ...
Lou'l", .. t.en
Abri'oren
&enden .••
O......,u ...
Hoenden
Kalkoenen
Zllurlemoonea
Prnimen ... •..
JIBeD... ...
Boter ...
Enrten (groene)
Kool... ...
Le_ ...

AA.N OUDERS.
[ I:~. F, W. Loew neemt nog

-!('ed- K",tlel'rllngell in tegen
'j"" tCl'flll·n. :'-ia 1 lij Kt't'k en
",;1. [Jut' Hllf'gtijdig aanzoek
,~'I'd .1 :lJl'l1fl Kwartaal.
1;'JZ'illol,'rhl'den Ol' aanvraag toe·

1l,J,_.n.

MAnKT-PLEIN,
Wellington,

VIlOEGB IUJUl:T.
I ~ ~O\·. 1898.

• L CL
_ 0 6 li
_ 0 S 0
_ 010 0
_ 0 8 0
- 0 9 II
_ 1 6 0

HInt. Louw, Oorlopkloof, drie lIur ftII
CalvUUa. woaecbt bet nUead publiek bekead t6
.telloa da' ~ tepD biUjjlrea PIii-
aldear 'lel'1mgea ma- worden. .,.. de op-
bra .. ' 'II'Ul'YIIl Ijj... pdaelte YOOI' d..... -
diapaak afZtIM.

••• 0 3 7
... 0 7 •
.. , 0 10 0
.. , 0 6 0
... 0 8 11
.. , I f 9

S......bool ...
Erwten (groen)
lieren ...
Urdappelea ...
Boonen (groene)
Boooea (dzooge)Illnocr, bV8.

o 0
o

An botel keeper in thai oppressed colIntry
haa to pay ID IWlloallicene.l of £ 100. .

° 0o
Noria thill&l.l. Somutaaa"'moa'on iJle •• Llt

~ __ IIP to £~, .ad a pole bui~g with NOIateoda trelrl de heee FiU .. .,olIe laW-,
• briek aaiJ for Ute reof, .bieb coat £bO iu &Il and OD_, .. t 'fOOr' wile Wlante 1'our ... betaalde
.Lieb ~ 0'tflMl' woOld he dAI..... ted to ','--11'for ~ te 18"'" Do twee jooge -- WeIb,_u _ Coeke t.rekbll ll"II YOOridDn.ed YeeJ de -_
£75, haa been .-d ., £275, ud ~ u-. dacb~. ~ allea.llet haoM wond"jilre tIOereL
.beurd .... nationa onen are OaU~ a~ to.., En III - er dan ook - liaf at fft&i iii&., iD
2d. UI tbe £.' ,InanD. -ierip kleederoJD. Wat na .... ce-; O.~ .... -".Ook\'lllI~'C1p .. twee ..

No wooder thar ~inr- are .... ted, IlOl' ID)' brOeden Cooke. De kWao ........
Ik tha, lw '" f .L_ .... cIocla-_ .._. l'IOriaeIJ ..,...., .. ill-

woo r OD./ ... ,·,.rJe I! - -.,. poe rher "", bewooderd. 0., twee JIOIIÏII, ...
there.: YOIII'II door des heer F'dtia 1jj1l _ill.... --: .0. __ dierell ..._.

..wer .bat .e ~ft read ibia ala •WD :1.0oU 1Mbboa. WJ .....
_ eboalcl ; be aarPriMd if it 111ft-lIG I :::: ...i!t:::r:.:::t:n. ---
'IritIa tile plea; thd lae ..,.

to a ~ ucl nail, beDelW tIM

••..~
. CallCDlea wiUl", ........., ba"e beea
dnrias tbo put. wêek b)' Iaotb the
.\frieau &lid tbe Progr.ai.e puU ...
part)' h.. extended all Hl"itatiDu to JlT~,. C.
do Waal tet be .,,-ni, Ha Kr. De .~at.iD
m high 0pi1U01I of himtelf after Uail .,"" \CIItIar
iatilll&Uon t.bat .. a politieiaD bil ~ b
prfiomMl to hie co... o)' ? I'·e·

The Editor. ef tIae uy¥ .A,.,.... itI~. Jut
Sál.orday'. 8el1irs, d..... iD h. UaaI
and ~rn)'lewith JrIr. Merrinaan'.ex ,*,l
Bndge' .peecb, _. he explaiaa tlIat the Wa·
ordiaar)' iDCrOUe iD tile poliee exp_1i il
doe to !.bo large Dumber of penoaa iD
l"CC<Intyeara have '- .. dvaaped do .. " ~. oar
"bores. Thia i. a very great co.plimeat !K-
l_ to the SouUt A~ pari,., moat of boat
wore bom in South Africa; be, fro1ll a Pro-
g~iY8 point of view ~ ~ ..... tiOll ia a 'tUe
onkllld. 80""'1. Utei,Editor bA'l ~itI
hw mind'a eye wbeu po..ning hi. witi)' 11
either Fydell Garre".~ aa'herfoord B or
Frederic 8c!_mbrnc'ler, In of wbom ha .... been
acoording to bim .. dumpod dowa 00 "ar ~"

iii 0
)0 1

To be thoroughl)' p~i" _ .. -da )'OG

m... ' drop the lint of )Vlir two ,. •
Sir Joba Gordon SprigJl'refen to be Sir
Gordoa; Kr. Fydell ". Garrett Ngu8' f
Edmaad Garntt; Dr~ F. B. 8&rria i8 pe.er
happ,. anl_ he w -.ned Dr. Butlaelfoord
HanU, and 10 OD. Whon .iI,I Mr. B"odea
follow llllÏi .. d i~ ~ bie raag ~ bim
81 :M.r. C. Joba ~? I.. ,

Tbe SJHClalfW recei..J by lut IIIlliI co~"in.
• _t illterealing am;l.e on the Great 't Mea
of .ur~" but. the ~~le ~uar bripd, .iII
loam "db COIWderabl4I lurpnM that UJe~ M no
_tioa ......._ in tl!e ertiCIe of Kr. ~
That die irtiole ill q~1I ... noi WTi~ by
Mr. 8tead il qllite ob';oua. .

••• i
"Ot.erYer" (.ho ~ wo pru1IID .. si"~ hill

real name to the Eclitqr .. a paraateo of Iaoo4
faith) writing iD the .tt,.,.. &boat C~arch
RePten, .. ya :-" The b.lit)' of the EMliab
Chareh .,.telII ia that )'ou c:an .... the ,.1aoJe
"JIwter for III)'bod)". ap 10 1oIJI")'OD 'atud
UIe Cbureh oIIicer a driak or si.... bi •• nttle
-thiDc tor hia troable iD .. iltina ;ro.. "
CID ~ be n all)' ir1Ie? W. hope noi. '

•••
lf Kr. Bbodta bed been aboa' Ute to .. on

Monday afternoon, and aaIreCI himael~ how
the maltiiode obtliDed three _la al de,.,
he woald h."e coae to _ h. Iiona, • sWeter
if Dot a ."r,maD. '

o 0 'o I

. Wheo Kr. 8chnriner, iD ParliamIlIIt, objeoted
to the ODlpJoy_t of JCU8&aken OD 8a$)' at
show .. Sir J.... sitewrirh' • reported to
ha... iDterjectod il ~01 Je ... " Wha' do
CoIODOIBIlI'ria aad Kt.Weil tbiok of ~?

• 0
'! •

Bow IIl&IIT Fia~ ha.o ,one to ~,
where from, &ad ODwlaai terms? PerhapllOlD8
momber of the ~ WiJl pu' thoae q..uc-
whore tlMy c:an be ..... ored. .

o 0...
Colouel 8c:hermbratker, haNC Jectu~ on

mora" ai JrIa1jeafoo_, hu D.. &II.nced
(accordiag to the .ArgI...) that ho yielcla I kI no
lII&Il iD bie deIrirO to; keep Uto 8&bbat~ holy.
The PIlaa\ member .iD preMIItly be ~ Cood
kI li... '

o ~OOO I

A ne. court-bo_ :ta jDllt a foolish CI'LIIe. A
few hllDdred pooad, apeDt on tbe intAlrinr Of
the prewa' ball wo"ld make it 1D0re .,ntabl.
tban .oy buildiDg th. Public Work oaa treet ia
tbeeeda"L : . •

;o.~ ,
The perfect qnielineu that M si ..en' by ita

altllatioll ia worth Uaeiaacrifice of mao)' VjptoriaD
Era A.reItitector&l mÓD8tro,iuee. I

••• I

TlLXlIlioa io Rhodesia appellft kI be ~euier
than it ia in parta uDder Portuga_ cpillrule.
A Istore·keeper in [Gwelo haa to pay flO COf' a
general de&l..r'. liceJee, and he i~ bQund to
tako out anoUter obe for .£10 .. aa i+porter
uolea he buya hia gooda ia Bllla_;ro., If he
dellia ill guDpowder ein !JOU another £101; if lae
waula • wholenIe lice~ fur liquor ~ gDH
.£100, and &DO~her £100 .dded if *' 1181..
by the butt"" If he ï. &goot fo.r elJirud of
whislr.y or 8OIIIeOOdy·.boon. tb.n, by the .. a)'
of • chan!!", he hu to take oat aaotber 1i_
thÏII time fur .£21>. '

.• 0
o

A butcher io Bbodema haa to pa)' .£10. and •
baker .£10 ... d if ~ .. id baker ill fuuud IIOlliaa
Gd. worth of Iweets he is botmd to in....t ill
another £10 liceDlO.

• ••.~ 0 ~
'Hf. 'Tbom:tl J.Iarq., Kr. .. \h.........,..

TJU;mPaOU and Mr. ~ . .J. O'B1'iJl)' •
....... are hantiar .ith a -... to
in......·....,...., ~tatiota of t.. ".;".... t~..
ThotCoIoD, .-oeI, real•.., - ,.,.
ou~ .. * Itcitl&ti .. weat tII&l WW .. a"';ilillia':
.beu 'tbtt ..w-t Bill" ... ,_.
law. .

8••

lo tbiA cliatcibatioa ('"" ~) ef
-*a, ODe gNt and êinittJ J~'~ 'ct
ba ... been oNriooked : .Ia_ ._ ME. 1'~Z'"W.,.. _ ill? U 0.,. Ten _ ... .,...-
~,IDftl)'Y"'_"'" .... ita· ..

• ••Ibs the ~,. ~ .. 110 .,. f(W' tile,·
.. barb&, or ~ Uaol'.'pillR POIiliIIiH weil ,_ '.
&be blood of .1.,.,•• tile __ til. .... ~::'.
piion, 1.Ida&ioa, aIK1 &la. tad ". .. _ .. : ~
aorbia, tba$ &liere II ao *'_ leD te .......
tho alairs of .. tIae B..pr. t tt :.

. o.••
We bow ant.. P_.., ......,., ..tile CIaeIr· :

_a'e" clWrmSll ia '-1.ia4P"I file ...... , ]'
Selo-..; or lae _,.&lliak K..i1W'D111t __ ; ,
beU. _tit aU_tien tIaRa ,.., _".~
Ita.,. __ .. bis -"0: .a-. ~
still'.a pit)'; Viel. and Jl.a&abele in ........
.__ .01lW be tIae PtvJl"'-'.. JIIit,' I«' .
~. ~

o ••The Ti_nd .A,.,." ha., , ooet.ap& ....
ridienle tDr &bpee .homU .., rwpri ,..
t.lae b~ of God. The ItJIII't1 _- ' lit....
_,-dI8J to the .A,.,.,., ".. .AItiI8 el· .....
~." Tbo baIIoW'ÏIII of tIM Lortr. n., li- .
"apaai tbe IDCIdem .prU" UIl .. &lie .....
~,of ~ ciYiliatiolt," • tIM .PNp...
.... III Pll'liaaea. CIeaIare. JI_ ........
Ulat UIe ItJIII't1 _ __._~ ia -... .. -'
.. .Article of Precr-i.,. beIief.." Le$ _'_-' ','
eapoeiaIly &akeDOteof wa. .

• 0
Kr. BIO... wbo ~ iD.w- of ..... 0lil

.. ya of reepeetable 101IIII -. • nParteII '"
Uto ..t,.,... _ barial "eot.rtainecl tile ._
with a deaoriptloD of tU __ in ..... ta. .
orderl, of cape TOW1I_ ..... tk •••• I_ la.
tho aa,. of bil JMib." TIle tw. ia
q-*Ïorl Ita"e .... for tbe order.,., .
.ord ef eottdeDiJJaiilJD.to"r .,~ J . .
when 1Ii1l the repori.r of.' tIae A,.,., ~'~"'--'

aUad that De ODe _ a for WIIet lae .~.
ponouall)' tbiabof t.he of tile .......
ill the Houe. What the)' is to ha ...
report;' pare .ud &implo ; '\e)' WW fora tWr
ownj~. .

• 0

Á. BONDSJlAN'S LAllENT.
')

(.~D"P'1'&D.) )

De W.... , m1 '(iri;"t.iau Dand, dl
Wben _ '"'" &rat eDqaeot, '. \

Yoar lPII&CIh _like a BoademaII'a,
With lIB )'ODr life _...-' ;

Bot OOW )'OU'1'fl ...ur ...... ,0 !
Yoar '101oe .e 1aar4t)'1aIow •

WbiIe line- baft 'fOG' .)'IIIpMlay,
Do Waal, Ja)' ChrialUa Dand, 0 I

•••
De Waal, ., Chria~ D&Yid, 0 I
'I'he ~t • OD oar litIe ;

And .0 kaft -y ~ left,
.\lI trus'1, wae and wied.

ÁDIl tito' ;roll ba... dl'lMlried ..
ADd ..,... to jolD !.be foe,

Wo iaeaa to 11gb' and oooqaer ,...,
De Wau, m)' ~ DaYid, O!

.o.e
De W..... m)' ObrlttiaD Dand, O!

With III)'OU cliiDbed u.. bill ;
And baad te baad we laeIPed JOG ap

WiUt racial pod.will .
Now baad iD baad with cecil Joim,

YOG do_ the lIilI1riU 10,
ADd you'll .... p ~ at the foot,

DIl WMl, m,. CbriatAa Da'licl, 0 I

• XUNBBlUOHTD.

FILLlS CIRCUS.
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KERKSTRAAT, WELLINGTON,
Stalen Dam Schrapers met Withouten

Wielen, Afdeélingaraad Kantoor, . ,

Bolinder Zweedsche Kook-Kachels, D.E Z E Nieuwe Besigheid voor 'K. T,EEDERKAKING en Bobert8Qn, 12 November,1898,
MANS-, JONGELUI- 811. JONGENS UITRUSTING --"..--~--~..--

Engelsche Kook- Kach,els, is de voortzetting der oude Firma, gedreven door den heer G. J. Rm." DiJlBlonlConntJl of IoberbOD.
Brandram's B.B. Zwavel, Handelaar-Snijder,. welke algemeene tevredenheid en prompt.e Fencmg Act, 1883. _IIDa

bediening venekert aan allen ,die de tirma met orden WilleD begun- --- APPLICATIBS .'tOO. I' .de. '
Heining-Palen en Draad, stigen. NOTICE. is herebrgiveninterml king, van ·AaitteDt ....

of Section 5 of Aot. No. SQ. Publieke Scbaol te Potc~
IJzerwaar en Aardenwaar Magazij'nen ----------,;_.-------.-'-'WII--- of 188.1, 'that at thenextJleetm,t of worden door den Onderpt;ee". . , DE LIVERPOOLBH WD. D GLOBBASSOWTJB ,ltlUBlPP'u1 the Co:meil to be held on Tueaday. ingewacht tot 15 Deeember 'Vastgoe
10 1°D II t t th~ 13th December, 1898, at 10 App1ieariten mOeteu in het .en '/ ar lIlg~ raa Ultb taald ~~A 000 000 o'clock a.m. a resolution e=pro- . 'D~O D . ál'll van ODdenriizeJ' lieJ!'t1H:cutl HU I'!=

~ , k. , Baten £10'~:mks~~~lIT~t~mste~ £2,a84,&x,~' , • ~ to reques~ His. E . cr ! BDtI.'I .' 'l'weede'K1aue ~r.z=:,. Bepubliek. -

KAAPSTAD
the Governor. to issne hl8' huwde of van claaTmedë plijUtaaiade

. • Brand I ssurantl'e aangAO'Q.A.n op de beste termen. tion declaring the proorisione of EEN . zer, on~ tifeat.en, en beteid lijn bianeD rede________________________ AOO OIUW "l)- Part L of the above Act in .pera- manspe~b, van g ge. l"lten ·tijd· het door de Wet
ti . th Fi Id Cornat- . f ~ om onder"'ls te geven 1&0 4 , .______ - - on In e e - """"J 0 ~k..) . , bet"'; lsob en clSCbte &Ill 'UUlogs-examen te

Een bekwaam Agent bonoodigd op elk dor/) in de We!Jle/ijke Provincie. Montagu, Division of Boberteen. ~~~ul~~k7:U~(om ~t med' ,Ap~li~Ubeten .~_ me.t de di)-
_____ By order of.the, Council, te be inen] .£3Siper jaar met vrij phca~le8 wuutu--u ~n eD

Doo
aanzoek bii het Zuid Afrikaansche Tak Kantoor (P.K. Bus 317), S log;i! Applic4ies pllkn mp van hdm4at.(ICha~ eener Hollándaché
00"""", ~ v__ d G. W. BORCHEBD ! . h rd tnt d 1O.J_ n_~_ Protestanteche.· Kerk, en ~ goed.

Koloniale Mutual Gebouwen, AalipIJta • Seorétary wae t wo en ""I en cuen..._.w __.I_1:'L ~_.. Z" lo;'" ..._.I . bet.. Doe~. k bij den Onder· ~~l ..r. 15.~ '"e' •Jl moe_ ~-=
WILLIAM HAY, Plaat8elijke Bestuurder. D" 1 CO il . lUB_ !IIIn ~ onderwijl ....

iVl8lona unc ,ge~eekende. : i:. de IIolJandlChé lilt
Oftiee-Robertson. ; W'iGREE" JNL r~sche talon; terwiJl~m.clbllia
12 November, 1898. .. P.O. W~ord. ~";,nderwija de HoDaadtche tM1

Vla; W ~lvefootein,. ie.
I Diet. JansenVIlle. Het salaris bedra8gt ml) pe

IN excellente--;;'ditie. superiëu:re _.j..; -B-E-N-Q+' -O-D-'-I-'-G-. D, jI~dienst te treden op den lOden
kwaliteit uit gezochte II HARLY I ' • '. Januari 1899.

ROSE" Aardappelmoeren, ge.. ~EN gecertiftCf'crde.Onderwijz,-
achikt voor onmiddelijkeuitplanting, ..II!J res vooé een derde-kluae
te koop tegen zeer lage prijsen. Werenachool ~ Riot\' lei, tegen een

Binnen weinige dagen zullen al- . jl •

hier worden geland, Bobotsch-ge- :ilaris van £....o per Jaar. en
kweekte ol EARLY REG ENT S" al :Denlg'j~slaagdo applikante moot
Aardappelmooren, noteeringen per ' . " . is h .
brief of telegraaf gemaakt, op ont- onderwijll govep 10 ~nge e en Jn

t Bollandsch. .:
vangs van aanvrage. Arp'ikatiesz~lI('nd oOrden Onder-
LIBERMAN & BUIRSKI, ~tf'!t kende worden ontvangen tot

24 BURG STRilT. op 20swn Deqember wet ",,['ijen
Tel~piacb .Urea lO LIBBBJUlIl." vtn certifikaten~

P.K. BUI 157. :Werkz.namhed~n te wqrJeo aan-
v'_rd in Januati, 1899.
. W. q. VAN .ASS.

d A~re8: P.O. Rfetvlei,

VAN den Ondergeteeken e op . via Fraserburg Road.
den weg tusschen Malmes- _,_'----------

bury en Groot Vallei, op den 13 Ondem'li'er Benoodi'd.
dezer: 2 Bruin Paarden, 1Ruin en. II" l)
1Merrie, Schutmeesters en ande-
ren bij wio zij mogen komen aan-
loopen, worden hiermede vriendelijk
verzocht dadelijk kennis te geven
aan den Heer VmK VAN BREDA,Mal-
mesbury, of aan den Ondergetee-
kende, door wien alle billijke kosten
zullen betaald worden.

M. SAACKS.
Zuurfontein, dist, Piketberg,

14 November, 1898.

Teltenover Po. 'tik an 't00 r. De Hoop RoberboD,
10 November, 18~.

OndnUar GeRBgd. .
.eSi6 &alam. EXI

-,.,.... -

".PUBI

D:
In d

~ ..-w .......~..A.. ~~~]!IiI":E:9 --------------
-KA A PST AD, De heer Jm GRIBBLE,

DE

Welbekende Af'rlkaan.ohe .&fneID..r

DE Ondergete
doen verkc

GEARRiVEERD. weensdar
I.-VAS~

Vee- en Zaal pla
Buiten~bouwE'1
RIVIIS-a en KC
tien waarvan pI
pengaten met
beplant met ein
Loopend Wawr
geetrekte Zaaila

OHDERillZBR BB.O~DIGD Landmeter verd

V OOR d.e m Klas. se,bool te (e)-De pJavoor Groot en K
Andnél Kraal, Distr. Oudt.-

hoorn. &laria £100, met mje 2.-LEV1
W<rDÏDg. App1icatiel ~eseld 'fan Hengsten, 20 Ai
getuigac~D. sullen IDpncht 8.- Keldl
worden tegen eiDde del jun. 1 1
Kennia van Hollaodaeh een nood-lJllaOblne, 1 Kap
I&keHjkboid. Tuigen
RIOHARD BARRY, V.D.M. Eggen, I Klo

C~ 4.-00Gf
Voorsitter. Oogst (in

____________ Il:nuaoen eik.

6-HuisI
Slaap Kamer

IDUrreti, RUl\tbanl
Kleede

lAa.wtf'!-lVl'!l'lC. Me
ZUID-APGAAIIICHB groote men il

KOlUllILUU. lLULDlIIIT N.B -Het
bmltre1nt 5 minut

De II ~T&.EMAIL " Mut.dG~1I

DE Ftoombooten dellll' LijD~ ..
ken ... n K.. pad Daar 'LoDdeD OlD

dtll &DdeN Woen....,. &e' uar D.ID', DIU' IK.AmAll'_D'.~hn1I1WP
.\lt;cle1ra ell PI)moll&h. te su, 1IeIaa_
APteaaiOD .. le,Jtncle op de bepulde .....
1Cb.atijcIeD.
.0.. t-TAJlTALLCll' OA<iTL'L.Kall Du.., ••
" D-Duli01'T4B 0.1.4TLI''':JI B...., JIOJf

Dec, 7_,),,1888ooX C \8f1.., .X lf" .. '81_
~ 21_IAWUDIN CAttLE, K."" "'on 1-----'8811_

Ju. 6-" IIiBAlI éhLTL :,If.pt XIWDA lo"u- )Ol!lWKOA!( CA.~LE, a..,. HA..

JlEEFT pas het beroemde Mauser en Sporting Magazij~ Geweer
- ontvangen. Het laatste on beste wapeD -;O?r het schieten van

allerlei soorten Bokken, vooral Sprmgbokklln. I rIJs £7 lOs. nett.
llagl'l Gewel'eu, Rifles, Revolvers, en Patronen van de beste kwaliteit. KAAP-KoLONIE,PAARL, Verdweldt deze courant.

J. HOLLEIUN,
.Hon. Soc. der Bch. CO D.

Publieke School t

Potcbefstroom, Z.A.R.

DJnamic~ Detonators, en Lont.
Bicvcles, Bicycles, Blcyclea '

SCHRIJF OM PRIJS LIJSTEN.

werdt van uit alle dee/en van luid Afrika ondersteund,
liEBT gij een ,~ortret waarvan gij copij~n ,;enscbt, of Leve~sgroot

in een Lijst wenscht vergroot to ZIen r Het komt er DIet op aan
door wie het genomen, en of het een oude portret is, en of het uit
groep genomen moet worden.-Zoo ja, zend het naar Gribble
en op uw bezoek naar de Westelijke Provincie, ga naar
Gribblo om u te laten photografeeren.

TURF MOLM (GROUND PEAT).

TC'RF, de beste voor het verpakken van vruchten, zonder reuk, en al
het sap van gekDtll3de vrucht en inzuigende ; in Balen van omtrent

280 Ibs. tegen l O G per llJO Ibs. netto kontant. Kan over CD over
worden ccbruikt.

UClrSCBE AARDAPPEL. :MOEREX tot Kerstmis, met ellie
intermediair Union Stoomboot.

BEN ·HARTLEY.
SCHEEPS en

COMMISSIE
AGENT.

A. FITTIG, 47 BURG-STRAAT.

V·OOR de derde klas Publieke
: Bohool te ~langhoek (~udini).
: salaris £60, ! benevena vriJ'Iogiea

~ vrij verr.tr van en naar de
$atie.
i De J noodige I getuigschriften vangpea. JlE'(lrag,1 bekwaamheid in

~ge. lach en R~dech, en van lid-
~hap .er Prot...stanteche
~erk zullen torden Uagewacht tot
so November. I
, ' De Sobool.isl~ uur van.'t dorp.
! Werkaaam~en te beginnen ID

Januari. .
:.Dames behoJven niet aauoek tedoen. ~l .
,j J. A. MAL~RBE. v.au,
: ! Goudini.
! : (eloniale

VERDNAALD.

Kaap!!tad, :) :\0'1., 1898
_1

KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN. :. Osborne Columbia Snijmldune.
5 Voet kub. voorzien van' Roller

Bearings. De eenvoudigste en ge-
makkelijkste Machine om te be-
werken ooit gemaakt.

Wol, Bokhaar, en andere Pro-
dukten van de hand gezet
teqen de Beste Prijzen.Br_;ZOÊK";'r'~)1 en inspecteert ons Huisraad, Breekwaar. en Glas-

waar Yl'rt nkamers.

THE LITTLE DUSTPAN,
PLEI~T STRAAT,

Geen IDgcvoerd Huisraad, alles wordt in de plaatselijke Werkwinkels
vervaard igd door zeer vertronwbare mannen.

Eenige Vervaardigers van Bamboezen Goederen in de Kolonie,
Hoek van Ad(
. Kaapstad, 1

COMMISSIES VAN ALLE
SOORTEN GEDAAN.

KOKEN AANLOOPEN.."Markt Plein,
008T LONDEN.

I
Referentie: Gebr. PRICE,

Osborne Columbia Gpet einde Zellbll4er. QUEENSTOWN. .
6 en 7 vt. !tub., voorsien van Roller I -----------

Besringa. Ons patente Balktoestel met een KAAPSCHE
.. iel eronder, D881Ilt al het gewicht.-aD af
de nekken der trekdieren. Eentelp~j. GOUY"BK"I"IITS SPOOR1Il"GEK
toegekeud op de Landbonwtentoon.telliDg III III IlIn lUI.
te Port Elizabeth, 1898.
MBchine Olie in 1 L.n 5 "",Il. Blikken, T d I rd Glor. I P K Villi'ersdorpBinden Draad.' I" ,,- . en ers voor ngevoe e Stoom '.,.. ""D ,
Voor prijzen' en bijsonderheden schrijft Kolen. 2j-steD October, 1898 ..

aan

OP de Plaats van den Ond~
teekende loopt gedurende ge-

ruimen tijd al een donkerbruin
Merrie Paard, omtrent 6 of 6 jaren
oud, wild van aard. De eigenaar
kan hetzelve terugkrijgen mite be-
talende alle kosten.

J JSEAS S. DU TOIt ••

GEILLUSTREERDE CATALOGUS POST VRIJ.......~
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

8POORWEGMAA TSCHA PPIJ.: PUBLl
Markt - Agenten Bulghid,
TE JOHANNESBURG.

A. W. BAM,
~ .• Celliale _.

ltD. 21,rItIEuw..,E MARKT,
E.t..\P8'fAJ) •

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

en andere plaatsen in de Transvaal.
Dagelijksche personendienst van Lourenco

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

Geo. FindlayaG Co.,
Importeon van Landbouw Machinerie,

Kaapstad.
. ].\II:

iJ --- - - - . "

A ANGEMOEDf(~ D door d~·,.'rdon<u·!ming die ?nze uit!2'BVe van
ecn IIo'hUlóch~ ., Hal ~;;sard n VI\1l de ]ong-Ilte I'arlement-

• ire 8eMie !toeft erlanl.."d, h~bl)o.'lI wij Lt:blotl'n et:1I" soortgelijke uilgan
Toor de S('8Kie VIll) I/:'lUBuit te ~vpn.

De iut.oek.tlila.rou van Ons Vileekblad ditm('n er op
te lettfon dat de bllldJ;ijd~n 'fan On. Weekblad. gt'dllrende
de 8eellie in on~ebrokt'n volgttrde worden Nll'ge.,onllnerd, t D dut aan't
einde der Sf'lIl1ieeen ~oIJt'dige bladwijzer zal worden e:.{tlven, zoodat dl'
be.MTfI.·rg Viill Ce "url"mcnlairp lIumnl"!'S van On. Week·
blad tej:;PlIJK '3(10 " Hansard ,. zull<)n hchlJtm. "

J)""t,(!tl 01'1~ gtT"~>eld Uloet ,..orden tiaar h~t jltllal dl'r aan·
toeken {'u ,,·Itlll hij '1.· \"rg~ IJlt"li.-e nlc~~tcn wurd.D LtltlUrlll'tll\l:d, dOf>
men toch liu.j.-IJ;k I14Ul,,,,,~ ~II ""!lJI: ut't l-tdrag voor U:l Lts.;tulllllg met
-bet aatJ,oek _

"'G" r.A1t J)E SAN 'iT DE IILL.'ER " & Co, 8 p3Jhl,
KAAPSTAD, •

Gelieve hierneL'I'M tf:' rill'/"n d~ s,·rt t·,]),· ...... ,,!I/.,li/~.,. en mi,
tftur.1"OOOr ~T , t t~ .~/I(Jn1., h,! IIflVCP d ,~: 661~, ek,. I"Mlllplt.W.!

.... 0.1 PillUIINT, 18~8," 1)

Gt4~d aIl7!~ , ,.... . ..

\:" , " .
ey .. III ~'lDdieo pil' lhID 0( '- Xupolad, hl h.cii"" per 1><'" ,.d. "I!IL
tT" II "',.... " I-' GAilIpYUld ia41"" " K.&pow .erLanifl

"1# - .....

Voor AbrikOOI Jam en Konfijt, Canned
Vruchten. Groote Voorrud.

TENDERS worden gevraagd
voor het voorzien van 72,000

ton van " Ocean Merthyr" of eenig
ander soort Stoom Kolen even goed, nE Ondergeteekenden, TrOegQ be-
voor het westelijk spoorweg-stelsel, U zigheid doeue onder d... stij
Kaapstad, en 24,000 ton voor het van OosSI :D J.un1,alOlf. JqabD
Midaelland8che spoorweg-stelsel, bekend dat de bezigheid sal 'VOOJ't-
Port Elizabe,th, gedurende de ]2 geset worden in 1.. ~, ....Alle
maanden eindigende SI December orders aan hen t.oevert.rouwd SUD_
1899. met stiptheid worden ui~-

Tender-vorms, voorwaarden van BefeJ'!'l1tie Marktmeester, JobNIn.. ... ...,...........J .....
Kontrakt, en alle andere bijzonder- burg. .
heden zijn verkrijgbaar bij. den FOG 1Mi~: Bul 371, Jo~b1ug..
Agent-generaal der Kaap-kolonie, Tel....,h adrw: Ollmr. Karkt.
te 112, Victoria Straat, Londen, JohlD...... rg. .
S.W. of bij dán Hoofd Magazijn- DJ frDROlD1BS OLIVIlll.
meester, Kaapstad. ..

De laagste of eenige tender sal
niet noodsskelijkerwijse worden
aangenomen, en de, regeering be-
houdt zich het recht om het geheel
of eenig. gedeelte der getenderde. ~
hoeveelheden, te accepteeren. IENEtijne collectie~lY Role,

Verzegelde tenden gericht óf . Early Puritan, Whi~ OD 8min_~t
aan den Agent-Generaal der Kaap- Red Hebron wordt iD bet ~ ovemlMD' •
kolonie te 112 Victoria Straat. van December verwaeht.K'an "rordt ---~--------'
Londen, S.W., 'óf aan den Contro- Teraoeht orders vroeg .te ~keD,
leur en Auditeur-Generaal. ~_ daar de aanvraag groot Ja.

stad, en bnitenop gemerkt "Ten-
den Toor Kolen" lullen rupee-
tievelijk aan deze Kantoren worden
ontvangen tot op den middag van
Vrijdag, i6 November, 1898.

W. SINCL.4IR,
Hoofd ~poorweg Magazijnmeester.

Kantoor ftD den '
Hoofd Spoorweg ~1lIIieeIrter,
Kupetad, 1 November 1898. .

Koloniale We
4 Kerk-plei

Flesschen loor Vruchten

Tarid nor Reiligen lUl lobwesbIlg U17L-ft .£3 17.
"Prdor:a .u k 6d.-ea.!3 4s

AARDAPPELMOEREN J

AARDAPPELMOEREN I

" \

Dagelijkschc personendienst van Durban (Natal)
Johannesburg, Preior ia en andere plaatsen In

" ....... 1 en Oranje V,

ONS PARLEMENT, 1898.

Haaons W,P.O, Wijden Nek en
Hazel Fle8llOhen.

COMBRINCK ·EN Óo.,Woodhead, Plant&Co.
St. George', Straat. Dok-Weat;

BINDERS DRAAD. VENSTER
T)AS ontvaDgen en te koop inr hoeveelheden om koopera te
bevredigen. .

W. PORTEn.,
!gent voor WALm .1. WOOD,

os&. BREE STRAAT.
• • .... TAD.
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