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s I'ELL..t3JJSrEOSC:B:_
EEN ZEER ZELDZAME KANS.-------
DePlaats BLAUW-KLIP in de larkt. ,

. i

PUBLIEKE. V..u,u"a.v •."..BELANGRIJKE VERKOQPING
vAN ZEER KOSTBARE

,raste en Losse Goede
Levende Have.

'9i.~~rl,,,r-~,"t(\:;JItJUJ"'_''''V' aatwaJ!k,,~
Huismeubelen, Rijtui'geh, enz.,

(..... .atnneB OJlll10 ......... ~O .......1 .. -ooi-

DE heer AlmBtI8 P. ZUllAB, die nJ ""~" bealOtAm
Boerderij op te geven, heeft de heeten !~4tr"'J,ll..DII....

gelaat, op boveDgeiDelde plaatB enldatum. ~ubli8i te verkoopen
. ,I '

. J:.-1l .. ..,~ •
. i ! .,-----

(1). De welbekende Plaats BLAUW -KLIP, gelegen te Helder. . Vruoh bare W" ~ts I n_ •....-'-"ht
bt'rg, omtrent 15 minuten rijdens van STELLENBOSCH, en het nsute DE Ondergeteekende, Executeur in boYengemelden Boedel zal publiek De welbekende en t ...,n

p
-T I N.B';u-; ..--e;n; 't'8!_!t.1

Station, bevattende oen- groot Woonhuis voorzien van all~mak.ken, doen verkoopen op, Babylon'. ~~ ~ worden tenziJ' nlidt'4 ... _f.l
j!root on luchtige Wijnkelder, Cottage, Wagen-huis, Stallen (Onandere d I
Buitenvertrekken, allen in goede orde en onder Galvanisch-IJzeren Daken, Woensdag30 dezer, om 10~ur 's voormid ags gelegen ala boven, groot 33 morgen, ~bult imet. 65,000 ijngeard l) I" EX "t..M-/ttl"," Bdd
benevens 6 kleine Cottages voor bedienden. Groot volgens Kaart en '.. Stokken waarvan de Oogst voor het laatBte • ;93 ~ was; beneTeDa rQtI' sc, ,.., ·
Transport 26G Morgen, en 150 MoJtg'en Municipale landerijen onder een I.-V ~TGOED :-:-(A) De welbekende en ~ K~bare W1ln., een J •W"n"''''w1 onlan lant. ~e UIt 27,OOO~te en -
lance huur-contract.' V~- en Zaruplaats. groot ~,(J7 morgen. met WoonhUllJ, W1lnkelder en OD ••e:::!A~he ~kbr~ 'de ~ Wijno VaD de Publieke

e BLAUW-KLIP is oen der beste Plaatsen in deze .Afdeeling en BUltengebouwen er OP,-ZlJ.111 .. ·1" reateerende ~eelten van WILGB ~ bi .• . P 100~ bn ~bat wo
hiJ uitnemendheid geschikt voor Wijnbouw en Vruchtencultuur op ~IYIB&enKOMPLOTKO},l'~N. HetW~n1iuisbefttllvertrekken p V=:n.ij::~~htige BOom~ ~ uit TAll
PC'TJe groote schaal, '~n heeft uitgebreide Landerijne. uitgestrekte tien waa"an plan~ vloeren hebben. De' Wijnkelder heeft 7 oe~t 1.500 Vruchtenboomen V1tD alle soorten, ~ jong enl' in volle ARE
Dennen Eiken en Popul~er Bosschen en ~en ~terk stroom water, benevens pengaten me~ ruimte voor ..omtrent 140 le~gen nat. De Plaats 11 dracht. . , i .' KOSTB
Pen water Molen gebruikt door de vange e~naars voor het malen voor beplant met Cll'Ca. IS6.~ WIJ~kken. allen m volle dracht, heeft vo~p De Gebouwen op de plaats zijD allen inaim goede 8taat 'f reparatie, .
bet publiek. . Loopend W a~r uit de. Wilge Rivier •.een .grooten en ~t~t;t Dam. UIt- en bestaan uit: --1

BLAUW-~IP is bijzo~~ier geschikt v~r eene melke~ oP. eene gestrekte Zaallanden,_onove;troffen m vruchtbaarheid. ~1118 door Een I rieru,jk Woonb.uis onder IJ~ Dak, ha",dvAnll
groote schaal, en biedt eene veilige geldbelegging aan voor kapItahsten. Landmeter verdeeld en zal m twee deelen worden opgeveIId. KIe' I:.nhuis, ee Grooien Kelder (lJzer$n Dak) Stalle

(2) VAATWRRK. 8 Stukvsten.Ll Kuipen, Leggers, Pijpen, Half- (B) -De plaats" WITKOP," groot 746 morgen, bijzonder geschikt hui~~ Bui:nkamers.
n

r- 1 . ' .
aume~, Kel.lerjlereedscha~, een groote Brandewijnsketel met toebehooren. voor Groot en Klein V 86. .~ . Br is volop water dat met aangelegde pij~ aangebracht
, (3). BOERDERIJGKREED~CHAP, als P!?Cgen, Eggen, Graven, 2.-LEVENDE HAVE :-10 Paarden, waarondet een paar . ~.I. . I

Pikken, Ladders, enz. Een machine voor het snijden van wortels, enz. Hengsten, 20 Aanteel Beesten. 20 Schapen (Penian), 15 Varkens, enz. U.-Lo... GoecI,.~, alii: I

((:». ~~~CZ~N:...,..Een Voorkamer Suite TaplJ"ten Fancy Tafels ~.-,Kelder en ~oerdeIiJgereed8chap: 10VG~te K1uipen. .2 Zeer gesc~ Koloniale Ezels 2 (
6Irt'1'8) do. .' L'

. . .. " . ' 7 Leggers 1 Pers Balie 1 W1ln Pomp Emmen aatles. Wan 2 Kar Paard ( . ) 6 kui' .
Stoelen, Lampen en Schilderijen, ens., 3 ~laapkamer SUItes, Ijzeren c.:..' K K ' We' . 2 K '. SIi" r en fUlll8 • . . ~r:?''.';;='o·- .•
Ledekanten en Beddegoed, Eetkamer Tafels, Stoelen, Tapijten, Glas. Mscwne, 1 . ap a~! 2 Open Karren, ~.. agen'l arUlplwagens.S~J:P SO.Aanteelbee8ten waaronder eenige 1 Ka..p..qJ1. '~ .._.~I .
Aard k K k ---.l--h Schroef, Tui~en, Bl,!len. 3 BrandeWl1n Kete 8, oegen, ra. Extra Melkkoeien 1 AfAlaain Kan kat (Nl w)
.a ewer. en eu enge~ ap enz., enz. 2 E 1 I k '2 Tft_l,.a 2 G te Potte . . -, .. f' Il!r'

(6). EINDELIJK :-De Bibliotheek en Kantoor Meubelen enz., en ggen, 0 , • _...., ~ n, eu. ,.' 1 Molw84ten op Veeren 1 V~r ~hine ,..,.l8UW
"'at er meer ten verkoop zal worden aangeboden 4.-00GST. De. tereldateande KoorD Oogst- en. de mgezamelde 1 Open Kar op Veeren 1 W.....vngJta. rd PloegH(P .t)

Vk' t1 t bedinnen om 1Ó ure v m. ~rgt Oogst (in schoven) de opbrengst waarvan geschat wordt op 200 2 paar .Achter Tuigen 3 ilo~m P~
er oopln& e & . 'Audden elk. 4 ., Voor do. 1 lot pi PlIJe '.'

P. J. BOSMAN, P.: •.Z~~tor : 6.-Huiameubelen: Een groote en w~ktevoorraadZit-Eet- 1 Lange Ladder 1 Groo: Pot. - ,
. emg. en Slaap Kamer Meubelen bestaande uit Eet-, Wasch· en andere Tafels, 1 Korte d~. 3 (11~) Vaten I'

P. J. BOSMAN & ZOON, Afslagers. Buffet, Rustbanken, Stoelen in verlChei~eid. Lede~~ met toebe- 1 B~deWlln Ketel 2 LemO'l.~fde ..-.
~. . • ~ hoeren, Kleeder- en andere Kasten. HUlS.klok, Schilderijen, Glae en 1 RoZIJnen Ketel 6 X·a.I.OfV n =uf

Stellenbosch, 2 Nov., 18~. Aarde-werk, M~lk.bakken, Boter-potjes" Kar~ Keukengereedschap. en 2 (Sleggers) Stukvaten 12 W.ijnta
ten

(2 . )
een groote menigte andere goederen, te veel om omschresen te worden. 2 (7 leggen) do 1 Trap ien Onderbalie I

~ A A ~ L_ N.B -Het Woonhuis waar de verkooping zal p'laata vin(;len is 2 Trappen, Trechters, Kranen, Vlootjes, :$Jt;t~, Grav~, Pikken!.
~ .....::::t.. .....::::t.. ~ omtrent 5 minuten wandelings van den Nuy 8ta.tion (Siding), Schoffels, eu., en wat verder tot een w~.mgenohte W~boerder1J

J. H: N. ROOS, Secretaris, behoort. 1 i
Executeur Teetamentair. ~RIES P. ZEiMAN.

Kamer-gebouwen, , Van 4e1' Spu.y,~DUtl~an "." 00., .". .........
VAN ' Hoek vsn .Adderley- ea Waalstraten. d Kan Mal b I

ZEER KOSTBARE Kaapstad, 11 November, 1898. Ven u- toor, mes, nry. j i.

VASTE en LOSSE GOEDEREN i iiii J. J. THERON. Afslager. KENNISGEVING AAN DIEGENEN qlE GAAN T'OUWEN. ,
• OP ERVEN! EBV'*N'! BEZOEKT ... en inJJ>eet-tODSH~B~ .... (JJy. BElfOOJ)IQD·iii

.A....ma. aéP ......lI.":J.. o- THËVertooLiTTLE i bUST~AN r~r;
WEDR]Y:AT GOEDS I '1LBTOPII l?LEIN ST¥AT.,I '~':~JIt.ttriáa

Geen.inr.voerd Huisraad, alles' wordt ,.de plaatselijke 1Verkwinkela :~. tWatU.. ~.
l'ervsard!gd door zeer. vertrollwbare .: . i. - W erba.mbedeu te· u.rnralUidii

Eemge VemMriigen vsn Bamboezen m de ~oJonie. in Juli, 1899. {
! ' Doe 88DIi08k met.

POST VJW.\ ~ ~GellÓll8den~' ida-ê.ti •

, BOGM~.~~h
IDaI Publieke SChooL

DarlfDa'.

TB
• o

_XDX1W"~,"
OVER !lEX RIVJIR,

Distrikt WOBOESTEB •DE Ondtlrgeteekende in zijne hoedanigheid als Eenig Curator in den
lusolventen Boedel van Dr. Johan Th. Halm, heeft de Reeren

I'. J. Bosman & Zoon geantorizeerd publiek te verkoopen
In den Boedel 'fan wijlen den h~ S. F. NAUDE.

,". . 'OP WOENSDAG, 30 DEZER, '

In den lnIolventen DUOI_

Benjamin Blomerua Joh"
Caroliaaen, Jr. '-

PUBLIEKE VERKOOPING

WOENSDAG, 30' NOVEMBER,
OM ~O UUR Y.M.
-----------~---- DE Ondergeteekecde, vel'!lchillende aanZoeken gehad hebbende om een

gedeelte zijner GroDdet;t te verkoopen, is daartoe overgegaan om
lulks te doen, en Bal' dua publiek doen ,erkoopen .

Op WOENSDAG, 80 DEZBR,
DE Ondergf'teekcnde, van plan zijnde om van woning te veranderen,

heeft bt'sloten publiek te doen verkoopen, t.w. :
I.-Zijn verkieslijk Eigendom gelegen te ~reda's Ville, met het

daaropstaande net geriefiijk en suffisant Woenhuis ond"r lJzeren Dak,
met Stal enz., fro~t makende naar de Breda's S.traat en mjdelings naar
twee audere straten, i8 beplant met allerlei soorten van Vrucht- O~ 11u... p..al-,
boomen en voorzien van nitstekend Tuingrond. . lts Prachtig gelegen ERVEN langs de Main·straat en de 0011·,

!.ht Eigendom zoo bijzonder gelegen is uiterllt geschikt voor den Straat langs de Noorde!' Paarlsch~ School naar de. boven8traat leiden~, ,.,...:.
1Iana el ; er wordt dan ook thans een Slachters bezigheid op gedreven. naar de Plaatsen Optenhorst en Olijfboom en naar het Vander Poela Plem. .

IL-Zeker 14 ERVEN, 150 x 100 voeten elk. gelegen aan den De E"en zijn bijzonder 2()8d voorBouwdoeleinden en de klei extra goed X A A
Hoofdweg naar Wellington en Klein Drakenstein, ~an~~ gekocht 'fan voor steenen. WegelUl den aanbouw in de onmiddellijke-nabiiheid, biedt . ~ ..
den heer J. D. J. Ur~, na.bij de Lady Grey Brug Statle, z\)n allen voor· deze gelegenheid zich bVl.onderaan voor geldbel~g. Prankaart te .1l00;r
lIen van extra bouwgrond voor llteenen enz. zien ten kantore van de Veudu Afslagers eD den EJg8D&U'. . SpIlMf'

'Huisraad.-Sidebosrds, Kasten met Laden. Tafels, Stoelen,. Een der E"en is bebonwd met een we1i~rigt. groot met en ge- 'lWlpompen
Ledekanten, enz. ' rieflijk woonhuis, en ~n ander met drie pakhulZ8n, beide onder l5troo-

Losse Goederen.-1 Kapkar (nieuw) 5 andere Karren en daken.
r-ichalcn en Gewichten, alles tot eene slachters-bezigheid behoorende,
PlUimvee, en wat nog verder zal worden aangeboden, te veel om
lDelden.

D. HOTZ.

FA UR l{, VAN EYK & COl, Af81ag~rs.

I VOOR

KARNS~
. "

lafaDIjdIn,
-

O. J. DREYER.
A,B. DE VILLIERS & Co., AFSLAGERS. TUINEN.Paarl, 1 November, 1898.

Paarl, 15 ~ovember, 1898.
Bonds ·Vergadering te

1.~'1i2
I lOM
11'1"t
l.l.60

J.



JDES WILEYIl

Stalen Dam Schrapers met Withouten
Wielen,

Bolinder Zweedsche Kook-Kachels,
Engelsche Kook-Kachels,,

Brandram's B.B. Zwavel,
Heining-Palen en Draad,

IJzerwaar en Aardenwaar Magazijnen,

10 1()D II t t DE Ondergeteekende, onophoudelijke aanzoeken van tijd tot tijd gehaden f(. ar IIIOl~ raa ' hebbend~, om een gedeelte van zijn gronden te verkoopen; heeh nu
b , besloten Publiek te doen verkoopen,

__ ------K-A-A-P-S-T-· ~A~D-.Op DONDERDAG, 15 December, 1898,

'~,

'I,·

~I
... ~.- . :"

o;cd':'

g-O'_ C'\.
" T'"'~:l..

i :"\'

enn 10.80 preole.,

128 ZEER 'PRACHTIG GElEGEN ERVEN,
gelegen in de onmiddellijké nabijheid van het Lady Grey Brug Station,
de M.ain Straat aan de eene en aan de ander zijde Kalkoentjes Drift Wejl;
schuins tegenover bet midden Paarl, over de Bergrivier, zijnde gedéelte
van de Eigendoms Plaats Ambachts Vlei, genoemd de Eilanden, hebbende
ónuitp'uttelijken grond voor Cultuur. Met>st al de Erven zijn bijzonder
geschikt voor Bouw-doeleindea, en de klei extra goed voor Steellen.
Wegens den aa..!_lbo~win de onmiddellijke.nabijheid va~ het Station en de
sprake van e.oo.Br..~j ov~r de Bergrivier bij do Kalkoentjes Drift biedt
deze gelegentlellf ZIch bl1zqnder aan voor elkeen, ook aan geldbeleggers.
Plan-kaart te zien ten kantore VM de Vendu Afslagers en den Eigenaar.
Ook kan het grootste gedeelte der koopschat onder Iste verband blijven,
of worden de gronden dadelijk bewerkt, dan het-geheele verbsad blijven.

Bicycles! Mede sal'verkocht wordeIi, een Extra Klavier.

Jc. J. DE VILLIERS, A. B. Zoon.

'WIlm. ~~ 'WIl ElC> 1'il:E::9
KAAPSTAD,

HEEFT pas het beroemde Mauser en Sportin'g Magaaijn Geweer
ontvangen. Het Iaat-ste en beste wapen voor het schieten van

allerlei soorten Bokken, vooral Springbokken. Prijs £7 lOs. nett.
Hagel Geweren, Rifles, Revolvers, en Patronen ran de b€ste kwaliteit.

Dynamiet, Detonators, en Lont.
Bicycles, Hicycles,

SOHRIJF OM PRIJS LIJSTEN.

ONS 1898... . ... _~- - _._-- ..
A.ASGE\ri)i~D,I(;ll di~r cl' .. l"j,'r'f"llning' die ?DZe uitgavo van

een Jl" la:,,:,:C:j" ., ..IL~n.L ._irwrd" fan de Jong!lte Parlement-
• ire Se!lsl(' J. ..CI·~el j..',.:,i,.lt,·"I) '1: ,,\ I.: Ix,ltltlD oor.e soortgolijke uitgave.
voor de Se:-;!'Idtl v.m l,:,'~!~111'. t,> ;:1'\" 'I.

De i!I['" k,rILl!""1l \:.U Ons 1.:Vcekblo.d (h'TM'n er op
te letten d...t ';l' h::li!:ij'!n v.ui Orls )iV cekblad eetlnrende
de Sessie in U;l!•.t·I,ru).l'I' vn:,.' .H·,j._, \\'(,r,J"rl ;\.:.(;.; ':lo:Jlmerd, en !l'lt lIfn't
einde der St.:,s:o{~t't't'rl \"():I('di;'" 11\:1..1\~·j.I?.('r !:LI wor.Ien p~cY'('n, z00<ia! de
bewaarrbrs van (~.e )':,r:"ul' ll,a:rt I",I,;r:l'T3 van OA."l.S 1tVeek-
bInd tq~. }I); (';'[1 •• Jt-ih.lI.usa:t::'c'J." zullen bcL~cn. ~

lJlI<l·~d.: (I!,l,t,;:,:- g. rl'gt·:·l l:.l.,cl lH"':,'n liaa; bc't bct<1j der aan-
toeken Cl. 'l"t.en :'IJ .1•., \nr.~·· Ilil';lll'(' I!;IJ< -u-n wur.lrn kj~urgl"steIJ,. doe
men toch r::.:d-.!Ijk aanzoek en Lc'lJUtJ lId i,,,Jrag voor de bestelling me!
bet o.aTlz'i·~k
Áall rAN DE S/,,\' T DF' IIlL[ER.; & [0, Ep{'Jl:t,

KAt·PSTA~)'

Gf/irce l~i,'njt·(f'n.~ i r ,.j·",l,'n {.lt' .~'.'Jl

daarvi-»: ptT ·r I,' ., ,d,..' ,I{, '.IJ
MIJ " ÓNb 1' .•: LU:I.Yf, j :::'J","

1""; s/uï:i"'l,,, en mij
'F ,I., S,. J.'·i:', et.,l czemplaar

;.ti
GeaJn:"'",,cn.i aaliS .. , ..

"_. y ' ............••••••••••••••••••••••
• Vu.1 fg c:(..-i/ it:,: r': i-er tr,,'h., f t.- K ';'I··1·l·;. l··.. .: j, :: l"" ~I..t \"::.:l~..1.

fVul to trt1lr. of rN(, oC 1'.At 0ndJ;:r,vu:J il:.Jj .. I lt> h.:":f'~:·'\·) \"-~:,.I•• J..
'.,.... .• 1 . ~ _."

LLOYDS
• a-EBM(,OTOR"

~i:Jt1d. ......<»J..elms.
GWIL Yll STJJJ., G!LYA1HZKERD111YOLWOIIG, YOLlOIEI BESCHUT TEGU ROBST,

8 Jt, U rt., eB 20 rt. IleleD, met GEB!LUCEERD BEWKEGBill OP
" USU TOmS, JU iO tot 100 mt hoog.

De eenige Windmolens gemaakt met
Wielen Beweegbare Torens. Zullen
meier water pompen dan eenhr ander.
Molens In de markt.

De hoopte prlJe werd behaald door
deze lO Motors" OP de Chicall'O Werekl
TentoonstellInII'. 1693.

LLOYDS' AERMOTORS HEBBEN OOK Il{
ZUID AJ:I'HIK.A. GETROKKEN:

Gouden Medai.lle van de LaDdbonw V~-
Ing te Port Elu:abeth .•• ••• l~
GOlldeD Medaille en Eenten Prij., low,*-
burg TentooWltelliog... .,. •.. 1891
Bpeclalen Prij., W81telijke PJ.'01ineie, Ta-

. ~~~.~~b Prv~ 'T-~!3
Irteamg, Rosebaok •.• ... ' .••""ïs;
Eerste,,; ,Prijl, Port Elisabeth, I..ndbcna"
VereeDlgmg ... ... •.• ••• 1-'

AAnbevolen door het Bewproeii,ng. n.p.n.
ement der Kaap Kolonie, ala heb beat ~

... ' om WIlLer te pompen, gevondtfD door de
Governementa Diamant D~n te gebnUka,
of iJl' opene putten.

De Lompe bouteD Windmolen wordt ••
.nel vernngen door het Stalen Galn..u_..a.
!..BB.}[OTO&. e

Lloyds' StAlen UIUlOTOB.S loopen -'
den zach te ten wind, ..ijn gebeel .elf-ntrUl-
Hnd, en werlt ... met eell langen, 't'uten .Jar.

Het ilJLlfOTOB. ia de goedkoopate ft _'-
teonomiacbe S.weegeJlde Kn.eht ter wereld,
een 'Pomp TO8IItel I<ëetenru. een _.i.nig zwttr
dan ee.n ~ paard, terwijl het d.g •• ~
lunder ... ~~ _toe&ioht of _ten werld..

Het J.lUl.Jll'l'OB. neemt ook lpoedig Il.
plaat. in van de logge en kOlliban ol Noria
l.d~," ?f &kees Pompen7

ZIJ die 'nlOl"Demen sijn Windmolentoeltel1eu
te koopen moeten wel ondeneheiden tueoh_
\.Ioyd. Galvaniaeerd~ Stalen AnllOTOlS, ell
&aldere inferiellre en waardelooze nabOOtaiDgma.

H et echte, LloydA' .lElI.IOTOB. lal het- goed_
koopst en beste bevonden worden, llIl aéeft
den toeta reed.e doorgeataan..

W ~nneer vereischt, wOrUen ~hikte per-
IOnen gezonden om bet ~tel optesettea,
tegen 8I1kal gedeeltelijke reia'k08ten, r:nIs-
Ip,~"al ~.lOh~lrillJ.

!ScOI'ljf om prijslijst en ge~
of zend bijzoudnbeden _omtreDt dlapte TU
den put of hoenelheid ~ter ens., wurait._
berel<enlDg du kosten per volgend. POR al
Wej;ezonden ....orden..

LETTEN OP ONS NIUEW Efi EENlG ADRE'S :

"'Y.I»S .e... Ce».
BURGSTRAAT. KAAPSTAD. '

H.... DRINK"it ER' YA",'
~, •• . -$"'; ,

ru.BEPROEFD 'WORDÉlf .ZOlDER. OHOSTD,
8ODU' OM8 lImI

, Om eeu keurig nempl_-1tllkjo I_,.b,.;efhare .al 'fOIdoende lIfJn) eD
wli lE1lIle.n U het ",",,,rii klezend.u, l~diClll 1,;. "ann.er U, ochrijlL, meldias
IQMkt ftD den num vanwe _r&llt .•

Ad,.....,. aan: Dr. TlaSUe' VI-C9QOA, lipid ..
21. Kafteo*aat, ICAANTAD.

De Beste GoudmijDt pas ondekt. gewaarborgd 160 per cent
en meer op te leveren indien goed. bewerkt; waarlijk een
zeldzame kans; d~ naam er van zal zijn "VILLIERIA "

. die mettettijd een 2de Paarl zal worded.

A. B. De' Villiers & Co.
Paarl, 22 November, 1898.

Afslagers.

Grahamsstad Exhibitie
,--_.-

GRUOTE OPENINGS DAG, 15 DECEMBER.
Goedkoope Vervoerprijzen van elk Station.

Zie S!"ciale Advt.

RUThIE~AOOOMMODATIE VOOR EI ..KEEN.
:l'al'Eijke Aanlokkelijkheden

Prachtige Conoerten
Militái~ ¥uziekkorp •• n
Wonde"UJke ZiJ-Yertoo:n1:ngen
BloeD1enFee.i;
Fanoy Dre_ Carnival
Groot. Cirou. iD. Grond~n

Enz., Enz.

Luncheon, Din;'- en Thee Kamers.
Magnifieke Kunsten Galerei, R)Jodesia Bosch en Hof,

Natal Hof, Prachtige Promenaad Tuinen
Elektrisch Licht.

Seizoen Kaartjes £1 Is.; Gewone Toegang Is.; Openings Dag, 2s. 6li.

BIJZONDERHEDEN VAN DEN BBCRETARI8. '

Excursion Prijzen naar Grahamstad
IN VERBAND :MET DE

Grahamsstad Bxhibitie'

£ s. d.
o 13 3
OH 2
1 14 8
VU'3
6 18 2
1 6 9
1 12 0
1 13 11
2 .;3 6
1 18 11
1 17 ·6
2 4 6
2 10 il
3 1 '2
3 3 Jl

£, II. d.
o 8 10
o 9 :;
1 3 1
o 7 ti
o 12 1
o 17 10
1 I 4.
1 2 7
1. 9 0
1 :; 11
1 :; 0
1 9 8
1 13 6
2 0 9
2 2 7

Port Elizabeth
Uitenhage
Graaff·Reinet
Cookbouse
Cradock
~{iddelbnrg Dorp
Steyn&bnrg
Volesberg
Aliwal NortFi
Burghenidorp
~Ioheno .
Queent;town
Cn.thcart ...
King William's TolVIl

. Oost London
Kaapstad ~
Stellenbosch I
Malmesbury r
Paarl
Wellington
Worcester )
Bnlawayu
Mafeking
Vrijbnrg
Kimberley
Kroonstad
Winburg Dorp
Bloemfontl!\ll
Jagersfontein '
Pretoria
Johanneaburg (Par k) ...
.lolianDesbnrg \"raamfontein)
ElandAfontein... . .•
Klerksdorp
Krugersdorp

3 5 0 2 ij 0

10 7 9 6 G 6
4 11 9 a :l 6
8 7 9 2 tj ti
2 16 2 1 17 5
4 18 9: 3 :; 10
4 9 6 2 19 8
3 6 9 2 ~ &
! 9 0 I 12 8
8 10 6 ;, 19 0
8 3 6 "', :; 13 0
8 4 0 5 1:3 6
8 1 6 5 l~ 2
9 16 6 ... 6 17 e
8 10 6 .., .~ 17 6

Kaartjes uitgereikt in ver~nd ~~t de Grahamstad Exhibitie, de,or de Kaapache
RegeerIngtI Spoorwegen, OMIIQ8 Vrt]staat Regeeringa Spoorwegen, Bech06naland
Spoorwegen en Loren~o. 1larquea .S~~n. mllen voor retour geldig aijn binnen
•llTen .~~n D.ade ,Initin. If der Elllnbltl&- DHt Kaarijea door de Neáerland8Ch. Maat-
8ch~PPlJ ~tgerellt~. zullen dr le dagen. voor reto!"' _ aJuiting der Exlribitle \oWun.

Kenitmls en Nleuw Jau' ExC'lll'lllou Kurijea w~ op • N.tallkreringa Spoor.
~egen :van af I? Decclmher .tot 9 Jannari uitgereikt, eo iájil ?'OOr "tour ",}dig tot op li
lieb~ Geldig op &lie Ge, voue en Excunion TrviDeiL.

~ .
... ••• ' , •• "41:- ~
.8arI&ig llitp ,

AfribaDaellf'MllIte ... Mo·Od.
van de .. PQ8t. .'&*. .

Uii-, ol U~ eD RrljdeJuler .
...~ la N.tal. .,. a.. od.
D. Postma: De, ~
Tm S'- .Jm1w1a UCimstiui. Ge..~.
van der Walt. AJrdmDftl
weeet 1UI811., Ht.q,rlicb ro,.
mailt.itlche Stv.diAn •.~ . . .. SI. Od.
Wo..mser. Van Amster-

dam, naar Pretoria. 8 maan-
deo iD Zuid Afrika. ." '.' :ill•., 6d .
.I. S. de ViIIi.ni te .PaarI

: KarttfeestzanpB ... ... a.. od.
Priof. J. S; de vilUere te Paarl ..I Pinkduliede.N11 •.. .: 28. 6d Il' PPLIOATJES. zuUen. ~ell
H~Visscher. Niellw rekenboek ..."'1 ingewacht door den BNl'

i voor de Scholen :van Zuid A P V B' bm nd ....4-.I ...;..-1 I 1_ 3d •.• DIr lLLIBB8, IC 0 • MW, A!rika. StaD...... ........ . O~_ no. AA_OÓt- deElI komen in 't ~1 6 boekjes. oewu ...,..Cft1lBB __,' voor',
p.lJ. Moller en J~Lub. lUken- betrekking van Ondenrijer op ·een
I boekje voor Standaard • en:; IB. 3d' boerenplaats, omtrent 12 mijlen ~

T. H. Geraeta Jr. Dljkatra'. bet d Boo.. . wdi oniWrvindlDpn in Zultl Af- , orp.. IJ moe .. een ongetrou.
63a, BREE STRAAT, ' rik;a. •.• .•• .,. ... 3s. 6d.. lD.8oQ8-penoon wezen; en zal 3 Irinl-K.A.APBTAD. lEen Geillustreer'de Oatalogus 11op deren' moeten onderWijzen' in Ho-

~vraae tJ:anco en gratiB verkrijgbaar; landach en Engelsch, en indien

A ik
he Groote ooilecti. ende Rechtsgeleerde mogelijk. Musiek. Te beginnen namer aa.nso e! Werken lJieedI in nIOrraad. Vrua de v- 'L...._..:_.

! _pleciale c..ta1oga lULalI"'"

fa tente Ei Ki8.tja.'. B~J. H.nE BUSSY,te Prewria tot~s::~r: hij:: ~
TE KOOP BIJ . ~n ,Amsterdam is versehevell : dient-ook vrij logies.

Julius Horn&.Go.~~.,!S~~!klI ~:mOedB8.
64 STRAND STRAAT, j L Jaipnluaapande Benoodiqd "toor de" Tweede

L'APS'l AD. • 'D' ZD -.A P .. J:Ko.A. Klasse Pubiiek. School te .
'X'e lHte»e»p; I q.~.sPRUYT. Veriterstad·

E
ENIGE goed gerepareerde U.tgegevo wr yoordeelnan het "TAAL- L EenHoofdonderwijzer,die

. "Sicond hand" .Pianos t~ FpNDS.:' tot behoud en bev~rderina 'Vll1l ook- als' Superintendent aan
billilken P .. C -e"'1- u, Bollandach all Volkataal m de Boeren- ..- "Boarding Deen"" sou

l~u .."ll. voor ontant of At· ;';-Pllblieten van Zaid 'Afrika, o"""'richt .,.,... ... ....,betalin b .... 96 .u- kunnen a.geeren. ennis van 't

J G
g llBUHL ....A ...,..;.,~ Jillari, 13PRIJS.... Hollaadachnoodm!telijk. Salaria:

•• D.L.cu" ","" ..[J;HJ de voornpmste baekhandelartlll in £220 p.L
. . . ~d-Airika is dit boek te bekomen tegen II..EeDe' vierde Assistente,

MUZIEK.INSTItUllENT HANDEL" ttvengemelde prijs. . die speciale oefeninJr voor een "In-
L d G St P 'lar tt I, £ant Department" heeft gehad.a y rey raat. aat:.... 1 - agenten Bezigheid, Absoluut noodig degelijke kennis

van ~tandaard Naaldwerk, alsook

VE.N.STER RUITE·cN. IiTE JOHANNESBURG, van Muziek. die teveDS eene-goedepri vate bron van extra inkomst kannE Ondorgeteekenden, vroeg,r be- zijn .
Jl. ZÏjrheid, doende onder den &tij Salaris; .eSO p.a.
~ OoR8B :D JAlllUON, maken Beiden werkzRámheden te begtn-
~kend dat de bezigheid zal voort- nen na de Kerst;. ~ie; ot;-- de
suet worden in kun naam.-Alle Hoofdonderwijzer, indien verlangd.
Orders aan hen tGeverlrouwd zullen zelf na de Paaach.vacaotie.
.et stiptheid worden Uitgevoerd.- .Aanzoeken met oredentialen, ook
$e{erentie Marktmeester, Johannes- betrekkelijk zedelijk en gockdieo-
~ur~. .... - stig gedrag, te worden ingeleverd
! poet adres: BUI 371: Joha.~etlbllrg. totden 17den DEc£lIBEB, bij
i T.legrafiach adrea. OliVier, :Markt,

Jiohann8llba.rg. . A. J. PEPLER, V.D.M.,
Xakelaat1l, Boekhonden eJl Trust AaenteJl. ' DI rrDROIDIRS OLIYIJR. Voorz. Soh. Comm.
Koopen ell Verkoopen Vutgoed, Plaatl!l8ll ....' ~-----------

een 8pep1allteit.
JIandeleD' aIIJ A8'eJlten voor Boeren in Iaet PELMOEREN Iverltoopen van VelleJl,Wol, tfDPro4uk- ... _........ .

ten.

~=Jl~!:::=~ve~~~ i AARDAPP,ElMOEREN I
sch1kkillBen VooF het. Tranaporteeren
van EigeJldom, en &1ldere Takken in Iaet.
TrDllt ABentachap.

KAl\oren: Jut&'s Gebouwen, Kaapst.l.
POST KANTOOR BUll 4eu.

ENE fijne oollectieEarly ROle,
Early Puritan, White en
Hebron wordt in het begin

December verwacht. Mert wordt
S. DllrTMAN & CO., ",''''''''''.ht. orders vroeg te boeke~,

de aanvraag groot is. .
21 Hout-Straat, Kaapstad.

Bus 724.

WIJ geven bijzondere aandacht aan
Ber.endingen Eieren, Aardappeleo,

Uien. Vel~n, Vederen, eo aU. IOOrten
Prodllkten.

Bataling geechiedt on~ddellljk. min
50!" COlDDliltlie.

Correspondentie in Hollanáacb inll1en
verlaagd.

Stel ona op de proef, en &ij .Illt het niet
betreureJl.

'. XqJPSS;6.LE; ....:
CirQJJ~i.andM ,;qalerie ~

(É:ODDUl .p,DI¥QN1'UlN.) .
. _-" I

0pen~4V0D4 qm 8~~~ I
Dag- VertOoll1qfm opmft zater~
dag' om 3 nu Dom., ·Toor Dam_

Gezlml811, ~ 1t1a4eren. I
IMJlUe ...,. mU ,_ 1101' . j

. __ .' l

: 8tallf'Jl 61., Pit 38.'Galerel .za;
liIalelaClM Ga1enlla. plan claplijU o~
te Daa-t4lr &; Soua. '. j, . 1

~ BONAlUci; Bea~S+

.BINDERS DRAAD.'
PAS ontvangen en te koop ID

hoeveelheden om koopers te
bevredigen.

W. PORTER,
!gent voor WALTD A. WOO1),

ALLE grootten en descripties iil-
&uiten4e 16 oz. 21 oz. 26 oz.

en 32 Ol. met silver verf bestreken,
geriffeld en ruw gerUfeld enz. Glaa
wordt secuur ingepakt. .

L. BEGLEY, .
Caledon Plein

~J:LLD!EOT :BN CO.
OPGBJUCHT iS82.

PLAATS

EEN Wijn,-Vee en Zaaiplaa~.
1,300 morgen. Doe aanzooJc

om informatie aan het volgend
Adres,

I

" STEGANOORAPHY, "

P.O. Piquetbewg.
Piquetberg,

20st8n November, 1898.

KNNNISG~V.l.NG •.

GESTOLEN,
OF m~t vreemde Paarden of rij.

tu~en weggevoerd uit mijn
kamp te Karnemelks Vley, Achter
Paarl, na den Uden November,
1898: een rOOd bruin MelTÏe Purd
m~t ~ helder ~l voor den kop,
drie laar ond. en m goede conditie.
Zij hinkt tffentjes aan het linker
voor - been. Schutmeesters en
an4eren bij wie dezelve .aangt!ko-
~en is, o~ nog mag aankomen,' ge-
lieven kennis te geven aan den
Ondergeteekende. "

C. BRIERS.
OMBRINCK EN Co"
Dok-Welt;

Kaap.t.d. BADr.aambeid,
KlapmnU! StatiolJ-

GEARRIVEERD.

lV. H. F. KLEYN, .&fllager.
Caledon,

218ten NoYem~rJ 1898.

TE HooB,·

Rijtuigen ,. ~~rL

GilT naar Mrs .. Pieter 'Retief
(van Johannesburg) en over-

tuigt uzelnn van eerste 1daue be-
handeliJls tegen billijke. termen. .

IRBNE BOAJlDING HOUS.l!;. ~i",""I".

126 Lange Straa.t,
Kaapatad.
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Subscriptie Lljsten zullen voor of omtrent 8 Ure, n .• op d811_~
- Novembe!' slu1t,$n.
Áppli~:Iti8l! knnnen ifo!!'.MlluJen zij? bij eenig Ta:lr det' Rtand~rd Dant '"'Il Zaid

.\inka (1;"I-'"rl>l). of aan ,I .. Kanto',·U V .. n de M.o.atacbapplJ, to Kaapet.d
ui J"lJ:lDIIt'"l.urg.;

_,- -. --_,.-----
EEN ECHT~ ZUID-AFiUKAANSCH~ lUDUSTR18&LE O~DEUEIIRG,

Met een I'f'C()rdvan eon ~tet!(ls toeneut ..nden Voonpoed van Acht-en-Twlntig ,JateD
duurt". De win~t.m over de l."'<ltl! Drie .r",..,o hadrageu de lOla Tlln I

Een Houdeed en Vierlig Duizend Ponden .tsrliIIJ.·· .

STUTTAFORD & COMPANY,
BEPERK.T.

BBHELZJI;NDE

THORME, ~TDTTAFORu & Co., Kaapstad en Johannesburg,
STUTTAFORD & Co., Hei Uninn-strut, LondoD, B.C.,

GeïnoorporOlerd onder de Maat8chappijen Wet., 1892, der Kolonie, Kaap
. de Goede Hoop.

LU8nhandelaus, lludermalen, Hnts leabeleerdtrs, luoeHers U Alg.meele
Itguljlmeestars In 't Groot en Deil.

KAPITAAL £350,100.
VERDEELD IN

210,000 Zes per Cent. Stijgende AandeeIen van £1 elk
140,000 Gewone AandeeIen van £1 elk ... ...
lOO, Bestuurs Aandeeien van £ l elk ...

£210,000
140,000

100

£350,100
£900,000 zal verkregen dool' het uitreiken van 2,000 8ohuldb!'1even

van £100 elk, dragende Interest tegen Vljfper Cent. per jaa.!'.
De Vendors bepalen dat ten minste 100,000 Gewone Aandeelen, 125,000

Allndeelen met Voorkellrrechten,£60,000 aan Schuldbrieven, en de
IUU Bostuurs Aandeelen, voor hen zullen worden terzijde gezet.
De balans der koop-gelden, t.W. £~G:J,OOO in Kontanten of Aan-
deelcu vul"eu" optie Jer directeuren.

.Aanzol'ken 1Yu;:len ~eVl'aagd voor het overschot Lier uitreiking, t.w. :
40.000 Gewone Aandeeien van .£1 elk tegen par,
85,000 Zes per Cent. Stljgende Aandeehm met Voorkeurreoht, van

£1 stuk tegen par,
£140.000 Vljfper Oent, Verband Schuldbrieven, tegen par,

BEHALH.UR ALl' \"OI.(_iT:

A.I"r,);EI.ES 1\.\PrT_\.U ~rlll'LDIlRIEVEN.

Op Applikatil'''' 2.0 per Aandeel Op Applikatie 10 per Cent.
Up 'l'oekenning ï ti per Aandeel Op Toekenning 40 per Cent.
Op1Jalluan,18\)!_) 1U;'- per Aandeel Op 1Januari,18D\) 50 per Cent.

Trustee voor Soh uldbrlef Bez1tte1'8:
LACUL!S MAf LEAN, Castle Mail Packets Company, Bepkt., Kaapstad,

Dtrecteursn :
W. TsnRsE, Adderley-straat, Kaapstad, Voorzitter.
S. R. ~Tl:nAFORD,New Union-straat, Londen, E.C., Londen Directeur.
H. F. E\,T (De h. h. Eaton, Robins & C.), St. Georges-straat, Kaapstad.
E. S. Sn:YTLEI( (De h. h. J. G. Steytler & Co.,) Strand-straat, Kaapstad.
W. J, TH()I,~E, Pritchal'll-,;traat, Johannesburg, Besturend Directeur.
R. STI TT_\fllRl', Adderley-~traat, Kaapstad, Besturend Directeur.
Bankers : Dr; ~h.\SII.\I(!I B.\:\I\ HS ZIJD A)'RrH, Beperkt, Kaapstad.

USltlN BA:\I\ \'_\~ LO:\IlE\', Beperkt, Princes-straat, Londen.
S(l/iri/fw,./!: Fairbridge, Arderne & Lawtou. Kaapstad.
,dlulit"ILl": JOS'JLY:\E,Miles & Blow, ~tl,King-straat, Cheap-side', Londen,

E,C., en Manchester.
E. IL SHIlET, St. George's-straat, Kaapstad.

Loiule» ,(;"'1','1'1";-''- H, S. HHT')N, New Union-straat, Londen, E.C.
Secreicvi» ~,I /;('/·""i.,trfp,·,l }\'lIdovj': 'Y. F. SILKSTONE, P.K. Bus 6g,

AddL'rll'y-st~aat, Kaapstad.
PROSPECTUS

(GelIJktijdig uitgereikt In Londen . Kaaps/ad en Johannesburg).
. Het E igl'nuolll op de ~batschappij te worden getransporteerd,
sluit dl' volg-endo Raten in:
Vrije en huurpacht Eigendom, als per Valuaties ... • .. £281,200
Haadelevoorread, tegen landingskosten en onder, Johannes-

burg, Kaapstad en Londen ... ...
Boek Schulden, gewaarborgd door de Vendors :-

Johannesburg Tak
Kaapstad Tak
Londen Tak

Proportie van A8i!urantie, enz.
Kontanten in banken en in handen
Handelestand, Uitrusting, Muur Artikelen, Meublement,

Machinerië, Elektrisch Licht Installatie, Waterkracht
Hijschtoestellen, Meubel Wagem, Karren, Rijtuigen,
enz,. in Johannesburg, Kaapstad en Londen

£148,4i7

e 983
... £ 11,101

£ 2,378
£ 2,098
£ 11.913

e 91,950

£5SC,100
Of, nemende het laatste jaar van ongewone hedrnkt.h€ ill in de bezigheid,

cell surplus van 1,;:',2840om de fooien van Tru-tees, Bestuurders
en undere Direkteurs te betalen; twee-derde -der balans verkrijg-
baar zijmie om een verder dividend op de Ge wone Aandeeien te
hetalen eli een Reserve Fonds te voorzien.

- De Ue>,tllllr:-lAandeelen gcreehtigen dl' Eigena. Irs op een-derde der
surplus winsten na aftrek van alle oukosten, insluitonde Slijtage, Rente
op :Schllld-brieven, Dividend op Aandeeien met Voorkeurrechten, en na
aftrek van een bedrag gelijkstaande met een divide nd van 10 per Cent.
op het Opbetaald Kapitaal der Gewone Aande, -len, De rechten en
resu-icties hetreffL'ndl' deze Aandeden worden in het Memorandum der
Associatie uitoengezet.

Schikkingen zijn getroffen geworden ter verkrijging van een
Londen Register om Aandeeien ell Schuld-brieven in Engeland zoowel
als in Zuid p.frika te transporteeren.

Het verkrijgba.ar werkend. Kapita. al der Maatschappij zal..£176,960
z~o, t.w., Handelsvoorraad, Bock Schulden, en Kontanten bij Bankiers
en in handen zooals bovengenoemd.
Nemende de w'middeltle jaarlijkscho netto winsten over de

laatste drie jaren als basis, zooals door de boekhouders
gecerti fiel'l'rd

Na de renten op de £:,wO,OOO ;) per cent. Hchuld-
brieven betaald te hebben

Het Dividend op £210,000 (1 per cent. AandeeIeu
met voorkeurrechten

En een Dividend van 10 per cent. op
Gewone Aandeeien

£46,693

£10,000

£12,600
£140,000
£l-t.,OOO

£36,600
Laat dit een surplus van..; •.. £10,093

Geen Promotie Geld ii! betaald geworden of zal worden betaald, en
de Vendors zullen alle onkosten verbonden aan de Vorming en Regis-
tratie der Maatschappij dragen. tot op de eerste toekenning van aan-
doelen, na welke de onkosten door de Maatschappij zullen worden
gedragen. .

Dl' Vendor's zullen al tle op 31 J uli, 18m~,uitstaande Lasten n.n de
Bezigbeid vereffenen, en zij zullen aan de Maatschappij al de Vrije en
Huurpochte Eigt'udoIDmen "rij van eenige belemmering overmaken.

De hL'zighl'id zal, onderworpen aan bestaande Kontmkten, worden
overgenomen; l.ij zijn vau den gewonen handels-aard, insluitende over-
eenkomsten met geëmployeerden, Agenten, Klanten en anderen, en
kunnen Olll zekere redenen niet worden gespecïficeerd.

Er lUU){ellandere Overeenkomsten zijn die technisch onder Sectie
90 van de Maatschappijen \v et, 1892, vervallen. Applikanten om á&I1-
dealen zulle Il worden gehouden alsof "ij daarvan \tennis hadden, en
hunne rechten hebben verbeurd OIDmet de bijzonderheden van zoodanige
overeenkomsten te worden voorzien.

Afschriften van de Certitikaten der Boekhouders en Valuato1'8 en
van het Memorandum en de Associatie-Artikelen der Maat.schappij, de
Trust Akte en Verband .Vonnen ter verkrijging van Sohuldbrieven, en de
overeenkomsten met de Vendors en Besturende Directeurs, kunnen
gezien worden ten kantore van de Soliciteurs der Maatacháppij en aan
den Jobsnneeburg Tak, Pritehard-straat, •

Copien van Prospectus, met Applikatie om Aandeel of Schuldbrief
vormen, kunnen V!Ul de Maataohappij, de.Bankiere, de Auditeurs, of de·
SolieiteUl'l verkregen worden.

18 Ncmmbtr. 1898,

VlM A.IIrikOOI ,.. ' ...ca-_ .. ,--u __

v........ JJ1'OIIIiéV"'-'-JIUODI W .P.o. ~ lf. ea
..... -~IL

Woodhead, Pl~nt&ao.-
8t. ~ ... 8t.11&t..

a.MAAn VU

Bout Goed·Uitgedroogd In de Kolonie,
\ -. . \ .

-KGOPen tëgen lapren priise daD inge'oard. A fta lDferiean ~ . D\L en ra. "utM .-
eD«Dl V oorraaa TapUta, lJJtlmI1I, Bedstlda, Jtdi" Ja. lnIdI • _lal, -.-......
. e GeIllustreerd Catalogus - ~~ WIt op ~. tt
Yertoonkamers: Lanqemarkt Straal Fabrl.""'D Pakhuis: ............. a ,.b

:»'1ta,ap .._ .. d.

•

,BEIIWTtEy,
SoDEPSen

COItISSIE,
AGm.

e

BETEaE WAARDE ONM06-£tlJK.
GELIJKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK.
KEUZE FATSOEN EN MAKEN ONOVERTROFFEN., '.

Bezie ons ZOMER VOORR.A.AD: Mannen en JOJllens
Pakk~ eM. -Prijzen voor allen Ceachikt.

J .x....A. 'WIl.~~'Y" ~ C:O••
DE

M-orkl P[IiI,.
U08T LONDEN•. ,

Ref13renUe: Gebr •.PRIOE, .

QUEENSTOWN.

_-"'I!:Ii:' Lan~~markt-straat enKerkplein, Kaapstad.k;r;~
LET WBL.- Wij hebben slechts. léén bezigheidsplaats:cIie;in Langemarkt-

~~ ~n door .tot ill Kerlr-p!ein is. J IWij enden geen]Travellera
rut om OQ8 te vertegenwoordigen. no -..::::J ...J.

. J. D. 'C.A_lrJ:~\Vl~IGll'l'& CO.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN,

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.
$ -

Het soort dat aRea nrfBttllL

J. C. SMITH & CO.,
,Kool en TimmerbontMag,azijnen

KOLONIAAl EN AMERIKAANSCH WAGEMHOUl, .
.,; ',-:'~"':<.~ ." f'1: ~<

~$TOOM ZAAGMOLENS,- .
Breestraat en .Rieteeks Plein, Brilliant I ... Duurzaam I

Economisch I

a-.~
VIUO.. ,L.....

IOllDlKWD UILDIU8'l'
-, --_

1IJDI1!IlOIIOOaU .... ,f.l
~ .A..A. P RT..A. D.

8POORWEGMAATICHAPPU':

Kortst, en Goedkoopste Route voor Relzlpra en
Goederen van de Zee naar Johanneeburg~ Pretoria
en andere plaatse., In de TransvaaL
. Dqelijksche personendienat van Lourenco

~arqu •• (Dela.,obaai) in 24 urennw Johann.. bur.
en 21 uur naar Pretoria-
!lil_ ..• ,trim....• ·ik......ti tt.
". • -'. Ii -,Pntn- aka· aD 'I.

Daplljkache pel'lO~dleMt van Durban (Natal), ,,~,~.n ~ .. rer._
....... On... ... ~'{It ... ,~. ~
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W.A.
Somerset Strand,

is "{He door
tusseheu onzij p(lUtieke
sron w hU onze pal'tij
ru oollt hij ook BDlIlOO,
,IOQr tijJuo. U~ ij eea on·t~w'l:Ltki,hlta
wolt'prakend, ellzal roker "~U' .,,',,"LI""
wir lilt voor onso plrlU we~n. I Hu
ook va!lt bij onzo boereu .staan, in lCll1ce
accijnsoola.stin4, IUu()!I.drankbIU Ien pro-
tektie, Laat O~8 tot oen verstand'-oudinr
~oruen en ik , ...1001 allen Z!lUea niet ~
instemme», dtt wij ditmaal ook' gelijk
zullen moeteu 1vezen om ODleD bDdidaIU
In te krijgen." I '

Wij hebben ~ernomen, dat verschel.dene
invloedrijke ki~zers van de kies'1fJeeUn~
Worcester dr. aECK overzij Il kandidatuur
hebben gespreken. en dat dele zich ge-
willig beeft ve,klaard zich vf'rkit-sbaar te
stellen, indien; bij door den Afrikaander
Bond genomineerd wordt. Door eens-
gezindheid heeft Weroester hij de tus-
schen-elektle zoowtol als bij de algemeene,
et-u schltterende overwinning behaald en
w ij vertrou wani <lat de kiezers andermaal
l.nllen toouen, dat zU door samenwerklug
kracht kunnen hitoef~nen. . DE STUnn.EENING.

l>QTOaJA, 2".a Nov:::;; eeRte,.oIbrud be-
tIfJ!Mk* nO(.dfl leevi. "oorattolfw.
J>. t"eede r~ ...Vld bedeu l'vdaqd.

PItETOIU4, 23 No':.-ln d~n eent.ell rqd
werd b,,4hiq eeu ._,je '....ng_ ten II'"
~ d~ar geen der 1~.DIr.g<'1laanl.t.J .. n ,..
Ing iii...!ie regeenulf· he* be,~ • ..,w
~ [IMmen van de Nationale o.k, .....
!l!I~ *oDdOJll te Yrag~ ..oorden wu" ......
Ljjdenbmg .poonreg, 1Nl vier~' reote te
__ borgen; auden aal de regee. iDJ _ ...
niD: nng:w>, oie$ to bo"8DpIUI<Ie Jj aillioa
at.orliog, Onder dil besllllorJjjke ~

t --
J4ARKTP!U.tZEN.

---i
KAAPSTAD.

](lJlODJUOBiD. .

"E411L\" R.on'· urdappel_

hU G. Niayen c-, lbapttad.' ::lii~~'-i~i~;!~Dil' JUlllU,JIKT lo Darliai i.a !lite-&eld C (·,~~~t;~~I·::=I~~=~~t0~;
word .. to, latero kJJlllisgeymc, , QI

Ex IlOOFDIlE,CllTU KOTZ4 ~ ~ 7~~~;"~_rb~a.~rJ;~~met deo lIleUrem _ P~ ., : ti
700 1I1.&f..'lITR.UIBUIhU de. Iieer H.

Arieekraal, P.K. Graboa"raiide 1aa!MI te I••~~~=I:::=:GJLlF!ITI!IP.IIF.If,m.,lIllmID&eD till tioIiH.o,_"': li lIIIIl"I!I',·Jr~'IIII •• ,1'II~ I: - r: " •

bU D. H. dil Vllrllml, t.eaeaofOr Zolder
kerk.

A.UI SLA!l[IIlI.-250 n'&e morUao
&eSUllobo_", Kailarivier, ni, do

t.o koop,
WIELItIJDERIl m08&en aorpll dit &0 uil

rijk 9&0 Marokko (Noord.Alrilral bJijyea. De
.~Itan ~il ttameltik' geen lieMea la &ijn pbied
ZIen.

DE BUUR'VU dea tol lID Somerset
SLnmd ml op H Dceember e.k~ wordeD
..eild 'foor '. magiatraata kantoor te ........ '" •• .r
boeeb. De heer P. D. Olawer ill de
Dr. UR,.. C. BRlIBII, ..,ao

Klapmnb Station, ad ..orteerl dat _:~;'ri:,~l~t~~.~~:::'=~?il
paard oit &jjllkamp te Kame_lbdei
18 genaakt. Voor kont.ekeaell ai. adverteDtie.
NIE'r !'fINDE. daD doi"Dd ea tien roi.pUMa

..oor kalfers aun ill de mUlld October ap,..
naagd op de "ól'8chillend" kIlItoren in Brelllen'
dorp. Talrijke jon~e S.. zios gaao daa ook.elderi
werken.

G IMTY.R!;IIwaren er liegen l'iocbel'AllOhai&ea
te Robben eiland. Zo waren op de ,illChY&IJrt
oil, on werdeD door den .lorken widOO8ten
wiud belet na Tafulbaai w,cl« binneD te
loepen,
DE ZL:IIH)()iJrEIt woei seder] Din~ ..ond

met veel geweld over het Kupsebe scbiereiland
on het lildt gooo twijfel dat boo,,· en wlinllaar~
den aaumerkellJk beschadigd iiin. Wa.u1J';b'ju.
lijk krijgen de binnenlanden nu 40n regoo "w-
naar men verllIIiend beeft aitguien.

FREDERICK Wil. TUle rUENER, eau wel'fe.
kleed blanke man, in dlOnd b,j de hetlr~n Bur·
m~.t.er. jll"elietl!, Ad larJ~y.I"lUt. wer.1 DiM
dag ""or den reeideltt ID ,~~,t rJ"t lltlbra' M, be·
I!Choldigd van di(·r''',,1 ':10 jt ... ""len t.er IVnard~
\:aD £2G3. N" YO"rI""I,i,4 ..erhoor WIJn! bo·
achuldi;de tor strnbitt iUIl,... rwe,.n.

VI!!IlO II'T IC"SO, - Men boon unwUllng dat
vaak cy:l!lllte '" II do miinen door d<t kalfen
wordt b, nlltti~,j tor ~crgiftigiug va" bno "jj;Ul-
den. }o,.lc"laad ...,,1 dClU DanwQzi:;hlli') YlUI
ow,,,r.: f w'JI ""na to gro',t.e ..orl"i,linJikraeht
h,·llla,u \',_JUr fil 1ld~Ufl ItP wr:ut.k heln.ten &:1()1'1
• , ' Uh L n. Aln 'lIk.cI''Iuwinq wordt niel "<!ill
, ,k !t.·"t,,~,1.~P ;:tl.nt· "p d~_mj~on ",t) 't wol
'II hl "' 1!I~o t!iJ llJlI vuor don zW'a.TklDgilmen.

.•,f'r.~-/il!,vl I'I)'~t.
fh: H l,-t<i","~I~: (~,",a!), Ï>! ~:lU 1.11&11("8L)

h ,"ierd.lal Nat,ialch'J -jouge tlamcil naar de
{;r.~Lltm8"L:1 t t(XblhltitJ to zeo,len. Ten min,t.o
i'l de IJOofJ.t::"l der Kollmie worden than.
:-.tappun r:teU(llQen om uitvocriIJl te -b"'8""" UO
d.•t iJée. Dat d",e lO I'8rtooning" ..an 'NataJ-
!cho Mcboonheid etsn groot.e aantrekkeliikheid
""I ztiu, lijdt geell tlViilel. Er ia ook eene be-
wegini op tOIlW om een aantal ttakomelialJen
.an de 1':ngeialcbe Illnd.orbuiaen na 1820 bij.
eeu te breogen bij de exhibitie.

INJ)UBTRIEEl.EbItlCliTIIIO, No. I! TUINPLEIN.
-- Ollee debalnerceniging '-Iaat 1Nl 8ol'88rt.
togo 1.1. Woenodag a..ood hadden wjj weder
..ergaderiDg. Het werk WIll aLI "ollri : Voor·
J~ziog (een gedicht), .. Gyabert nn Graan lU"
roi~ naar de Kaap," door den rooraiUer , mor· POLITIEK T'II' SIMONSST
1"0.01. door G. un Bloemeaatein; recitatie, '"'1' A.D.
door L. Uoldman; op!ltal, d'lDr N. du Teit, S _..... n.) N""'-- I>_J __

o\'~r .ilver. Bet debat W;liI : wio 1110or in aaa. IIIO""".4D,"_ 0'1". - ('_".) - Gia&er.
Ir' f' I' d k • ...,od werd ee!1 VOOte vergadering gehouden

mer lOg 0 m te I. u ru e en oug'!loorde of om d" poli&iob iDci<lhlon ..aa den beer Room.
d~ ar,ne eo gd"""I., mlli. Na ve.ol Rpreken lo 11 d' ••_. d --' •
door da jODiColuikr-lO;! do arme eu geleerde 26 m'n oonn, 19 .... ln ..peuu.nt.o proJrossief

d I
slaat. Uo beer Heory Cloe&e il de andere kan·

on e 'ljke en on r~eer.l" \I ste'llmen. llel il did_*, en de DOminé der pro ..~sio ..e .,..It·j.
ZOCl' :11<UrOU... 1II ow d,e jou gelui Z'>O ~ booren D b f r-Io N'--' hk' ol cor Ir" oell oorlpk en oprechtapre e... ...at lt wur ultgep ..on wa. ..oor politioi( ieloof, hul welk 0Plle.
da ..olgonde vál'f",}ering ging mell" uiteoa. J. dat bij gelIII penoon in 't baie
Eberleio, VoorZltter. uJ, mur alle m'lat.

DE GRAIIAII!II!TAD1!X1IIBITIE.-Aaaatunde "olaene ...iju booardeeliag
beroekeMl aan de Znid,Afrikaanache ioduahi· b .... áiet da eeD ood ....
i'elo eo kUIl8~el<hibitie, dje t.oGrahalIISItad op R~ &lau. omd.~ be~
15.1011 Dooember .taat ~p!'nd te worden, cul· I DlJ!)CllaaI,elilllAl worden 0111diamUJ&ea te be-
Illn met gelloegen kenn .. nemon no de ..enaiD- II1II de prog,....i ... eIl in hIlaDe.hoofd-
deNe vervo8rpJ'UJleJl 'foor be&08ken erheen, _u.plell dea.a~nl lI!_ur ni_-
door bet BpOOrwegl~epartement toegOItaan. De .. InlII pel! ~ "er~ ZUlt rede
prUlen nn Kupitad, StelJealtoscb, Malm_ wwd a.rI 'ioêil O~D Dr. 0Iarb, daParlementse p~raatjes. bury, PIW'I, WeUiDglon en Woroealer ajju beerlNlm_,A.luaoderINlWhi~~ ..JDeieac1e
voor eetalo·klaaaeoo paaaagiera 13 61., t"eed. lpeecbeI, ~ndu lUI hoe OII~" he~,ja

___ ----- ...--+ ........__- De_ prUlen ftn uit andore deelon eier om!lOO 'D Il_ko oppoIlCat ,,·U h_ Oloe&e
Kaap.tsd, 23 Nov. 9H. Kolonie zUn nur et'enredigheid opptrokken, te .bebbea' eD ~ IPIYlIIIrlijk W .iJ•• aI om

W,I ou IJcef, ek het ....11 dalI Dio veui le ver- eO deze ..orminderioi zal in worlrinJ de _temmen te' .,.rdeeJea, WaaNOOr lIlOPIiik
tcl ~w. 1)11) weer i. te onplCluerig om jan kop komen een pilaf dagen ~oor den ope- eeu Bood Domillll8 in I0Il komu; Dr. ClUt
baileD deur te .teek. DI" sn id-oos te wind die nioga dag, en de' retoorbartj ... 0Ilen ,t.olde "OOI! om de Iiaale .. kelie ai* t•• 1ellea
waal ,~r die bats1e pur da ..e oik8 as .tof, dig zijn tot &:ln het einde "lIn J..1IIJari 1 totdlt de beer Oloe&e-,.--Irea bad toon be-

o Volgenl alla vel'lllagen belooft de:r.e oxhibiUe ,10'-- _r.lt om -a co-!:t-.._·-__·I' IU·' 1'"
papier", klil.p.,rlj$li ell bo ..de. Net éón troos, - ~V '" - - .... _lie ."
,..,urskuuhk'lmng dlo wiud reglln III di .. onder- atleroolledigst.o An yoortrolIeljjka&e vu allen t. beerea, &ehenoemea (onder YOOnKtenchap YIID
vcld. &ijnooit in Zuid-Afrika lot biertoe lIehoudln. dr. Olarke) tenerkielina na ee.a badiduL

.. .. KATJES VEBZOBGj) DOOK EEKB HI!!K.- £ani·
IJlt w"rd nou daar~m al te warm om daar geo ~ geleden had eeue kat, die behoorde lIIID

dIe heel 3:.tknnll]ida::: III dlO parlement te sit CD deu hter Foot, MoratII AJU. Hotel, New
d.t worJ t!ld dllt d,,, lode ophou pr:lal eD meer Forest, EngelanJ. I;8n kroost ..1II kleiDe lratj.,
w"rk doeII, Uie aand sitlillgK sal otk maar Det die in deu ltal gëplaa'bt werd. 111 den.ellden
.,vaar gaan. hucwol dit nlO and,'r. kaa, .tal wal eéq~ beo, die op eellige poreleiaen

0
0
0 oieren ut en brocÏlicl "'IIS. Zij yerliet hur

(lp J,e tweede lesing van Jio additIOneeie nest, dreef de maKer bt weg en aam we
~crlc;:cnwuordiging8bill-dit is dIe naam nu kiudertjes al, baar (iCID aaa en liet heD too
die IIUwo bin 011, nie meer red.ialribu.iebill nio onder báre .,Ierkea to....,bDilINl. Het moeite ea
-bet daar 'n diáku'i8ic ontgwu omtrent port· geweld t'8rwUderdt mea hur 811 lloo~ de dear,
St. Joh ... daar in' I'omloland. Toen die b""e maar 1000 .. die OftCD.. aa.n de beo een .in~
omtl'tlll 10 jaar 18elcdo bti di .. Koloaie wen! vond, dan moeit. Loeder lrat ~ oaa~jJa
ingeluf. toon het Bio kie.er. gegaan naar Gri. daob&en en'lfe ilo1OOl1, o&c~ D!et hare kin·
kw.hnd Oost, CU, nou ia dIe beJ<loit ..an die deren,aallbaar!)'I'erlllte;n. Zu~m~ehen~~
c""feTensio ge",ee~ om dit 110 to laat, omdat wan~r .. eea. éler kieme .katJ. Uit ~e ~~
G rikwalaod Oost ,Ic klein en Tembuland te WllAl'lD &1!,I'ep..aat8t waren Villi dan "_.tele II)
groot i•. 81. J"bn.I~1I op die wal vau die ho~.adcli,k,h.tde.oderen.lcb~r .nllngh.t1b_:haJdilrblii r:}~:!I~~:i:d
m'i,'r maar ei"enJ,k in West Pondolaod ...at: .-lr:en. UO~ 'II'lUI oeqe aardigheid hur met die lDIuriJ.lri .. tllllli,of
hj T~mbul3l1d g"voug word. 'kat jCI_ te zien. Zu kropen o ..er 011 onder hur

0
0
0 aoor ~Iaof zij te",ed'eo waren met bUDne pi...

Dat <110 oppo~sio dallr bi.soodér op gCllte.ld m()fdor.
wa. om ~t. Jolios lt!1 Temholaod te kru WIUI EEN t:oRiu;l!ro~;PENT .wort aan de Vul1.:u1e1ll
,lult)clLk UlcrkJ,a:J<T. IJ ui bet gedoen wat hul den inhood van COIl oit Umtlll~ Rbodeaia, nnt·
Iwn OUI Uit die .1;""luit vnn dio coofol'lJns-ie te ,anllen brief, waaraan we het volgende 0.&'
kom, maar dIl hl seker, all hul dill besluite vllll 1000011:" Bet i. hier angstwekkead mortig'
die c\)nferousio op éell ponl g:lat ..erandor, dail besigheid won!t niet geduu en de.tad ai.t e~
""lonM.oek op auaer punto amendemente voor- uit alsof bet ~t8t.o eiDd nabii is. Ik heb DOOit
siel. Ek denk Ilk kan raaI hoekom hullO daar- ~en.plek zoo ~uln ye"allen ala UmWi, en CeJd
op gesteld lVar. III nwt meer I1Obtbaar. VenchaidoD8 firmu.ga

coo bankroet gegaan eD ik .,rea dat weldra DO( een
Dit was mil opmerkcl.1< ~t die gladde Berg PaAI' lIldore nUen ..ol"en. Do Deira IpoOrIliD

Skot iu dio bUI"gesc het dat hii gO~1l objektie &lileinde der maaad geopend wonJelJ tot op lio
het om Koeberg bil Slellooooseh to voeg. Daar miilou ftD hier. Moa acbUat lID dien tenlllll1lll
dIt .0 ", wa" u,t ock seker 'n mi,voMlland in die eell nieuw dorp te willen oltleggoo ; iadien au
C"Il[clcn5i~, eli :IJl hul St. Johns wil verander waar is &ou het een achaade &Undat de GecbIIr·
dl" mout bul .Koobcr!> ook bij 8tollenbosch terde co~pagnio niet-un Umtldi eeD kUIl pen
\'t"':;. om .temllous t~ worden, &OOhD:Jde lOa DQIJ niet

" , 0 '~Sallllbdrf beroil<t beef:. Het lukt wel ala ol. 4e
~.;, dtt 18 b"j,,;; ootor om s"o. die I'rcmitlr Gecharterde COmpagnlO maar Gl te blu i.om

ge" Let uou lo!} Jie besluile V.II die c~ll[ercllf!Ïe weer een bootjt! lanlf t.o kunnen ~orkoopeD YOOI"
k .t"an, dan wc",~ 0118 waar on. il>. :een nienw dorp. Bij doaUn.on JIIl:ui de m.lIICben

o 0 heL I.md uit, en tilecht.s enkelen 1I:00000ner .,oor
Vali I1Iltlda:Jw~s d.e b';,ï. h{)8igmot dIe ~ersle III de pJaat.s_ Ik begin te gel'J01'tIa det

,Icol V:lll dlO bOklDéttolilte sioktewot. Dit is Ilie 'M,1sllOoaland achteruit iaat ill stede na .,oor-
'0 (mll"rwcfJ' wa.!.publ'iek behandeld bn word ~lIt. en wanneer Iliet een groot.o .,orbeteriDl
"'0. Neef lJirk N an ZUI het tere;;: ":1ngemerk Intreedt tege~ dat de II'0orwe~ S.Ii.bun heeft
d ..t tJla horruoping van die brandsiektewet en uogellioten, galn we allemullololvent:r Waar
fan d,e cer_t" deel van die besmetlelike siekte· b1Un dc Rbooetl-groot'l'raak?
wet 011 ma"I. ill. 'lu b<,ide gevalle is dallr oppo-
.is..., DIe opp ....iiie onbtaat uiL dio w""I'lo .al
'u DlOIll heg \\an ,'cnok,lIendo b"ll'in"elo. Iu dlc
bUIIIctt"hke slckte sallk ia d:1l1r..oornamelik
hn,"<) I".,gll1."le· .(11) die geWildheid un die
1D1~tskal'l'ii dsub boskerming, en (h) die mo-
roeIe govoel van' dia goosdiol1Stige ol"mcot is
teen die iodirckte'bcakoer:,iog van ';>Dtog...

Dil hanll liet af ua welke "11 die twee
ooginaclo 'u men.die mOO8t.ow'lArde heg, of hii
voor of toon dil) wet Ï¥. Dio doklen !IOrg ..er
dIe gezondheid Uil dio liggaam, iu die eente
plaas eo daarom' beg bul meer waarde aan die
e8l'11te beginsel. IDie predikante weer die 110111
eon "ar die gE!(llltelikeen moreeJe belange eo
daarom beskou hol die tweede begiaael"lII
meer b~latlg.
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ALLERLEIJ:.
i

, Schorsing der belastingen.
OmlervoJgeml hl"laDgrijk bericht kWllru

out! gÏllteron tbr hand vau onzen eerres-
pondc·ut t.e D~ Aar:
. "Et>u groote vergadering werd heden

h~or gebolHlen, va.n af~evaardigdel1 nit de
disu-ik ten !Ianovor , HichIllODl.I, Phil ips-
t?WU ea Britstown en do volgende resolu.
ties werden eeuparig aangenomen:

(I) dal h-t don leden voor de distrikten
(10 heercri pu Tuit, Theron, Van der Walt
en Do \\ aal en de ed. heeren Herholdt
Maas·lflrp, Da Ttti~, Stockeuetrëm, Va~
don Hoever elli I'retorius eerbiedig ..er-
zocht word» .hnu sterksten invloed te
gebruiken OIU de bestaande belastingen
op iug<wooltl vleeech en andere levens-
benoodigdhedcn til behouden, daar onder
Uil bestaande llloeiJijkhedeu waarin de
botlFt'lJ verkeerMJ, teu gevolge van droog:.
te. ru?derpest l'U sprinkbanen, zoodanige
Ilchor~lIlg hen Crl19tlg zoU raken.

(:?) aan uovengenoomdu leden te vragen
om un motie vau dun beer D. C. tie Wáal
betreffende ver~lkamtlJ'8, tegen te staan:
want de afgevaardigden zijn er ten volle
van overtuigd,. ,fat alle koloniale produl·
ten zoo gema""elijk aan den man jie.
bracht wordeu, : dat uitgave met verao"l·
kalllér8 uid g~rt!ehtvaardig,l zou ZijD.

I'tlJ: r KLJZ.1UEl'lI.
2.! ~'Iv,-(l','r hJ";..:-ranr )-[Jc vr~")rr,,·,d WIJl be,

"Lur Il l fi.~'U ha.!,'u. walrunder J ;t)1 vetwol &IJrl,
Ut' \'''J/ 40'\ J r\Jl": IC:.'J:L:lT ' .. 1'1&0 11(11"11

Ill' .I,. I..-r·w-Ht,· Ycrk'.,.ll'lllg (Ij_ h,·u,.n werden 6~
u.\I··n en ,50~,kkon :tn~HI:l.hn,ar fUnu,t>b )liI:n waal-
vau 00 t),,"ll~'n en 37 l'lkk.co Vl.'tkf>t"ht "I'r"~fI, I~
L'-"llp ..'lllw wns I"\f'n(ll~r, en er ltecrschtc eeu tbc.
t-1.!f\: t)('l,1 ~h,·t !s [ll'!~I. g,
;"'()p ,I,· vt-",f"UHllll.'\Tlt Wlbi(.~[le .;~woac VI.,"ltt)(..Iomg,
t'D ti' 1t;,,)I\I'!U ..t WaJj z ...a!..!...·".

pCbel&4!liiikpd-" det'fr ",erl_dog .-KOELIES JtfOE$:N VERKASTEN.
-t--

PRETO.lA, 23 Nor. - (lhtl.ttr.) - llegu1a-
liet werden heden ill lIle Stattlscourant gepobli.
c~ beile1!ende de .iaten, die "tlln 1J_.
.n in l..-bee ~a JlI!ln. Zij die groo&e
..OOl'I'adea bebboa .nll~ tjjd krijgen pm te nr·
kul en op be ... t na cl!!illauddroal
n.. SllIalfColUU'" be~at ook Ilea' procbnaatie

ten ~a:..cte- dat eeD OOrJogI- en kOlJHllalld&-beta.
tillg lal gehe ..en word~ll.

Soootra aán do V. Staten.

. LollDEN', 23 Nuv. - (ILe"It'T.) - De !)aily
Chronicle WIlt dat bel h.lf ulliui",,1 te Weenen
word~ aangek'Hldigd dat t:nll"lan<t heun toege·
... aKI 80tuln ... 0 de Yeree .. I~,'e Slaten to
Ia&ea alII Wil ,tIllion "oor het wnemen 'fill
.teeukool,VE1U{OOPINGEN

ELEKTIES.FA';RE V_~~ EY\{ k CO .• AI;'''LAOKP.>I.
30 ~!)v-_'\an de P!1!lrl, vaste en losse got.'1l~rl!Q

J nllw I'K:STZ Jr. Uv .• AF!jLAUl<::I~J!.
26 ~1jv-Te \VelllU~t.m, yutgOt_'Ct

CJ 1'1 L,~;}lI·I.:t:~ •. Ill, Ali'SLAflKR
1°) Ptx-Tc Oak.Yolle-y, nabi] ~Ir Low-y .. I·a.cs, de

i!{nn's U.lk \ !lllcJ. ru.!t levende have., lA.~nlcrlJ"t::.
r~ \.....I~h:\I'1 h.Ni'JC gU_"ItcTcn en UUl3rlla L 0

U at> J'I:,lHIl(r, Ar~r..A(H;Il.
30 ",)\ -l-a ,k' a[ 1.........!ilnJ \ Id~"l..l \"'est, 3 \'\.'0- (11

,aal VLaaI :!....·n.
~ CUhNI-;r.JU~, AF:iL.\'a:[t,

30 SOf-Tc Kll"C led,lQteln, ,,(d :('\1116' Varnaryon
lcvenoil! have, rlJtu1i'C'nl lxx:.rdl'riJó'CIt.wsdup t~
bUUl ...... '!.
VA..'i OIl1RSPUY. flIOlIi:L'dAN.It c.:., AF~L_\(}ER.

25 so.-re P"ardt'l1hcr~, de 1'1,..,.l. [l"byloDl!
T,xl'n, md v..latw\!rk en i.J.IJ"'!.1dCllj.;ttlcc tk'l. 'P

A. B. Oi::. \'Il.l.mR'; .lo C". A~'~L.\Ubl;".
~, ~,H'-rC Kllp.ntlt~!o't3tlt~, raat,teIlo
J J ~uv-Aall Je l'a'ul, 1i I,mcbtl";~' hnllw("r,cn
1J ~(' -=-~\an lt,! l'allr!, lIS prdchll{;e bm Wl"rvcn

LlNlJKNUY.!lU ol'. Cv, AI';;LAU~;II.
2-1 !'JOt-re Wore,,'1'tf'T, Lo rdtc ~lachh't:~u,

PAUL O. CLVVJl:Il.. AF:iLAGER.
7 lkl- rt' N.cIIt..!O}).:)5Ch, \'lIt1f6'ool CD bUI3J.'a3,o:1

ti Il\"."\,;- Tc :4:uclluurg', D'lbJJ Kuil8ri\ Jer, levt::odc
havp en hllL!Jraad.

13 Ow-Ic Sl.cllcnoo.ch, va.tg';>ed eD bott~vcr'
CeelL'D.

J. W. MOORRE.KB Ja. Jt eo .. A¥!'lLAOKUB,
lt IRe-Te Malmc'S"IlrJ. paa.rda en acl.

CnA~ VA~ COLLKR, M'riLAOER.
%~ ~o.- TeBnt.kraaJ. nabIj ,~try.le"t.u'l;. "lJ"".

hOI! HOpel""U, een groot. '''''plaats
J J. THERO~, AJ.iSLAGER.

3J Noy-Tc NUJ ~Iding, aldethllg Worcc~ter
Tastgoed, vaatwerk, levende tuut!, eoz;, CM

~ D..'C- Te Conatabelotatie, Aleriuo en t.ataard
ooien

W FI t· KLEY:S, .u-SLAGER
26 Sov- Te CaltX~on, oegotlcgOI( ..'C1crt·D, enz..
28 Nov- rij lit:rTna.nuspl.,!tcrsfontclu, aeguUclj;oe-

deren, t,,1~y(:lC8.

ALWEER DE OONVENrIE.
PROGRESSIEVE KANDIDAAT VOOR

SDIONSSTAD.

&:IlOSIJilTAD.23 Nov.-(Rtt<Ier.)-Eeo .....
d~rillg werd bo;lea gebondea door he4 -"'
lWljlellt.ekl om oon kaodidaat oit te .a-
..oor de vetiegen"oordigÏDg"an S~ ia
't parl.meal Ik, heer Rnoeiawa wwd ...
hoord, eli daar &jjno ~jjacllt 108 ~
Jijlt pmgreaier ~a, 00 bij ook beJoofd lied
0111 d. prog .... ieve parijj ie Jm parIemeat t.
lltoane ... wordt 't nu p'l'Oeld dat d. h_ cto.te
tCl'D(trekkell moel, dav hot heelemaaI anker ..
dai de hwr BaucilZl&ll ooo ......... od ... WOI'dea
duor bij~ al·de inwoDen. EeD pGblieke nr-
gaderilllf i. op _táaadu ~ be-
pUld geword.:! •

r.OlIlDE!'I, 2:1 Nov. - (!telller). - De Pall
MaU (;,,~te werklaart op he' booJlle gu.g d'lt
air Alfred lllloer naar Londen gt'tocpell il,
hu~f.l:,akillilk om do aitunlie m9t betrllkkin" Cot
de 'fmne ..al te bo"prekeu, 911 ~pecialll in ~U
band met \>rellk<ooder coll ..Olltio.

RhODESIA. ~\' ,

Regen, boete en een geschenk.

KONING .DELIK.
, Dil. LELlDS TE LISSABON.

DULAWA'I"O, 22 Nov. - (Ilndcr.) - Men
.iet een &WM"eregengetii te gemoei di' jaar,
betgeeo leer benoodill~ .. erd, dlar de r~enql
,edareooe de laat.te' "jJl jaren ..... licb' WU.

Do Willonghby DUllltEebappiiis ..oor ..erbre-
king nn een timmerboohnijJeo i(01ltl'.Jt, tot
.£ I 000 IIObadeve~g eo kosten ,eroordeeld.
Er ja eoll ~oo...tel op tou" ge",t om .le d >.ni·

niksan Justei'll met HIl go.·clJ.3"k le b",:onati.
g.on ala toeken no w,urto.ri.,,;, Uil d~t 'ii
bet hospitaAl ..",laten.,

I.oNDEx;-21i Nov.-(lkukr.)-KoDiag Melle.
lik nn AhysiÏniii ja o~en lIur 'III de Irnat
It'Olegerd, en i, wer~er;eIJ YIII de ..erWglllllfoor'
tlig,," un 1141ië, Frankrijk l"1l RIlsland. Later
lIrriV8<!rd~d.. Brilacb3 ..orf.egeuwoordiger lui.
&enant U:l""io ;ton, on wer) m~t eere oO''''~ien.
,Ur. r",U·J. ta ill ['i~~1:io!l uIlgokomen om

Zlln la1lb'IMIlO 1l&lIiublei!Oll. Hjj 'Wordhodea
do ,r d"" l'..rtu,;eellCbell bllite"lan<l_..;hc wi ..btcr
ontvangou.

Personatio en dubbele stemming-,
V.,lguns aankoUtligiDg in onze \'I'! i :'

uitgavu <liendt'n' eeulge b,·sebul.li!::'1 '. n
van penKJnatie en dubbele I't.·· .. dIlI;.!

tegen zekere kiellIJI'll in de ki.·, ,j' ,,' ·li,,::
Stelloul.osch op pinillag voor d,,·, 1', ,,·,·u ,I
ruagistrolat aldaar. De Ql;1';: ,:, ~I,.t il l\lid
slechts eeu voorloopig 011 i. '••k eu du
papieren werutm naar ,J. il ,,;'{Jenl'pur·
generaal opgezonden. .\1 tit' bt>se'luJ,lig·
<len werdeu onder IIiH'6!ncht Jl13gl'lateu.
PerllOnatie bij dij ~:"ulIJllS i~ l'ell ruiaJaad,
waarop er t..en .~t1~lf i!! vali _tj(J uocte of
zes maandlin k'f'Jull arb .. i.l ell dubbele
stemming kaa I,;estrdft worden Ulet ,£2;;
boete of dn\) ruaaUllen harden arbeid.
Deze zakllU zija van buitengewoon pu·
bliek b(·] 'ug, ('n wij verwijzeu onze lezers
uaar lvt uill'oerig verslag.in een audere
kol<lw. Daar ue zaken nog uiet boslecht
.'jll outbou'lell '\Vij OL8 vau aanmerkin·
.;en erover. _-; __ ---

Het brandziekte sewct comite.
lIet rapport vali dit parleruentairo

eotnHé wordt met ~roote belaog~telling
te gerDoet gezien. Het ia bekenu dat dit
cOlDité vad getQigeniy uit IIlle dooien des
!and~ heeft ing~wonnlm en het is tethopeu,
•Iat het rapport van 't coruilé het land tot
Ilut DI zijn. Daartoe is vooral nóodig
dal er getlU mind('rheilL!-rapport zal zijn,
maar dat het gllheele eemité betzelfde
rapport zal teekeueD.

Spoorweg·vark9ilr h'}ra~'JU.
AUR~3T ES GXGlêLUi(.

F'RANKKIJK EN I'rALIE. DUL4wuo, 23 Nov.-(Reu.!r ....)-lJei
apoorweg .-enoer ill nIl _r btfjl""tJ, en or
lijn 1f801I" .. erd ...re werlr;agiogo1l.
Twee blhl'll zijn io b31Uri!lg, be!!Obukli;:d

nn oen jooi4111te bebbiJn doodrcaleelligd.
Een klein kiDi, Wyjme gehoeton, krootr een

leeljjk oaplok. ' Bot .lond te tiikeu boe een
aodIr .... t'" bottel ~pend werd door een
joapa, toen de hoUe! 0II4p1oft.e u _ ataIr
,Iaa het kiDd m het ooI Wof. Het oog wwd
nit.phu.ld. I

Een 80hrlkkeUJke spoorweg-
ong&luk.
-,--

GROOl' V$RLUlS VA.NlLEVEN.

Lolln ..!!; 23 Nov. - (RcaIer). - Frlakrjjk
eo Italiii zUa oyeroengekomou betrel!und. de
bep~ing VIUl do greo.on YID Ral ..,itu, bo&
gebied &III de Roode _, d~t laaktillijlr de
ooraaak "an diapllut la sa,,_t. M.ID i.looft
det de F_he o..eroeukoma~ met Italië bei
recbte ''''IIIJ ie ..1II eea b_~ol'!llilll.,1II Frill.
lObe biaDOolaodache politiek, iDp,olp "111 de
F.. hoda kneUe. -

KA~OLONIE.

~uid •~hiha4U
V£REn-IGD MJ::l'

OItS LAND.

m: WORl'E~TEW'lcur; I:;LE 1\:Tl1':.
DE redistributlel"'l id wdllog niet eon
wet vau het land, d(Jcb eiaar- hot ua;;cno('g
zeker ig dat /,e binllt'1l kort op h"t \'tet·
boek geplaat,;t zal woruen, i:l ht-t tUIl om
te begiuneu Ilit t~ Zl\'U uaar ge~,:h Ikte en
gewtlnsciJte kanlli,bll':J. D., tegoul", ..tlj is
reeds druk bezi;: ('n :wl geeu enkel!) kans
laten vo .. rulj~aan Olll eeu ritelIl te \\ inueu.

Oneil'r de reui~tri"utiel,ill zullen ltJ'
uieu we lede u gekuzc'n mootl'u \\ o .. lou -
du~ een algemuene elektie ill 't klein.
Zoodr" de hili gepaSdt'<,rei 1$, Z II tie Com·
ml:!.'lie van Toe;:icht 0Jl Elehti"H w,urbcbijn·
lIjk, als naar ge\\OfJlItA" bt'rtIlUl)reli a~ln ,\I l.
X II tier provinciaL, cOllslilutie. Ouder
~clle (I) van dit arlik'" 18 hot aall den
voor:tÏlter ,'an hl t di~lrikta-b,-",tullr vlIl;l
bet hoofeiuorp in ~en klt:~afdeeliub (Jp!>,c-
drageu een .\Igtlmef·n~ n"uol'mings-v\)rga·
dering te 1Jt'I .. ggf'n, Totdat de kauditla.lt
ditl door zood.lIligtl l:oIlOtllllingswrgaue-
ring is g~koz~n door de C\)lllwis~ill \'au
Toezicht aangekoll'ligd i~ als tIo wellig
beuoem,le 13untlskaueiiei.l<It, a'taat heL
el~eu I:oud!<lman H.j du kallllidatuur te
bevonlereu '-;111 lBuig k"udillaat, die ge-
nw,1 is zielt ,ds .\fnL ••\Uut'r k,'Ddulaal
verklesb;iar tu ,tdlt·ll. :'![aar ,-(",LIra dl' W'ét·
tig gekllzl'l1 UoUtI~k.tIldi(l.,,'1 aaugelwndi(;11
is, uan wordt lwt "au "Iken trou wen
H\)nd~mau \orwacb[, tl"t bij <l~.eD kauui·
ua"t zal OUd'Jr5tenlll'u.

Unz) nuderst<:ultilJg ll,,1' kandLialllur
van kauJ,'latell \<lul' ,hJ Oph,llllleu zijudo
Bon,l~ve1'i,iet.angl·n, moet '.lus aId voorloo-
pig besdwu wd wonlen. hangendt) het
besluit van Ju .\lg,':W'llll· 1;,'UOOllili1'li!-
vcrgall~rlng'.

I u vt'rlJau 1 Ili1..'l d·.' 'L!rl~ l' zing' '.lU e(Ju
<lt'r.le lid vuor d I i;,'b.tl."J.·lt]l~: \Vorcc~.l·r
wordt de IHUD! laU Ir . .J.~I;IIU~(; Hgl'K,

tb"u,; val! It,.u,leb"sch, g.tl].Ot'Ul'1. ZU(J:lI~
onlan~3 ;L,~lI~,~~(,(llitl door ef'n hKiezer"
Uit du:u kH·",fJ'J~IIIlc', ui dl. HEI'K oell
/.0"11 lilt h,\( ,11,HrtKI, L1aar Ilij te \Voreell'
ter g~bllr"'ll .....erei "n "1';;r"I.'I,lo. :\allat hij
,-ijl,e StlIJ I,-' \ 01bracht h,I.I. praktlSt!crU\l
Illj ~elI g,'rllimL:n t'j I lau;; ill zijn gph".)rl.e
pl,.,HS.

\\',It du 11"\'01''; Ih,·deu \,Ill ,lr. I;ECJ(
betreft, ;;d'Jo, eli w:j uil't, ,lat de kie7.crs
vall \Vorc,,",ta, TullJagh ep Cc'res eeu be-
kwatner kaueii,hat znllen kuntlou krijgen.
IIJj i,; een maq vali kar'akter aau wk'u de
.\Cnl<a:mder partij hart" helangen veilig
kJn toevertrou wen met lIe ovortuiging.
dat bIj alle~ in zijn vermogen zal doen om
die uelaDg€'n te bolpeu b~¥order(>n. Hij
is eeu mau, uie een wa.!r yaderlllnds·
lievend gevoel in zijn bomt omdraagt, en
uie gere~t1 is zich ojJoiferingen te getroos-
ten, iud ion b;j ,laardoor zijn vaderland
tot uilJDst kaD zijn. mj is een outwik-
keld!) _\frikaander, iD witln ouzo partij in
hOl jJarl"ment et:n groote allnWlust ,ml
krijgen. DO(lr zijne vtlle talenten CD veel·
!:ijdige kcnni3 zal bij in staat wezen de
Afrika..1.nder z;l;lk in de wetgevMld41 ver·
gtdering krachtig te verdedigen en onze
rechten met overtniging re bepleiten.

Wij zijn het volkomen ~fI ruet "KioU'r"
waar bij zegt, <lat dr. J.\N' B.&CK een maD

A.faohatnDg van tollen.
SPRINKHANEN.

I

ALICII, 23 No,'. - (Bewer;) - De &Idee-
H..-nad WIm Victoria Ocillt beatoot heden alle
lolTea i!l ~ &ldeeJiaa.&I te IICbaIflla.
De apnakhaneD bobbea hUile .,anchjjDiJl,

geDlllkl iDdit eD bei 8tockeDlltrom diaVikt.!

Een Jtamer van koophandel.
Duuy WSST, 23Nov.--(&"'er.)-Et:a be-

weging il op touw om oen kamer ..... koop·
haadoJ .,oor de BarklyafdeeliDl &e""rmlNl.

NATAL.

ORANJE VRIJSTAAT.
Eta ftrgad&r1ag' van oomma.n-

, danten.
BLOEliPOliTEllf, 22 Nov. - (1ln<lff.)-Eelle

~eriag .,.u commantbntoo werd hed"a
alhier iebc)uden ruet bot doel regula op te trek·
kea betrekkeljjk oommaadOi.

KER~ EN BOHOOL.
Gcvraagd:-EeD hoofdoaderwjjllCf en eeD

(a.,.is1.ent voor de publioke IOhoóI te Vuter·
:_tad; een onderwjjter op een ~ lUIbiJ Ilic:h-
mond; oen oogehuwd onder"ii",r of oailenrij-
_ .,oor een plaatlsohool m bet diatriti
Middelhurg. Kaap~lonie; eeD "'teat.. _
de tweede id._ ",lIIieke ecbool te Jfoorreea.
burr; een ol)()erwU_; of OIIIlenrii- YQ();
lleJt._ derde kIUee 'acbool t. Boailqul, nabjj
.l1iwal NooN; een ólMlenriller. yoor de derek
tIaUe ohool te C&lhoart~::L~..arila'
~nriI~ - ba' Ua" de af:

lag -W11lo1flllON.--....--
Z.'A..B.EPUBLIEX.

Geen ~nilenpeet te Delagoaba~
KISLUKTËZÊÏ.FMOORD.

• 0
• 0

lo die brand&4t& kWCAlliehet ek probeer om
'u midden weg aa, te Won, deur Bpeliale YOOr-
sioning Mn dio hJiud te ~ var die droge .Iroke.
Sou dur In di" ~mettdlike .iekte kwellllÏe nio
'" m.dden weg w4jea? Ek bet mijn ge ..oeIe oer
die zaak, maar sai graag die antwoord no be·
..oegde penoDe .,jj hoor.~ .
• • 0
&>un O:lrrett hilt Tnn middai 'Il plan jlebad

wat hij ia comIté ~eneraal ''"U 'foonrel, 10&11:
DOU dat die bill ll!tcegooi ur noo het bij nifI die
kana om sijn ide'~ uit te werk. Dit aplil mU,
want boewel ek dink dat -ilo plao uie boef prak.
tiec~ ja, toi loa '!' II'IA( die dilll op papier wil

I,
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DI:'\S~G' 2~ VEMBER.

Het hni. m bV 2 uur n.
speak r I....bet ,beJ.

I'" fITI

PJtitle8 wer,lco'ill;.:ed· nd 00 .
Zt tsman, uit l\iukst'ittJ. om pensioen;
Je", 1'",., Uit (;al~do~, om I'1'OOpi
Imullllackttowot (naar select-comité yuW'

~t~NI~.iE\ïSU 'N.
Yerscheid nc kennisgevingen 'Worden i

dieud,

. .

)'
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Bypotlt ... ".

J. W. MOORREES & Co.,
V~n KallUlor. lf~bury., ,
lOdenN~mber, 1898.

-HIERMEDE wordt kennia ge-
geven dát van af beden de

beer-Jo L. GO'DBUS, Humansdorp,
ala 008 Agent voor OM Laiïtl~·,OM
Weekblad en De KerkOOd.e.~ aange-
steld.

HIERMEDE wordt bek:end ge-
maakt dat de heer D. F.

1rl.u.us J. ZOON te Welliogton van
af beden als ons agent voor (.fL8
Land, On&Weekblad en De Kerkbode
ja aaD8f'sk>ld.

TTIERMEDE worot bekend gemaakt
~ dat de beer P. S. CILLIBa8 te
BrltatDwn VaD af beden al. ODe agent voor
0118 Land, On& WMkbladen De KerklJofU
is aangesteld.

HIERMEDE wordt konnie gegeveD
dat nn af heden de hen C.

HBNNIl'iG8, te BurgertIdarp al8 one agent
voor O'IJJ Land, 0118 W«kblad en ,pe
Kerkbotle is aáDgeateld.

DAAR de heer C. A.. Ilunt, Barkly Doet
ale 01Ul Agent bedankt heeft, worden

inteekell&arll en anderen V8rllOCht Daar
den heer H. A.. Kelotjes to gaan, die iD
lijn plaai8 i.~woroen.

HIElUfEDE wordt bekend gemaakt
dat de lIearen Goon. VAll NIB-

KBRJt, te Prieska, aldaar als onl8
Agenten voor On. Land, Om W «kblatl
en De Kerkbode, zijD UD8eeteJd.

HIERMEDE wordtkennill gegeven da,
de h_' F. HBRaoLDT, V~'

dilttrikt Britetown. ale onzen Agent vbor
O,IJJ Land, OM Wukblad enDe Kei'kbOde
le aangeeteld.

HIERMEDE wordt b€kend ,gemaakt
dat vaD af he4eD de heer J. J.

SKITH, Riverton Road, afd. Warrenton,
ale onzen AlJ"nt voor 0118 Land, OTIJJ
Weekblad e', l ïe Kerkbode is aangeeteld.

HIE1UI.': ~: wordt bekend gemaakt
dat de heer J. G. MSIBIl'rG van

Kaljeskloof, diet. Beaufort Weet ia aanW'-
llteld ale ona agent voor O,IJJ Land. om
W(ekblad en de Kerkbode.

C. P. SCIIULTZ,
Beeretaris.

·E:

-:

~~ÁJ:rl
: yi:Ut"l§." Hl

De Beroem~
1lIleri~1

;

Baki~
Powder
VOOR het Jkkf!!1 ":1.:1 hdfijoatebrood,

koek, I ~!f,'r~j ..tI, paddings, I!!:z.
Maakt hot vo~J.;.J RV licht, lIUlakdlJlc
en gezoed, ! . •

Beste in rijqnga-kncht, en de eenJge
poeder voor 't tlaJdten,de onaangetaet door
lucht8verande~ blijft..' D1ijhvtrlch en
behoudt volle (kracht ,totdat het gebruikt
wordt. " '
De Royal Baldng Powder van wereld-

wijden roem wordt enkel door de Kq!al
DakinjlPowtler lHaatschappij van AmenD
gemaakt. Let; wrgvuldig op 's ~e~
naam op den omslag, om de labt!htutle
van nagemaakte goederen te verhoeden

Royal BatiDg POlder laatsch"
lIew York, ,Vereenigde st., .lmerikL

TERMEN BILLIJK..~ , ". (,~ .. .' ~ ...

PAUL n.~(JLUVER, Afslager.
DE

Welbekende .At'rikaanwohe ~.D.D1.r

zwalaw.
PAARL,Kaapstad,

17 N ovember, 18~8.------
VERBANDLIJSTEN

Aa:rdappelmoeren

WIJ bieden voor dadelijke af-
leveIingaan Beste Engelsche

Earl y Rose;lAardappelmoeren,
in kis!ten van 701h8.

W. NIAY & CO.,
80, Castle: Straat, ïocostad.
.._-- ..__ ._---_._------_ ..

TE KOOP • GEEN· BRANDZIEKE lEER.

7IJordt van uit alle deetenvtlflluid Afrik(l onderslsllnd,
HEBT gij een POr~ ~ gij"oopjj~n 'Wensch~,ofLeV~t

in een Lijst wenaeht vergroOt te Z18n P Het kooit er niet op aan
door wie het genomen, en of het een oude portret is, en of h~' uit
groep genomen JIloet worden.-Zoo ja, zend het naar Gribble
en op uw bezoek naar de Westelijke Provincie, ga.naar
Gribble om u te laten photografeere.ll.

halfmáaD Stellenbosch, ,"
213No.vember, 1898.' .

('I P 25 November,
• voormiddags, sal

iudlen lliet ge108~: 1
kol bles, wit.phlk op
oud,

~BIl~."",'
. _ ~ "., .... d' • '. ~.

APP~.lrt.",.~ c ", .Mtm4'..
verimchH, ",8Cl#i~~d~~

2.de :Assiátante ,111 CI& 2de klu .
PUbliéke SchOol' te ~.
~en' door,'.den Onde~teeréD.de
wórdep ontvangen tIOt" DIN.8DAG-
AVOND, 6: ,~ber.. Sal&ria £66'
per F:' Kos. en logies te krijgw:n
teg®, £30 per lW';'. Ken1Jis, .....
HólW,1dacJt ~lijk. "Wet1t ·te
beglnnen na Nienwéjaar·~tie.

J.D.ltETIEF~V.D,lf.
, . . Voo~ter;

loernjn~, F .., J Mrn.ia ... !H.Ueub'""h
lo'rerl-erick., T ... A no'no ... KaapecbeAld
n..tba. CT ... J T' Srraeteu Storbtroom
Woeke. J C ... J I'ot"ie!er ... Ou :Iahoorn
IOtrk, de, J .. RooeDtbal ~I.CO '·ict.oo h Wt
f'ebutta, D.. , 8.11 IV" • ... Albert
U.Jit.l, J )( ... n (_j~'lTi , Oudrahcor e
Jo b'ODe, J .. ... R GB\"111 ... Do
Wh".toa, III at Jttg ree KUl'. Id
~• .iowri,bt, IV M D",,".,t ,.. QDQ.iD'. TWD

AreDd .... A J Ilago Kaapsobe AId
HeIDpel, C .. ... NS ..." l!o
Tbomlll, A., J t·"rd· ... rt EliJa~eln
Kruge', r r P Kuhn Ca.rnanoo
Heerdon, I' 'If J .. ' rr " Heerden rr..dook
Le_iD.8 J Brink ... Kaap.' heArd
Niok ..... " Jl F.,,"jI:'t) ~nS<}DS UuioudaJe
Ferr4Dd,. D II lIt.aJdin;h K.aapoeheAld
Cun..,., H ::' 1 EqQitaole Dur.;hrsd',p
D c~iDltOn. H
Ka.. ""., J .. : 1 J ~plD lier ..Xan.rnt. A. V,ctulia '1ft
Kantt!DI, L
Oblhdr, C li E Yan l'rëh Ku-ipsche AId
J'orda'IP, A

.:: ~ C F.t,·. Lnys, S ....thc e'andJorrl".n, J A
JlJ'r,rUan, J ...... Wratho:If'D, r d, J S 11111 ~iII r- bauer WorcHter
~'r1d"m, p )lid \J.:.f·"ltoichp Abeadoen
)l. fli~ n, R. U Strubeu .. , Ka'flche .MJ

BIJ

700 Slacht Hamels
H.. BEbKE~,

AI ieskraal, P.O., Grubouw. ~HAYJiAHD/S-
SCH~PENOEECWASCH. on~

GEVR!AGD ~l' Bo4ten Sobo-
AFDEEL(NG ltAY. len. Salanssen £72·en £6()

___;._ ! p.a, met vrije ·logies. ne....baDia
()PGESLOTEN la ihet ~ut to Jacobs. van Muziek en Tonic Solfa Jiil eene

fontein: ~ i Brll~' Paard, kon aanbeveling wezen. ' ' . '
maa.nhaar. beslagen, ont.ent 5 jaaroud. 'C,ertiticaten en ..,....f:t1',,-"hn·l.I.-nIndien'niet geloet or of ivoor den 25sten 0-"""'5..... lW
November, ltUlS. za hetzelve vcr:~htl'W(JlrW~n a®. den Ondergetêekende
worden. • ~ gezonden. . ' , '

J. B. ' . J. A. BEY.RRS, V.D.M.
Willowmore." " ", 2-

~D]

·ftEOnde:
II gedee
nlkI te dOl

O}J

GRAFSTEENEN. •
DE Oudergeteekende neemt

erdera voor Grafsteenen en
Monumenten van Manuer of Gra--
niet, Traliewerk, Ollz.

LET WfI':J,: Of men Grafsteenen
nit Kaapstad 'Ontbiedt, of zulks door
den Ondergeteekende doet; do
prijs isprecics dezelfde.

'l'l'd~"lling,~n Pil steenen 'te zien
bij

D. S. DE VILLIERS,
Tegenover Zuider Paarl Kerk

PAARL .

~-------------.--------~----- ~----~----~----
Een zekereDood voor Brandziekte.

ltarMl'·geb<
. ' BoekTan
, KaapstJCI.kit I, Jo~ ' ••

Sh,".kr, IV
t;rj~, J

":!l.it4fl:l'.

... f: [Ili ..,! ... Knapecbe AId
11 ,\III I", Konp.(nU
A Mlliu t. rRJoc~

. ,

Gebruikt door
de meest voor-
uitstrevende

Boeren.

Beproefd'
voor

VIJFTIG
JAREN.

fllur ", J I' .. ... u (il~,' c r 11 .. 1 I..:., i n

t:«: '·c· ...rurd J. , "
Il..t .. n- J " ... ) b ·'H· oct IV!J tiuzlc. ~ I, j ' .. ...
t=.()II'~, J .. 1 I d"U:, 'ilJ
.'fUWP"1Y'l ) >

..

Willi'llnll, It ... I Z .\ IILloyd, J t: .. ..
CO,Jrt, ~I ,c 1 Koap·.ta I[rwin. li r, .. ) ..
Moylt-, IV II .. I (lu
11~DCO""'~, il ... ...

, .
-~ --- -.-- _._- ---.---.--.---.-,

BENOO n io D. Bij alle Depó~, Agenten en,Wiukeliera :

WILLIAM SPILHAUS & Co.,Kaapstad
EN .

STEEL, M.URRAY & 00.,
Port Elizabeth.

Tel Ad.VO .n een Derde Klas School u)
Houtkraal, ] 1 uur van Aliwal

Noonl : l'en Onderwijzer of Onder.
wijz'n'eR hOI'o~g,1 om Hollandsel. en
EI1;~('I::Ich te onderwijsen.

l lundw.v k '('11 teekenen een aun-
o{lVl'lilig. Bl'zilter'to zijn van een III
klasse re r t ifikaat en bewijs van
I ,i,]J1nlts~";lp; ran een Hollandsebe
Ke:k. '

~;,L:ris .,C,ji) r('(··a!'~llllll.

Apldiclti,'" ~ WOi'Jt!1l ingezonden
ni-t later da:l i 2J Docembor.

1)0(' u:1llwck )ij ,
M.I'Ol',,;UHEH,

: IJ('lItkr'atl,
, Aliwal Noord. M'Or-rJT

BEi~~O-DiGD. PUBLIE~E ~ERKOOP~G G. P. VAN
EEN ONT>Ë[~WIJZER voor de - j~I

IU NJ;]~SO School ta Cuth. I\IIa,I ... e&b'U.:.a:-~·'
c:u·t ,ale, ~tdckclJst rom. Salaris !: •

£ 120 p.a. ÁI>plikanten mo~ttm het
I Il K lag Onderwijzer!! Certifikaat
bezittC'n, en: hunne .Applikatics,'
verg(,zel,l vn~ afsclll'iCten hunnér
getlligFchrifh<Ó, en' opgaaf van,
ouderdo:D, den Onucrgeteekende
toezl'ndcn veor den 19de~ !JEC.,
lSg::;. We.rbaamheden te begin- 00
nen na de Januari vakantie.

A,
'paarl,

-- -
~

f't'J"SOI1, \v
MlIIl, r s. " ,.
M I Ir r , lo' .\

l~,('0, J T .
H .1 .... JA .
III t- r r t , I","
I<><;f)
"ioe, S ]i!
Lo» J," fil, _\

J:".r, ,k.l."'
~IO)! Ier. Ii
t'mith, C ti
H:tInlilo. (' E
'l'(',hl;l' 11,8
l't'tICt.. ''t' .,
U 810' Il E
ft» (','f!ll, r

JI:jr,,!h .. t~lI.

(; nllhjl"~ (;rlfl''' kal-I I)
.- Hn \L. I' I II!'

". J ):'Ul.1 CHI l\..·l~I1\1
,., C ~~t ric- ,_, ti r u h-rm'.' Tu .tIt .~ ~

~ .. ~

PAARDEN··. en EZELS'
'.' (.\ Thorr'I',i JO

)
If n lu. ,..
J :-; \ ev r .:ht
,\!,I!..I :\!.:' lit.
x i; f\t'rlr;

,.. .' ("Ht tt'r
II dt' ~[c;;"l"r

11 }lh..h,ta ..
lt ti,. ,~n en..:
Il lJa . dl t· :i

~ lliJt

ITETGENAS HEN ALLEN. 10 Pr
a.... t lanlfl
paar de Plu
»eRn-eny.
"fQOI' steeDe'
dele plegelien _ kal

Eend.
rief1ijk wo~.

:--r"!I'·U!JL6·,11
t ;r.l.1J]· tI,'ot
~tt d. st roo m
(;rill\' k:\ltl ()
J\ ''T,~ltnArd
Crc,,) ek
I'~ };I '7:"'-l"t!1
1~.." n f"1 t \\' t
h. 'IUI"'t'ltt'.\('

/'.,

#\!,;I.11, ...
K HI~ ~'_CI ill";-n,

I'u

fitwio p.,.~, J
L ,·l,,'ul pr,!, H J
Wyk, v J li
8Wltl.(f'!''', '" l~"
I'HJ'ot.'l, du S ~ (i h' nl.;
li ..~·n, L 1) t \\ 1,1:. !'I('k
A.(ctOH,J G .r;~ ... rt Ked!)!!.

(;('Hl''''J(JJ

III W.II~r ,\
... rcu ulJ·fcr ...

UO!," T" .. n
Po
II!!

(lo

)1~'m,·~burl
Ku' !"4'lln

Gruhlru'! Tn

rt>n"h·",,,
('uliltrlcJ , ..

IJE Heer Pn~TER J; PII!:NAAIL hcef~ de ontiergeteekendenJwcderom
gelast om op

n~poll.,h< •.
f an~l..·nlj()v.n, E li J fa.bnClU ...
Ttl1tt· 'on. 0 J ·Hn.J'. ...
H ..... tr-n .. " J lIvfmC'Jf>r
U..II. T I) Jo: Trwill!J ...
Jlai)' f\f'I, ;\ Jf: ,~lU' Ur ekr
Rd<,henf"Otl r, ". A T ~J.II. ."
O,.).fenb.d', JJ .. , nUi CI'&N'I&fl
t; ..M.. ,.bl ..m. A. J ~I S'rrn . .,
Jlntot.t, J to; hili I;' ",. UI:III

Oiivier. 0 lf .. ' lJ li <h.•• , ..
Stria.r, lt Jo.: Il i~h.ru ...
PI_i., do, A t: ... )1.1.1\.1
lVar.'. ASo III e l' • c t

Hoopi .1.. ~napsche Af.1
Dol:ey on Co ll~nb:>g.
lIJ I Alo"eGo K.. psobe.Hd
R S.,irall.,r.. D- itfitto""
J IV:ch ... Kaapst..d

:.:I!Jdl Ratry... K, a~.~b~AI.I

Calt'dOIJ
]t!nelf>ar
Knl'l!CheAru
Ko•• ' ad
Kr:a' !ll:tnd
r ItPnbage
Hop" Town
LAdiwmitb
K·,a.P.f.t,,1
Cnodo<:k
K .p.cbeACd
C".d ek

,
oensdag, den 14den December,':"e.k.,

Uit hunne V endukraaJ; pUbliek te verkoopen, , .

Eersteklasse Paarden (Ruins en Merries), waaroDder'fpaar
Dlauwschimmels.' '

20 Eel$eklasse Jonge' Ezels, 3' jaren oud. .
De Paardén sijn meest .nen gedresseerd en geteeld hij de H~

lOcl6nIUYISEN en VAR ZIJL in het distrikt Colesberg. Zij zijn in uitdlun-
tende conditie en zul~ ze~er de beate troep zijn, die dit jaar ten ,:'ver-
koop mjn aangeboden. Let op den num /'

. A. FADRE, YD.M.
Hertzo~, '.

Stock~ll8U'(jIin.
Cednull, J .
C.,..lIsld. J T
Roox. r J .
KiD'.' It ..
rowri~. r: ~
Powd', J II

----- i ~--'~- -.1,.

Blake's . ~oarding Huis,
SOMERSET 8TRAND.:
IS hoog geleg'j)~. naaste huis bij :de zee,

met zuivl'n! lucht rondom, tJUmS
herbouwd maar i prijs. voor l~ IlOO
billijk ala altijd. i . ,

Wills 'Dt J .:\
DOf'oQJ,.,..-, J
Bo I, te, J .

~"l.....,f"!I\;.mr

... 11"1Cb'l'm ••
)I rin foit .

j#U/Ulg.J.

._. I' j!t~ i\~1c .. ,
.. D. T.,;' ... Co

H •.tD. rHYct·~,.~.
.;. } ...

C&I ...!on
StRyLaborg

Prefor'D', J
c.,.,t,...., J II

G,-noll', A.
illbbl. A ...
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