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TB worden. Terkooht te Bomenet
Strand, 0y, Donderda«, 29

December, onmiddellijk na efe ver·
kooping van het Nationaal Hotel, de
vier keurige onbebouwde Erven,

SLAAPKAlIERNo. l.-Een Dubbel Nos. 210, 211, 212 en 213, die BENOO~IGD •
Bedstead met Spring Mattras, 1 speciaal door den Eigenaar voor eigen i . ,
Enkele Bedstead met Mattraa, 1 gebruik werdon gereserveerd uit de ONDEllWIJZER i voor eeue
Wasch Tafel, 1 Dressing Tafel en groote yerkooping van Erven ge. schPol te ~rt, 3 uur
Horse j Alsook twee Kersteklas houden in Januari, 1897, vo~ns van Burkeradbrp. I

Kleederkasten. de instructies van den Ed. heer Salarii £60 p.a. en logies.
SLAAPK!){B]lNo. 2.-1 Kleerenkast Neethling. Deze Erven maken'een Appli~ties sullen] ontTangen

(Wardrobe). 1 Ohest of Drawers, solied eigendom uit, begrensd -van woJ."'Cl8n: tot 11 Janua~ 1899.
. 1 Dubbel en Enkel Besdateed voor door de zee, aan twee zijden W er~mheden te beginnea met

met Spring Mattrasaen,l Baby's door wegen, en aan de derde zijde Januari ~ , No
Cot,l Waschtafel,l KleedtafeL door de eigendommen van den heer :ij.W.GEY.E~ V.D.M. 28 jaar,

VooRKA»ER,-Een eersteklas Piano, Jaoo~~ Smuts en de h.h. Dempers Voorz. vian Bch. Oom. kleur, zwart
2 Voorkamer Suites bestaande en Viljoen. Een meer gewenschte .' ' bruine oogen, 6edium
uit SofaS, Stoelen, ens., 1 Bonde plaats binnen de halfmaan die hot JlJ.ftt'Jlll11. Pa~lle(i. school te ~mm: t, groot
Tafel, Schilderijen, enz. Strand uitmaakt, is niet te krijgen. -~ 'r duim • ~Mmm

EETKAK,ER.-2 Eettafel.. St081en, Bovengenoemde is niet alleen de : BII1I--I1a1 Vrouw
KleineWels, enz. .... beste, maar is ook de ~ ledig. ;; .,..I~ Ohristian

li d d ) . I 80 t
BUITENKAMJ!IR,- 2 Kleerenkasten ~en.e .gro'!l nu .. ver ·jgbaar. UOEM I I' merse

~

Wardrobes), . een Dubbele en ZIJDe ligging 18 ongeevenaard. 0·. ~___die h~ kinderen in stoken, 1VOtl~erk
Yb" d heden d k '4t'MI Inriohting! wen,eohen te hoofd, wOl1d11Jerk

nkele Bedstead, Wasch-en . oor IJzon er oe aanzoe plaatseq ala k08t.leer',:j-~n worden been
Kleedtafel. bij den Ed. heer Neethlinlf, of bij b ~ ,

KBUKENGBREloscRAP.-Het gewone -sijn Prokureurs, de h.h. VIalker en ~ ~ medegedeeld i t de beer achter
assortiment Keukengereedschap, Jacobsohn, 16 Waal Straat, Kaap- . lUll. ~n Eohtgenoote voortaan de kleine
bestaande uit Potten) Pannen, stad. . venorgJng der koatleerlingen op tattoo meram
Emmers, Kombuistafels, enz., enl. P. J. B08MAN eli IOON Afslol!8TS. zich li91en nemen. [Verder blijft maan hmJAIIo:n_

GLAS-JNAAaDBWEBK.-Allerlei &oor. de .~hting OIl denaelfden voet net booltZetlll.
ten van Glas. en Aardewerk in. ({ENN ltiG~ VING. als ~rheen. KOBtJ, en Sohool·
I
. d La V ~l~~n f30 per jaar. iKen 80hrijve

a mten etapen, ases. enz., BOnk . bij"tijds 'I' aan den l...._. J. Wl'"",enz. D dergetee ende geeft hier. la ~- ".
,s morgena ten 10 ure, Deze verkooping geeft eene .. , ~~ k~ dat .een ieder die B n..m,.nei, WellingtOn.

Zijn geheeIen Hanaels Voorraad schoone gelegenheid aan een ieder hlJ1D Il:veld VUldt JOOhten. .met .1 M. J. STUCKI,
bestaande. uit de gewone verschei- die pd en duursaam huisraad of zon er geweer, of honden, op .. Hoofd.Ondenrijser.
denheid Goederen, als MaDs-en noodig heeft, alsook paarden en zijne Plaataen Klein Klipfontein en BlauwvJ.uei. -
Dames-Kleêding - stoffen, Hoeden, andere losse~eren. Neef Johan Verdlddrift, volgens wet zal vervolgd Deoe~ber, 1898. '
Stevels en Schoenen, enz., ena.- heeft besloten aUéS te verkooPen wo en. ----
Alsmede eene aanmerkelijke kwanti- daar hij dadelijk aan het bouwen J. N, SMIT, T. D, P. ZN. G RA,'. F.STE-.E.·N EN.
teit Smeerwaren en Breekgoed, aal gaan en daat, hij van plan is een Klein Klipfontein, 1.\
Blik~d, Toonbanken, Schalen en p~ehtig woonhuis op ~ richten zal Achter Piquetberg, ! - ,
GeWIchten, Tuigen, Halters, en eene hlJ ook een heelt set meuwe me'Ube. 6 Dec., 18~8. DE :.'Ondergetee~llde neem~
meuigt~.a~dere artikelea tejveel voor len koopen. Altes zal dus verkooht orders voor G.rafateenen en
omsch~VlDg. worden. ALIIAL 10010 ERRSTEWSSI Monumpnten van Mariner of Gra-

Die voordeelige koopjee wenscht PUBLIVIE SCHOOI - niet, TtlalWwerk, enz~i
te maken wone deze verkooping KOD1't du. en Koop --U_ Jh LET: of ! Grafsteenen
zeker bij. JOHAN G. FABRICIUS. uit ' of sulb door

J.DE WAAL ROSSOUW, Dsmpers, Iloore "KrÏld' BENOODIGD. de~ doet; de
Kerk-Straat. Afslo/Ters. EEN Hulp-Onderwijzer, geoer.

yM'ELN'BSMT"EHRd OO'R,AUfSI'ToIYEerNs,.C'raled°eDt.28.jiNO...m.ober'o1898

p
'I onde~~~: v:~'m:vo:;d bij. .,==- om Hollandach tot bij Matriculatie I 8. DE VmLIEB8,

te Onderwijzen. salaris £250 per Tege'
aDnum.. . .. 111ENIGB·toed ~e. Werkzaamheden te aanvaarden'ALLB .grootten en deeonptiee 10- 1; IC Second hand i, l»iatios tegen in Jlili. 1899. -

sluitende .16 OL. _21 Ol, 26 OL ~~: Prij. wor Contant of AI. ' Doe aanzoek met. copii!n van ge-
en ~~ os. met lilY8r ,:m bestreken, . . bij tuiglohriften en Gesondheids-oerti·
~.en "?-w geritIeld ena.GJu J G BO·BL·... A 'vv bat, OR of voor 18den JABU.!BI,
wordt eeouur iJJSePakt. • .' 1m..a.L~.L~ 1899 bil

. La BBGLBY, JlUZIB.InTBUKIIT BAlfI)BL, ,

0IW0a P1tizt~,LI47 GtIJ j Straat. PaarL

Bekeod Rala ,. •• lUlde Il .....
KNIP DIT UIT,'

en boud h•• 'Voo............
f,ij kunt u vele ponden in 12 MAANDEN bo-
"paren, door uwe bestellingen diralrt QD

MORRISON CG Co.• Kaaps/ad,
te zenden.
"TlJ .hebben all"" .Iat efl •• Dame l~oefL &bri"
\ \ MP<'bts alUI onll"lII wat gij b,·h1.en...u.. Noel.,

rio.t artikel, en uield :l.tU .,rij.. eli wij .alleo 11 peI' ......
hp! goederen I!4"n""n rt ie n ..Ilr .. ftM."'Mfi«fnv iIr" .....n mJJ.-n.

(;, ... .1 .. , en wurd"l1 t"rDg Iolt!bomeo Iln INld Wt.rd\ "BW'
uiibeUlaid ID.dl .. n IJlen outevreden Ill. Wij .. oden mon-
ft~r8 .Q8t VTIJ aan allen.

MORRISONtt 00. Pleinstraa~ ~pstad i
DEEL 10-No. 6,687.1

•

~'

WELLJNGToN.'
.1f!II!_ 1iJl _1f£.
publieke JaarlijkschIl Yerkooping,. STELLENBOSOH.

Publieke Verkooping.

OALEDON,
op Donderdlg, iZ Dec., i898.

OITSIIPTI
'£9,B

Somerset Strand.
Sonrrerset Btrand.

JO'D~'eEllela.
Melk Koeien met

VERKOOPlNG TyAN DE

UORIGSTBSTWD BlYD.

-TE-

Bartholomeusklip, nabij Hermon Statie DE Ondergeteekenden behoorlijk
daartoe geautoriseerd, zullen

publiek verkoopen op de plaats
"BEIJLEVUE " (Cottage Farm),
vaD den heer A.. J. .Bocx. op

DONDERDAG,15 IlEZER,
8 Eersteklasse Ezels
9 Melkkoeien en 1 Bul
2 Extra Karpaarden, (6 jaren oud)
1 Molwagen, (zoo goed als nieuw)

op veeren
1 .Afslaand Kapkar
1Span Tuigen
1Paar Achtertuigen, en wat er

meer ten verkoop zal worden
aangeboden.

Vefkooping te beginnen sm 10 IIlIf V m.
P. J. BOSMAN ~~ Zoon, Afslagers.
Stellenbosch, 6 Dec., 1898.

Op Oonderdoy, 29 Dec-, 1898.

H.ORPEN,
8ltmBteIldeJlt Tan B~

Tokai, 5 Doo, 1898.

oALVINIA .

G. GBIFFITlJ, .
Beoretaia.

nE Ondergeteekende geeft hier·'
~ . m~ kennis aan't publiek dat '
indien hiJ van af den lsten Jaanari,
1899, een~ ~rsoo. D, die niet v.
hem verlof heeft, in zijn ftld op de '
p~. Kliprug mocht krijglm,
hetsiJ m een voetpad of ~
en die dan niet inistt in den"..

• "... blieken weg is, hir~iemaad a.n ".
...... UI.,Il .,.,., dadelijk orimineel, ~ w., ..'

Ag81ltAm. ' vervolgen Al. .' .' .
. op laat,!

J. L. P. VAN ZIJL.
KlitnBad&~

-OP-

Dins~a.g, 27 Deoember, 1898.

DE Ondergeteekenden daartoe gelast door den heer J. BaESLEB,
zullen op bovengemelde Plaats en datum publiek verkoopen, de

ondervolgende

Levende Have, als:-
:30 Spek Vette Slacht-088en,

200 .. " tt Schapen.
GO" " IJ Varkens.
15 Jonge Aanteel Ezels:
;) Paren Gedreeseerde Ruin Paarden.

~.B,-De Stoeterij van den heer BaRsJ.EK is alom bekend, en voor
nadere kennismaking noodigen wij u vriendelijk om niet deze Verkooping
te missen.

J. BRERLER. -

Van der Spuy, Immelman & 00.,
Af81a.lte .... WELLINGTON.

Malm~bury, December 18U8.

8 Gedresseerde Rij- en Trekpaarden

0,0 Zaterdag, ·17 o«,
's morgens ten 10 ure,

ZULLEN bovengemelde Paarden
die de aandacht van liefhebbers

wel waardig zijn, publiek worden
verkocht op het Markt-Plein.

P. BRITS.

J. FRED PENTl cl Co.• Afslo~efs.

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN ZEER

KOSTBAAR VASTGOED
AAN DE

.z......:l.d.er ~a,a, .. I,
OP MAANDAG, 19 DEOEMBER, e.c.,

om half-elf uur 's morgens,
WELLINGTON,

Publieke VerkoopiugDE Onderget.eekenden met instructies begunstigd door de Exeeutrice
in den Boedel van Wijlen den heer !zUK H. L. MINNAAR, zullen

op gemelden datum, en op de plaats zelf, publiek verkoopen : .
I.-Ken groot en suffisant Huis onder Stroo-dak, gelegen langa den

Hoofdweg annex het Eigendom van deo heer A. J . .MARAIS.
Dit HUIS is verdeeld in Drie Woonhuizen, benevens eenige

Huurkamers, die alleen fen goede Huur opbrengen.
2.-Een Erf gelegen aan Cecilia's Drift. waarop staat een groot

~uw, in goede orde, onder IJzeren dak, verdeeld in Vier Huur-
huizen.

3.-&m stuk gronds aan bovengenoemd Erf grenzende, uiterst ge-
schikt voor Bouw-doeleinden.

Iiir Zulk een kans voor ponde geldbelegging doet zich maar
zeer zelden voor, dus Vergeet Niet •

Maan~ag .. 19 December I
Van der Spuy, Immelman & 00.,

BLAUW VALLEI SCHOOL.
Donderdag,

OP

22 Dec, t898,
's namiddags ten 2 ure precies,

ZAL de Ondergeteekende publiek
laten verkoopen de volgende

Huisraad ArtikeltlD, als :-'tafels,
Stoelen, Banken, Kasten, 1. Sofa,
Borden, Schotels, Potten, Kannen,
Vorken en Messen, ens., enz.

Voosrs: -2 Pianos, 1 Harmonium
eene dubbele Tooverlantaarn, 2
-Microscopen, een Neooyclostile Ma·
chine, een Kalf, eenige Varkens, en
wat DOg verder zal worden aange-
boden .

AFSLAGERS.
Purl, 9 December, 1898.

GROOTE ONGERESERVEEROE YERKOOPING M. J. STUCK!.

M. L. SMITH & Co., )Afslagers .

WELLING'f,)N.

Publieke Verkooping

VAN

Een Scheepstesending lersche Linnen.
Wolstoffp,n, Tweeds, Draterten. Tapijten

en mat'es. Messen11Jaar, enz.
VAN

Negotie en Kruide-
niers Waren, enz.DE OnL1erget.eekende begunstigd met instru~ties vs.n den, heer

J. F, MCRPHY, Agent voor de Vervaardigers, die pas ID de
Kolonie is ge&rl.;veerd met een Scheepsbezending van

170 KISTEN 1'E Ondergeteekende die zijne
.J Winkel-bezigheid gaa.topgeven,

zal publiek laten verkoopen,

Zonder Re.. rve,

Op Maandag,19 Deo"

20 Waarvan naar Paarl zijn verzonden geworden,
ZAL VERKOOPEN

ABSOLUUT ZONDER
IN HET

RESERVE

~ __ .. I..
or

laandag Oinsdag, 19 en 20 December, 1898,
HET VOLGESOE, NAM:-

en
l,,~clte Liou"n OanuUlk
leN ..he I.. "nen [)oeken
In",h. Linnen 1..•k'·lIl{oed
~" ;" Parn,."k Il,"JtK
H(')tli~Zl"aat (}!Jdt:-lo

Honr~~ra .. t I!&ndd,,,,kell
," .. ".', T"rk8"htl Ra.nd·

LinuleumR
Oame80nrlerkl"".dittg

( Hand~emaa'(t)
Jl Ilndllew"I'k te ~'louses
Stuk Goedereu
Itll1;cbe eu ScholMclre

A lles- \VIJl Tweed •
West of .l';nglaud

WOnItcdR

Geborduurde 'f ..felklceden
Ier3che Linnen Cambric

Zakdoeken
Ier5Che Liuncn Gezoomde

Zakdoeken
D&Illes Orea Stollen
Costuum Stollen

, Gebloemde en Onge.
bloemde Cashmere8.

, Dn.m88 en lIee",n met
Zilver t-Ilijlen Zijden
Regenschermen,

Kanten Gordijaen.

~Ito: " , • , •. "

, Corkl!Crewl
Heaven!
Serge!!
Viennas
MeitoM

ALSOOK,

YAm Bezending van Beroemde She1lleld Messenwaar.
L.1!:'[ WEL.-De Afslagers wIID8chen Je aandacht tu bepalen op de DamllIl Hand·

'i!1'''erlP\e Oudurkleeding en lllrlChe Linun .
De G.-Ienn zollen te zien zijn op VRIJDAG en ZATERDAG, 16 en 11 DEC.
Dell Abl'\genl raad 8&n allen i~, Vergeet niet om deze Bona·Ada Ver-

toop'1og van Wezenlijke Uitgezochte Goederen bij te wonen, ooge.
.tw1.1Md de beste die ooit te Paarl zijn aangeboden gewoJ'den.

V.rkooplDlt OZD 10 a.a. '. voo:&'lD14d.....

11.>\'"01(,,,,1.
f\"h"n~,...1 (~nilt ...
T"p'Jt~u ell ~I"tt.'n
fluweel.n Tafel-kleeden

AlI Bt DE VILLIERS & Co., Afslagers.
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BELANGRIJKE Publieke Verkooping ,
Publieke Verkooping DE Ondergeteekeade zal Publiek,

VAN doen Vorkoopen te '
Kostbare Vaste en HERIIAHUSPIETBltSFOBTEII,
In de~~::=~en,Dinsdaa, 27 r:~mber, t898. Yaste en _, ''''''lUI

I -De alombekende en uitste-
kende Plaats "Nethercour~"" voor- Publieke Verkooping.
heen bekend als "Ziekenhuis gele-
gen in de Afdeeling Caledon,
veldkornetschap van
Onder Rl vier Zonder End,

groot 1,090 morg:en, 13.J.t kw'
roeden. Deze fraaie PI~ats ?ek~Dd
als een der beste in t,dlt, distrikt,
grenst aan de mede alombekende
Plaats "De Oaks," van den heer P.
J. B&EDENKAlIP,en heeft een over-
vloed van water, daar de fraaie
"Rivier Zonder End," en de "Quar-
tel Rivier" er door loopen~ .

De Landerijen zijn Pt!llchtIgo en
goed, en het Wei veld ~s g~8chikt
voor eenig 800rt grO?t en k.lel~. vee.

Er zijn omtrent IvO fraaie Elk~?-
boomen in volle ~racht, en er ZlJn
ook een menigte Vruchtenboomen,
fraaie Tuinen, en UItnemend ge-
schikte Grond voor het planten v~n Caledon, 12 Dec., 1898.
Wijngaarden in eenige hoeveelhel~.

De Gebouwen, bestaande mt

fraaie groote en geriefelij~e Woon- Publieke Verkooplng,huis, Cottage, groote Stallen en
Wagenhuis, Buitengebouwen, enz.,
zijn allen in extra orde.., .

Eene Plaats als deze komt Iller
maar zeer zelden in de markt, en zij
dus die eene wezenlijke eersteklasse
noe'ren-plaats hebben willen, g~_
schikt voor eenig Boort Boerderij, WOENSDAG, 2R DEC., 1898 •komen en koopen de beroemde
plaats "N etherconrt."

II. Levende Have.
400 Fraaie Eersteklasso Merino

Ooien van 2 en :3 jaren
100 do do do Hamels, geschikt

voor don slachter
100 do do do Jonge Hamels
. 200 do do do Lammers rr.et

Wol
G do do

!O do do
40 do do
10 do do
2 do do
ï do do
6 do do V aarsen

36 do do Varkous, enz. cnz.,
enz.

III. Boerderij benoodigdheden.
1 Eer.itokla.sse Bokwagen
1 do Kapkar
1 do Open Kar
1 do :Ma;:sey's Zelf-

binder Snij Machino
2 do Dubbele-voor Ploe-

OALEDON.

DE Ondergeteekendo, van woning
staande te veranderen, zal

diensvolgens publiek doen ver-
koopen ter zijner woonplaats

NETHERCOURT,
OP

Woensdag, 18 Januari 1899,

do Rammen
Kapater Bokken
Ooi dl)
Rij 'en Trek Paarden
Ezels
\ll'lk Kooien

gen
1 do
2 do

pleet
2 do

Llzcren Egge
Span Tuigen kom-

Paal' Achter Tui-
gen

2 do Zadels en Toornen
2 do Trekzage n
1 do Koom Hark

100 do Nieuwe Kaam
Zakken, enz., cnz., Slllidsgereed-

schap, Halfaumen, Anke rs,
Planken, enz., enz., enz.

IV. Granen.
200 Mudden Fraaio Koom
ïoo do do Haver
50 Mudden Fraaie (,arst
~O do do Rog

V. Huisraad.
Eon fraai groot Assortiment

Huisraad, extra Klavier, cnz., enz.
en eene meniete andere Goederen
die ten dage d~r verkooping zullen
worden voorgebracht. ,

Evn ieder wane deze verkooping
bij. Ververschingen zullen worden
verschaft.

W. G. VOS.
W. H. F. KLEYN, Atslarer-

Caledon,
5 December, 18'J8.

_If£.. ffJ![_
Publieke Verkooping
DE Ondergeteekende zal publiek

doen vlrkoopen ten Dorpe

CALEDON,
OP

Zaterdag, 17December 1898
16 Fraaie Jonge Ezels, van 2 en :i

jaren,
6 Fraaie Jonge Paarlen, V<ln2 en

3 jaren,
Bovengemelde Vraaie Jongo Ewls

en Paarden zijn in extra conditie,
geschikt voor dadelijk gebruik, eli

de aandacht van een ieder waardig,

J. JACKSON.

W. H. F. KlEYN, Afs/oper.
Caledon,

24 November, 1898.

De Fraaie Plaats "Attaqu~:
kloof." alias" Hemel en Aarde,
groot i,028 morgen, 4Lll ~den.

Deze Plaats, die gele~e~ IS annex
"Hermanuspietersfontem, en t.~
in bezit is van den Hoer S. FIJfe~,
beeft volop loopen~. water, fraaie
Tuinen en Landerijen en Extra
Wei-veld.

P. J. DE KOCK.

W. Il. P. ]{LEYN, Ajslar;e'/'.
Culedon, 12 December, 1893.

DE Ondergeteekende zal Publiek
Verkoepen te '

HERIANUSPIETERSFONTBIN,
-OP-

Dinsdag, 27 December, t898.
I. Zeker Stuk Grond, genaamd

"Glenfruin," groot 752 Morgen,
235 Hoeden.

II. Zeker Stuk Grond er aan,
genaamd "Jackhalsdans:' groot
;,334 Morgen, 156 Roeden. Deze

.. I "Af·' k"gronden zIJn ge egen annex ua,
"Karwijderskraal " en "Attaquas-
kloof," en zij hebben eersteklasse
Wei-veld en volop water.

u. tt. P. K[,EYS, .Afslager.

DE Ondergeteekende zal Publiek
Verkoepen ten dorpe .

HAWSTON,
OP

I. Zeker (i Fraaie Erven, sijnde
Perco-lon Nos. 4, 5, G, 7, 8 en ]2,
Blok D, een ieder meten de ~13 Kw.
Hoeden, en (J9 dito Voeten.

2. Zeker Fraai Erf, zijude een
zedeelta van Nos. 1 fn 2, Blok A,
~oot :;(10Kw. Roeden en :!5 Voeten.

W. J t. F. t;U: LV, A.(sl';iJer.

Caledon, '12 December, 1898.

Publieke Verkooping.

n E Onderé;pt~('k('nd(', daartoe ge-
last zal Publick Verkoopen ten

Dorpe

HERMANUSPIETERSFONTEIN,
OP

Dinsdag, 27 December, 1898,
De volgende Fraaie Erven. gelegen
te Hermanusp~etersfontein, voor
rekening van

J. Den heer J. II. GIWE\E\\'.\LD-
d,-Zeker Erf zijndc Lot No .. 53,
zroot tg Vierk .. Roeden, 2~ dito.
'\. oeren, met Woonhuis el' op.

B.-Zeker Erf zijnde Lot No. 9,
zroot tli Kw. Roeden en 90 dito.
Voeten, met groot nieuw \Voonhuis
el' op.

II. D~n heer D, J. \ A:S BLl13HIl:;-
STEI\-

Zeker Erf zijnde Lot No. :), groot
40 Kw. Roeden, 12G dito. Voeten,
met grooto Nieuwe Woonhuis er op.

ITr. Den heer W. F. BUFl:-
Zeker Erf zijnde No. lO, groot

.jl Kw. Roedeo 96 dito Voeten, met
groote Nieu we Woonhuis er op

IV. Den heer W. H. BO['CHEIl-
Zeker Erf zijndë ~ o. 40; groot 48

Kw. Roeden, ]8 dito. Yoeten.
V. Den heer T. SW.H\-
Zeker Erf zijnde No. lO, groot 51

Kw. Roeden, % dito. Voeten.
VI. Den heer J:¥. MOXTI;oYf:RY :

Zeker Erf zijnde No. ï Blok I,
groot 51 Kw. Roeden, os dito.
Voeten.

VII. Den hoer A. J. II<:llll-
Zl'kel' Erf zijnda Ko. 7 Blok II,

zroot [J7 Kw. Roeden 132 dito.
Voeten, met groet Nieuw Woon-
huis.

VIII. Den heer J. H. H.oDIA\-
Zeker Erf zijnde No. 39, groot 58

Kw. Roeden, 18 dito. Voeten met
Huis er op.

IX. Den heer L. AplmosKI-
Zeker Erf zijndo No. 9, groot 51

Kw. Roeden, 9li dito. voeten met
groot Nieuw Woonhuis.

De volgende Erven te "Poole's Bay."
X. Den heer T. SIHIN-
Zek!'r Erf zijnde No. 2, Blok D,

groot tj~ Kw. Roeden, 72 dito Voe-
ten.

XI. Den Ileer J. H. GSO<:SEW,ILIJ:
Zeker Erf No. :, Blok D, groot 62

Kw. Roeden, 72 dito. Voeten,
En wat verder té'n dage der Ver-

kooping zal worden aa.ngeboden.
Zij die begeerig zijn een Erf op
deze aanl{ename Zoobad's plaats le
hebben, komen en 'koopen hetzelve
op deze Verkoop ing.

~TY. H. F. ELE/lY, .dldá/er.
Caledon, 7 December, 1898.

AARDAPPELMOEREN !
AARDAPPELMOEREN J 8E~Rf RIE8 RNCo.

--:- SPECWI. UfTBEZOCIITE 11SEY0ERDE
EE~~;le;=~~~~s:: AARDAPPELMOERERed Hebron wordt in het begin
van December verwacht. Men wordt
verzocht orders vroeg .te boeken,
daar de aanvraag groot la.

KENNI~GEV'{NG.

AFDEBLI~GSRAAD TULBAGH.
HIERBIJ geschiedt kennisge-

ving dat een vergadering van
-ersonen gerechtigd om voor Raads-
tden te stemmen, gehouden zal
worden op Woensdag, den Hden
dag van Januari, a.s. om 10 uur '.,
voormiddags, in de hofzaal t~ Tul.
bagh, ten einde twee Áuditeurs
"oor de rekeningen van den Afdee.
Iingsraad te kiezen.

C. J. ROUX,
Civ. Comm.

Civ. Comm. Kantoor,
Tulbagh; 12 December, 1898.
----'----------

GOMBRINCK ~N CO.,
Dok-Welt,

Ka.ap.~.

lEEST, EN' LEERT
Gedurende de Zomermaande" SIners

Vruchten Extrakt te drinke".
De KlenJe LemoDlde Een klein pakket
Framboos maakt 2 gallons
Iemn of 36 glazen van
Limoen den heerlijkst6n
ZIIIIrllm08n en verkwikkend-
Sinas Appel sten drank.
Te worden verkregen bij alle winkels

en bij de groote maat. van de eenige
Agenten.

ROBERT CROOl{S & oe,
Arderne's Gebouwen, Langemarkt-eiraat,
Kaapstad, &lwaar IIloDJJt&1'II graU. InulDen
verkregen worden.

. Eigenaren en Vervaardigen;
BTO'VVER. .sz;CO••

811a.rrlngton Straat, Lf f8l'pOol, Ingl&nd.
, ., .~ .-'--------

KENNISGEVING.
EENIG Persoon of Personen ge-

vonden te overtreden op de Plaats
Oostenburg, gewoonlijk genoemd
Witte Rivier Vallei, langs Bains
Kloof Weg, boven WelJington, of
bloemen te plukken of visch te
vangen, aal vervolgd worden.

E. L. en P. Syndikaat.
----,---"---

Dui/scire S/eve/s en SeRoenelI
Dui/scire Werks Bro~ken
Dui/scire Pakken: Jonpens

K/eeren,
TE KOOP BIJ

64 STRAND STRUT,

JULIUS HORB&Co

een verdeï;e
,+De·ZEm-Q11{JjJ~'''''''f''bQ\_!J8nOeR~Q" be~~de

Kaapstad,
17 November, 1898.

T

en

lij
sp

I
he- bil

r D
z
oe

, P

t
n

8
IM

t
te
116

kt
n....

n8

.

'8

N

I

-
e

n
oe-
,

en

-
rd
gel
kt.
'et

n

J.

. ,

'. )

·1
" ;J
i
i
U

.Ó.r 01

: ai
yl

s, .p
di
P:e Huur Gewaacd

MET Optie om·Jatmo te~;
een etmt,e..~BebOnW'_

Weide PJaat.t, soet Yeld. .~
groote Landerijen. eeD'~
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KOOP! rr. D: CARTJVRIGHT & CQ., .
P!~ ~~~~,R GLAS-. EN PORCELE~N-. MAGA:ZI~N.,

:ur ., : ADDERLEY EN DAaLINGSTaATEN. , ..Portret, Handteekening en •" . . ,

Schetskaart. EEt-, Ontbijt-, oo'T}l<lC$orviea, Totlctartik.elea e~alle IOOI'teD Aard ..
P .• 7 .U werk in J."ool.e keuze. " .

Prij. i..of oot""l ... - n~ng•• n 1'.r.llnmp.". Vloerl.mp,,. "",d.VOOlbme.. ~
J. C. JUTA 81 Co., enlanttuie- artl'kclétJ -en !lUO :UfJis!tond~nenoodigdheden. . " ,

KAAPSTAD, Verzilverde on Fanwiu Goederen. .goschikt voor 'frouw-.of Verjaar-
~O.BT ELIZABBTH, 8T.El.LUB08CH, clagapreeentell een Spoeialiteit.. J'list' ontYangea eeu lading 1'Q :JaIlIl

JOIUNNBSBUlW. .pOc141~Port. _ . ,
I , ,

"VICTOItIAN \VATER-WllI'fE 01L."
e, 150'" VUURPROEr; .~!I

IN ~ATENTE "FAUCET NOZZLE" EN .KANNEH

ITETGEN~4.8liEN ALLEN.
.":'" .....- . ~.,tic·f' _,. - .,

SUTTONS '

El\hLY POSE

'\ fIJr:rrF:EI1,- Negen maandn plea-
lU. betuig,lo tk in eeu brief &all • ,nu
le goroe uitwerking l'&Il RH EUllA.TI-
CII lW in mijn !!II'yal. Ik ben 60 j_ GIld
en hob 23 jR ren I&ng gele<lea MrIl CHRON.
lSCfJE AoT1UlA en RHJroMA.TIEE: el,
zocht verlichtilJg van yele beroemde pu_
Irocdi!J'8n, en prol_rde all_ .,nder ba» ~
vindeu on had in miju geval alle geloof.1t
menflChelijke belrwllatnheid YeI'Ioren, &0& da'
k RHEUAIATICURO probeerde .. iD_.
tijn mijn NL'11rlll~ Ithollmatiok ea pijmn
In hoofd en aangez'cht verchrenn ft la"
nien .... ;. ver en wijd yenpreid dat "00
m8ellter VAlf nOOT amrcr h~lIeID.&al ,_.., ,
..... nu die ....ond.rlijke Hedicija," en di
..... we,.kelijk bet geYal; elkMa die lae
probeerde beyeelt het jWl. .

De heer JACOB YU Zrn. YalI VIakfoateu
:3 nur v&n Steijllllburg), ÏI gun_ VIII

een 8Chijnb~ ongen_!ijkge~.~ Rben
'lllLtiek en JichL NOOIt, SOl 1A)1I moede-
Me,",. V.UI ZIJL aan mij, wu er eon ergerp
val Yllll .. Koon. Ziekte," _la lij 11ft JIOe.
men. De oeste dom RH£UIlATlCUBO
deed de lijdende jonge m..a nastifr .IaJ1l!D ft
medecijo werd yoortdnreud t.oapd~
hoewel de bnreu en YTiend8ll seideu .,
zij niet "",~bt~ du ';Uj leyea -.:_
"''ij t",~e-",II4l"_,a_1fde YaD do ~
Imr.cht V&ll de ~IU.TICUBO ..
PILLEN. .

De oudo beer VADDD WUI. 'til B.dtIlnIIwtJ.
ftnl geuozm door _ boiUI. . ,
lie her A. CoIlTlU, DI'UI.hlei, ~,O.C.

oonddadelijk 'JerliclJting. Kijn _ Ju eli .jD
ocboonnder, de heel I.Á. SJUr. 'til 1r~
Bu"",,,nJorp, werd ... ooit: ~ ~ ik .... lUI
.lni~D- la blijf uw danU._ me..I, J. 0,,_

JONES RHEUMATIOUR.o.
rIet groote Zuid·'uribuw.lle ~deI ..
I ieM. m,....m.tidl:. ~~I» Jielat, ~
linhl, HenpJ iab&, Aangeách\-J'l"_. eu ... li80ft
·.1. dIlUenden ~"'f&III!tJ,..... erpr dan ~
""md ... pneseo. lo _"ri~ .... alle A......
.". en Wink-lien doer PIOeeI Z.. id-Arrib. '-,:'luJ..

n~ oeSTE OLIE' IS DE MARKT.

(

IN.:
ROS
eCbiJI
,te'b

Bi:
hlR'

"",eel
.Aard
~
~
~

fOR FULL PARTICULARS
WRITE TO

H.RIES &C~
PRODUCE MERCHANTS

EAST LONDON.

Robert
29, LOOP STRAA.T,

.KAAPSTAD

:.I :

Invoerders van Duitsch
Goederen.

GE3N BMNDzmg":' •.
;'A'YWAJiiJifi

.....,.,.~... Oé£flWAsCH.
Brandziekte.

SperJale YmooniDg Joor IerstmJs. P.w.)

Speelgoed, Fancy . Goedere
Toor Geschenken, Glas en Por
lein Waar, Geënamelleerd Waar
Stevels en Schoenen, enz., enz.

Alles van de nieu W8te soort
tegen de goedkoopste prijzen.

··A
-'~;ra

~.&.ebelP
~ LOOP STRA.AT,

K:4Al?STAD

Kdm~n AanJoopen
( ) P de P~ts Oorlogskloof,. Noo

Bokkeveld: een StrUlsVO
wijfje, onduidlijk gebrandmer
Ind18n _de eigenaar dezeJve Dl

kome afhalen binnen zes 'Teken van
af dezen datum, sal ee Ondergetee-
kende dezel", 'VOOr de koste
houden.

W.P.LOUW.

SCHUTBERICHTEN. '

AFDEELING STEYNSBURG.
WAGENMAKERSVLEI &CHUT.

TE worden ~rkoch& te 8&e.rD8burr ~p
den 31aten December 1898 iDwlIIl

Diet tevoren geloá:- "
1 BruiD Ponie Paard, linkeroor ItoQlP

druk plek op MIg, .taart uitgeanedeu,.,._
Went 7 of 8 jaren oad... f .... ..,.,.,.
1Wit Blaiuzw paard, druk Plek op ng,

lItaart kon ultpmedeD, omtrent 1 of 8
. ood. .
~wart Merino Hamel, rechteraor
atomp, liDbrOOr 1rinke!b"k Toor.

C. J. DU PLESSIS, . ,
8oh~ .

Gebruikt door
·de nieest foor.
.. u1tBtrevende......~ Boeren. ..~'.
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VERKOOPING]:,~,',
•••••

Prachtige Kans voor, Scbaapboeren en anderen!
OBCT•• KT

25,000 -"lêB GrOBd
-IN HBT-

PI~INS ALBERT DIS1'RIC f.

Dr; OuJtergeteekeude, behoodijk daartoe gelast !ijnde door den heer
.JA~ JACOBS die eene uitgestrekte boerderij opgeeft ~ ,

\,'rkuul'l'll per publieke opveiling, op )Att\n

VI~IJ DAG, 27 JA.NUARI, 1898.
ten 1.0

Dil L.un:II·LUJt.
Ad.okaai air Henry Jllta, Q.O: (_i adro-

Iraat Graham) voor .ieoher i ad'l'Oba$ Iaae.,
Q.e. (met ad~oIraten 'Graham, Q,O., en SálDp-
IOD, Q.C.), voor ~.r...-d.r.

Sir He.ry J uta, Q.<l., Ju bei pa.gde 'I'Ul
den beer BIIOdet ter .u.enbeid "fIUIde oolanp
gebonden &rid" W.. t -elektie, te dien e1feate
dat de beer SU,IiDlh aaet TI'UII .... b p1d l1li
ala'een trek.opt ia dekoJOliie de elektie b81&reed.,'
De beecbnl4tirlDr .. ite nrder uiteen clai door
verweerder afteiId "erd clat eieoher aaet Tn.-
vaalllCb leid siCb .. Ii ..W in liet p.rlemenl
lIOCht om de belau.... "fIUI TrUln .. 1 ia OJII
parl.ment te behartipa.

Voor de verYOJainI w.rd opgeroepen:
HemaanD' Deai~ Su,~bl d. klajcv, die

yerlrlaarde dat hil m de Xo)oule geboren en nD
in Be.conlfi.ld woon_a, is. Hil ia ook ...me·
re<lbter voor ,Je ald"liar ][jmberley, is een
8p0C11leteur VUl betoeu. UI _ eeu kaadidaat
teamen mat ~erw80rdér voor da "e~tIIIIde
~erpdering gedurend. ,de laat.te elelnie. Bil
bad de overgelrlaagde "!lOrdeu ia de nieu ....
hladen !!Mien, ook in d. oapt Ti_ en DiG.
,..mwl FillltU .Ad~ (29 Aaaaataa), eo_
te Xaapet.ad al. "etuip in dil" saak reeda
teYOl'en ge,,_t. roaD Inram .bjj "fIUIJoban-
neeblll1. De ".peacb I' ~OOI'IIOelIId had groo'
nU"erking ten DadeeIe "fIUI suoe ~beid,
meD kon het UIl het p~oel onder &jin cliiDten
sien, en bil gnoelde bet ook dat.bil "fIUI~ _
ODwaan beachnldigd .tond. Be' bad ook .&oor.
aia verwekt i .ijn bezigbeid '-l eronder i bij
beroken.ie de ICbaAleop .£ I000. Ala 0IIderda-
D~ oBderdun nn laMr lIIIfidr .. ~ Inoelde
hij het _r dat lOOdaniP dingen VUl hem lOU.
deu gesard .. ,,_t &jin,waa":~n eeraevoel
gekwe .. ' werd, en bij C8Umen nerpediar
"fIUItenminste '£2,000 ._te.
la krnis~erboor door advoba' Inn.: Te

Bólpen en Xlipdam kou bij aiel lHIIIfD of er
U2 .temmea .... yea werd. Voor Ijlt besig_
beida lpeoulatae YU loa bDtoor te .rollsaaei.
bntg. Bij had geea _toor ia de Xoloaie,
omdat dit ook Diet aoodig ...... ObjeaU.
werdeo tepa lOO lrau4iclataar ~ oaadet
bij aiet ~, ol hraliibti .. tot
rePhtie bad.

1>0 beer Inn .. Ju hier deo brief YUI Mn beer
Stillia,b ia Olf. LWr,I op 5 8epiém1ler ver-
lObepea., ' .

Voeripaode, fliP d. Iaeer 8tit1iaU'cIa& by
ljiae boeken Die' lD..,ebraoht b8d •.~ woa
liefat Jliet -cge" wd lIjja loko...a op be.
oorenblik lila, eD beftaMrcle lich aie' CIA.bil
harde woordea om&rut den heer lUaOdeI ge-
&erd ta.d. Bij had _., ruerd OP' de Yerp'
derior te ~lrkop dat .bet da d. ijjil WY OlD
deo lDOOrdanur Di' hé, ~. te boadeo,
en d.. de AfriUand8l'l aa bil elbar QI08tla
ltuD. . Hil had deo Iiëtr ltbocl. 1IOOi,' ai ...
ecboldeo.

Door air B JN': Zjja beairbeicl br-iii
hem Uren ai~.u1, Bil _, 'I'l'OIIwen
kiadereD is te Beao.JIllIl.eId wllODlGhtic. Bjj d •
voorlutate elektie.... bjj omtru& 65 Itemmen
achter, met tie lutate RI bij 600 lIChter.

Dit sloo' bet yerboor voor de ""OA.
Dr, .10l1li George 0roaban, die voor YV1rter.

der werd Opproepen, .. iCIa& bij ÁOII de 'Fer...
deriar op Xlipdaai (26 A.aa.)laeriaoerde. Bij
.... eea der leden "fIUIhei lUaOd.. oomi~. De
&UI ... , bil elie pl~id goed l"nId. De
yerPderiDJ werd am r-lYerleercl, maar bet
boadeo .rna werd IIIODIltliar oader ellrar
gecirealeerd. Te Bolpu WardeD 92 eo te XJip.
dam 160 ltem_O aaageteUeod. "

Sir Benry Jate objeoteerde teaeo=
"of ,etre' pboord bed d&t.de TIeerpenoour UIIftlJeo tegen deo beer R ,
gemaakt ," ea de nchter ._kte hem ia lila
ob'eetie,l:kruisverhoor door .ir Benry Jatl: xlip-
d.... _ de 1aaW. publieke pJaate voor eie
elektie waar de heer Rbod"~ hield.
HU dacbt aiet clat er 5 .tem ticdeu ia de
verpderiag _ die"fIUI e dail Bolpu
ea lDipdala knmen, bebalve mieechieo eea
pur joupJiedeu. De" .peacb .. werd door deo
editeur "fIUI de .f.tlflffliMr f8IIOID8D, CUt het
Jelf DUI' K:illtberlef deo "fOlgeDdea dar Dam
voor ,abUbtie.

Heal)' WeakoU F"'bentoaeb.orh, b81taar-
der van de Nieuw J..-.foaWa !lIjja IDden
Vrjja-t, yerkJaard. dal hjj OJI 8piblkop'''''
ter gelegenheid "fIUIde TVpderior. Bil bed
dur den heer 8tigJiagh .. óea eo .... tepn_
woordia bjj de voorloop. Ideiae ~
die llUoadea werd. .
8lr Benry Jata objeoteent. w.. r.

Dil ROOIDAKZUIL l'oonpande Hi, getuip cIat er'omtnmt :lo
Bet ',verhoor 'ftJl d... &aak, ..oor rechter pel'lOlleD bil' dil kleine -1ooJ!i:1IJ .... la

Solomoa en 1811 juy, werd yoolig_t. '. dal de heer 8tia1\a,b toea zei cid bil pu "fIUI
De kJager, d. beer J. B. Bobif!llOn, ~te TrUl ..... I kwaIII, p ook veroadenltëJcle cIat

veroietiging I'&D be' koatrak1 m.t de:la_ allen wiateo waarom DUD. OlDte .... ala b&-
Omer en ArroatroDJ (.erweerd8l'll), in ~triaad didaal voor B.rkl7 W.. t. Bij Ni 9wder cIat bij
01" deo koop"fIUI .. kere aandeeJen iD 't Rooi· ea eea aader .teaa lOuden om dien lIIOOI'denUI-
dam diamaatmiio syndikaat. 1Uaod.. Dii bet pUiemat te _ Verder,

De .. tui .. oia voor de "",olgiag piiacliad dal indien de beer lUIOdea w_ in IOn er
.ijude. werd voor d. "rded.ilÏDl' opgeroepen: oorw, ia Traaa..u biatleDbrt lijn, ea _

Alexander AnaakollC, - der Ye~ dan VUl d. A.fribaoder pvtjj worden? BO <ge-
die ftrkJaude cIat hij _IG·jqe ondeniodia, taip) werd tOeD ~ -IÏDI .
bad - diam;mtmij_. GeMlip .. buide boil CD knria ~ door iiir BeDr)' '?:te: Bij
op de pla.'lbl Rooidam .. prclIpeeteerd wenL. koo ,ned JIoUaadIlCb."...., III Itoad bil de
CIrler - lielr ea JÏ~ 111&1' lC.imberlq, ea kJeiae poep "fOOr OIIltrlllt MD kwvtier T66t bii
pdlU'lDde aUae afweJirbeid bad retDip Yjjf w.....

_,.,....,... "

(Voor" ~.~l.l""'"'.~~~.)
JLWmA.G, 11 DBCEJlBBL

TOILATllfO. .
Op lUI..,.k no ad~_, Buabuul wwd "

GeriJd Jlorioa JWUlI to.pIateo ala prowrear'
III aat aria; .
Ru401ph A.. "fIUIU. TulJeba nrd op ....

-t YUI adYVbai Baobeaaa &OePWea ala' ,_ar en DO&aria. "

Op taII-t "fIUI-t~:-:~~=~~=F. E., Bmwd toepJatea
UU.lBlLfrl.l'W.

De YOJp.dI boedela werdea op "
adrokaa' Bcaoblnta iehabiliteerd.:
Araoldll8 Better, cC... .r..... Lef ....
AatboDY Michael FerrtirI, Solomoa Lew ....
Andri. Aaret.

PBOVISIONEBLE ROL.
SW.lIIT "'. 'WAllT.

Ad" ••• Jo_ deed lUI_k om eeD be ... 1
to, civiele .. va .... oaet&iar "fIUIdu .~.
Be' hol ,toad het ba ... 1 toe. ,

ArIlIC.UI Bl.XItIJfG COllPOIlATWS fI•• lUILLI.,
DUIU EM (lO.

Op aaqooil! "fIUI ed"fOkaai JI.. keW'werd eeD
order &oeg .. taan voor de fiaale adjlldicatie.-.o
deo boedel "fIUIyer"eerder.
OAIlLJCIt'IIM AMDEBIB.... JACOBJACOBlOlf.
Op aan_k yu adYok_ Uardiaer werd .....

order &nep.tuD Yoorde inti. adjndicatie '1'&11
den boedel "fIUIy_eerder.

II,.LIKWIDE ROL.
GELD "c•• GllAArr.

Op lUlaoek v.n adyokaat BacbloDall werd
~oDDiI gege~eo .oor de I0OI vaD .£1,000, Iiiode
balans nu deo koopprjj. vaD ..... r 8Ïf8Ddom,
aamen met ren te ~Ulal 1 No.ember 1898 en
kQ.tea der auk. '.

VAl( BLERCit "s, 1IA'tWAKD.
Op aaDlOek nn advokaat Bucbanan werd

.onnu. geinen voor de lOm van £56, Toor
mgendolD &&a~er"eerder verkocht.

VICKEIlI .,8. IUUIL ALLY.
Op &aD_k nn ad ..okaat BDChuen werd,

.oania gegneo voor . .£900, IUod. balana van den
koopprjja "nil 'seker eigendom, amen lDet rente
tegeo 6 percent aD de kosten der auk.

DLUKIINTHALES CO. "'. BELFOUB.
Op &aD_k van ad~okaat BDobalWl werd

.onoia gegeveD ~oor de lOm nD £31, balam
nu bllor ..enobnJdigd.

GENERALE MOTIES.
IS ZAKE DI!:PETITIE VAl( KAT. MAVUYA.

Op aaD_k yu ad.okaat Benj .... in werd ~o
ruk .... i onder d. 1I'et op ~erlateu landerIJen
absolnut gemaakt.
IX ZAKB DE I'ETITII \ AN PERCIVALr, 8TJU.T.

rOIlD. .
Ad.okaa' McGl'8oIOr deed lUIloek om mach.

tiJ.iag 1'&11 dan registratenr I'&D aktea te Xia,-
"Illiamatowo 001 traosport YUi zeker eigeadom
te reriatreereD.
TaageetUII.

11'1 DElf BOEDEL VANWIJLEN KAIITRIBUSW.
TliEUNI8I!ENEN ELIZ'AlII!:TUF. 'fHEUNI8I!EB.
Advokaat BenjamiD ~aeed UJaoek om de

machtiging Y&II deo verkoop "fIUIzeker eigen.
dom. "
Het bof gaf .erlof deiom VlD £307 op ver.

band op te I18mea, eo indien 1l00d~ bet hea&aaa.
de verband al te betaJea en eeu DleDW nrband
ta ~ren voor al d. IChnldea.

GLVSIIiG"•. D,EKOLOlfIALEIlEOEEIIING.
Advokaat SbeiJ vencbeen teu bebve 1'&11

d.. regeeriog en noeg ~oooia tajr90 den klager
daar bjj ~ernimd baelt lija 10)18 alUl te bren-
gen. Toegeateaa.
OLIFAIITB\"LEIGOUDlIIJIl co, ti•• WÓ",.· IIN co

DOH .... eeD applicatie ..oor oitatel VIUI de
uitvoering nn eon be~el tegen Vicior Wolf,
bangende Ilea Ditala:r van eea actie ie be$
booge bol der Zuid Alrikaan.che Repobliek.

Ad ..okaa' McGregor ~el'llCheeo voor dea I'll.
poadent, eo "roer om uibltal der <aak. .

De auk bleef o~.ntaaa tot 12 JUlUn.
II( DEl'r BOED&LVAN WIJLElI ELIZABETII C, J

VUTEIl.
Op ua_k V&ll adyolt .. , Cloee "erd eea

order op 14 JaDi l.I. &oegestaaa, .. "jjUid.
WAQIIERtl8, LUDOLPU.

Dezé "U eeu applicatie ~oor bIt sbIOlnnt
maken ~an eon M41. lIji,i, den verweerder belet·
tende te oyel"llCbrjjdeo op bet eileodorn Tan
klager, ,

Adyokaat Den jam in Toor applicant.
Ad~okaat Grabam, Q.C., voor l_poadeDt.
De &aak bleef o.ontean tot 12 JUIallri.
IN ZAKE DE PETITI~ VAli HOLTES 110LT,

!IEPEBItT,
Deze ... een applicatie voor TOr"jjdering

van den naam 'ValI d" maatecbappij yan bet
register. no maatllClb.PPijeo in dese Xolooie.
Een rule ni,i werd toegeafaaD.

KRYNAtiWEX EENANDER"•. WlUll ENANDERE",
Deze was eea applicatie ~oor bei aLaolunt

maken VaDeeD rule lIioi, da , .. poDdenteD belet-
tende zicb te bemoeien met een sekere water·
YOOr
Ad.okaat Banj.mia vencbeea voor de appli·

C1lnt~n,
Advokaat Graham, Q.e. (met ad.okaat Gar··

diner) voor respondent.
Het hof w_ de order ~ID de band, eo ver·

lengde ,den t jjd .oor bet leggen der pjjpea tot S
maandeo vaoaf beden. GeeD order werd ge-
maakt UIl8aaDde de lroatea, ' .
WOLFr Elf co. (IN LIKWIDATIE) ti,. IIOLOKOl'l,

De&e " .. een applicatie door deo verweerder
Solomon in eeD actie onlenl' tegen bem iDJ.'
.teld om yerlof eeD be.el takeo Victor Wol1l
pBl'1Ioooljjkuit te ~aardigen voor de koste~ no
bei voonia ten gunste 'ftJl verweerder.. '
.Advokaat McGreror y('Or applicaot.
A.i"fOkaat CIOI8 voor reepoodeot.
Taag .. faaD.

BOOII DI, BOOII.

Due wu eeD applicatie voor echtaeheidiog
wegens ~ennim om hnweljjbreebtea te bar·
stelieD. '

Ad ..o"'" Molteno ~oor eilCbere •.
Ec:htaclteiding toegestaan.

IS ZAllg HET '!"RIJeTAATPIIOIPECTEER
SYNDlltA.lT (Ill LIItWIDATlB).

Op &aDzook "fIUI ad~ok.a' Cloee werd eeD
order toegestaan voor het UIIbiedeD 'ftJl he'
rappo'" der likwidatoreD. .

ABRAllAJIe"•. ADJU.UAK'.
Op lUIloek V&ll a4~o~t BacbUl&l,l werd

.erlof gere.en bil citatie te dagvaardeo .oor
bel'1ltel na bnweljjbrecbten:, .'

vu ZIJL ",. OUBFF.
Het UIIRlflk ~U ad~okait Beiij .... in om eeu

interdikt, deo reepoadeD': beleUende lekere
geldea nit te geYell, werd gilweigerd, da.r be'
Diet bleek dat eiacher &onder IllCUri&eitw...

III80LVIINTBBOEDIILJAC.A. LOUW.
Op UIWMoIr TaO advokaat Bocbanaa werd eea

order toege. taan voor de UIlItelIÏD( "fIUI_
trustee. .
IN ZAItI! DE COLleDIIRa COLLEGUTII ICUooL

'"AI!IIOCIATIE.
Op &&aIOek no ad~okaa. Beajamio werd

een order t.oeg..uaa ~oor bet lilnrideeren der
uaociatie,

IN DE!! BOEDIILVANWLJLIIND.lVID IIU)(£.
Op aao_k vaa ad ..okaat BeajamiD werd eea

order toege.taaA. voor de yernieti,ing VUl eeD
zeke~ ..erbaad.

PHILIP BROl. ",. CAPECOLJ,IEBFE8,pEPERKT,
Een applicatie door advokaat Graham, Q.C.,

yoor liet abllOlDn' maken vlUIeen M41ulUi, .erd
toegestaan.

IN DEN BOEDELVAli DEIi 1t1lA!!K.ZINIfIOIl
DAMIELROEWY JACOBU8.", .

Ad~okaat McGregor deed UIIzoek om ~b~
tiging 'I'lUl deo _ter oai "kere I!'eldea a&D

den kraobiDDige nit te betaleo.
Het hof stond een order toe.
Duraa verdaagde be' bof.

DINSDAG, 13 DECEMBER, 1898~.

ure,
JiE \ OU;ESDE •

I De welbekende plaats te FABERSKRAAL" omtrent 7,000
1I1071,'t'U groot, gelegen in het district Prins Albert. EeD prachtige
~,'II:lal"plaats, met een fraaien Vruchtenboomgaard, en bovenal Zeve
F'lutl'irlt'n met zuiver water. Deze Plaati8 is ongetwijfeld oen der be
!II liet district voor Schaapboerderij, Vruchten en Zaaiboerderij.
WoonlIII13 met toebehooren maakt een belangrijk deel van dit ei
lil t.

~. Du Plaats "SCHELMHOEK," omtrent .7,000 morgeD ui nit-
!.;r'trcktheill. is ook een plaats van naam van naam Toor ti~pboer-
dl'rIj, eli wat gezegd is omtrent .. FAOEI!SKIUAL," is bijna. evenzeéf van
t'''ï'·I~~lflg op do plaats" Schelmhoek." \

:, Dl' Plaatsen, Lotten "A, B, C," I:!'enaamd "BUFFELS RImR,"
illlg'L'\'l'lT ~),ll()1J morgen in uitgestrektheid. Deze Plaatsen zijn ~
:,tcK"ll<l gl'.'chikt voor Veeweide en Zaaiboerderij, daar zij overvloed
v.u: II at er hebben, aangezien de BU)'F£_L8RIVIEK door deelen van deze
Plaatsen loopt. Hier is een uitstekends kans voor een jongen beginner,
'!It' Illj lli~,t voorbij moet zien. Bovengenoemde kan in drieprachtigs
1'!'l.tl"l'::! worden veranderd.

f. LOSSE GOEDEREN.-200 Prachtige Schapen, in goede
1l)1:,JIt!r; Paardon, en een hoeveelheid Boerderij Gereedschap, enz.

Dan!' GOEDE PLAATSEN verbazend achaarach zijn in het
,! ,'rlr't van Prius A lbert, moeten mensehen die plan hebben te koopen
ti, I.,' gl'!"gl'nheid niet voorbij laten gaan, want bovengenoemde Plaatsen
Z:JII waard om te hebben.

I'" Plaatsen Jiggen nabij d.: Spoonoeqliju, inderdaad loopt het
~Il'l:lpad naar het Noorden over een daarvan.

D,'ze Plaatsen zijn gAlegen omtrent T\lliiE (lUR met de kar va.n het
d"rp Laingsburg.
De Verkooping zal gehouden worden te .. FABERS-

KRAAL tt op Vrijdag, den 27 Januari,' 1899.
Onthoud den dag va.n 'Yepkoop en Ko:a:n,Zie,

en oordeel voor u.alven. Laat; dese
kans nie .. voorbJJ.,_.n!
--------

Wm. J. MACLEOD, Afslager,
LAINGSBURG, K·K

I'.S.-De Afslager zal gaal'lle verdere informatie verschaffen aan eenig
persoon die zulks bl'geert.

Municipale Kennisgeying. GEHUWD.
EWERT FREDERIK DE BEER, van

Zambaaneland, Lebombo-gebergte
en MATHILIJE AUGUSTE VAN OORDT,KEN\" IS g-eschiedt hiermede dat van Rotterdam, Holland.

Je nieuwe '\Vatl'!'-Rf'gulaties Jo:et:ige en algemeeue kennisgeving.
nu gereed zijn ou op het ;\[unicipaal Piet. Rt>tief, !i December, 1898.
Kantoor ter inzage zullen liggen- _

van af den lOden dezer, voor een

tijdperk van -; dagen (gedurende OVERLEDE~ te Bntfel8drift, !Adie-
Kantoor uren) na hetwelk de ge- mith, op Wocnl!dag 7 December,
zegJe regulaties bevestigd zullen 1898, na een smartelijk lijden Van éene
won ie n, maand, mijn teedergeliefde Echtgenoote

JOHANN." r.ORN~;LIA ANDBlB88A, ge.I'crsonen die wensehen water te horen 'mn Tonder. in den ouderdom
nt'I/ICOn door aanleg-pijpen worden van 45 jaren en eenige maanden. '
1,:l'fmeUe verzoclit um dadelijk bij 'IJVER

J.A.VANDERV ,(il'll Secretaris op te g"éVen lloeveel b
(Sproouwfontilin), Laings urg.

II aft'r zij willen nemen zoodat de Ladismith,8 December, 1898.
I\:onlraktcur de noodige connecties

k 1:1 lll,d"en terwijl de pijpen gelegd, AAN Familie en Vl"ieoden wordt be-
wonkn. .. I keIid gem/aakt dat het d~o Heere

.~ Ii" informatie ollltrent den PrIJS on7A1nGod behaagd heeft tot Zich te ne-
rilll water en kOtltf'T1 van aanleg- men op den 6den December om 10 UI'P,

k 1.. IS·"··· mijn geliefde eebtgenoote ANNA KATRINA
f'lli"'11 l!nUen JIJ l e~ . ecre .....l1:s I"REDRJCA BoPHIA 8cORUBDBR, geb.
.. "I'K rt'g"n lYonjen .MYDIcIpaal Kan- BRAND, in den onderdQ11l van ,GO jaren
tno ';'. 4 maanden, 11 dagen. tIaar lijden wal

, bitter, maar haar heengaan ww! zacbt.
Op lust ZOo znllen wij dan aeggen met Job 5:

,I. 1l.\~JLTO':-; W.A.LKEH, i vers. 2G; Gij zult in oaderdom ten

Sta' . grave kowen, gelijk een koornhoop te
ecre ns. zijner tijd opgevoerd wordt.

I Diep betreurd.

i De belroefde Echgenoot,
I

- -~----~ ----. MATHIJS GREEF BCHRUEDER.
GEA [{Rl VE ER D. Namen der kinderen,

H. A. J. Schrueder. geb. v Jaaravzld. ,
M. G. Schrueder.1 \ p\cellente ('onditie, sup!'riëure' P. J. Sehroeder.

.1 k IIalllelt uitgezochte "~ARL Y n. F. BchruedeT, geb v. Schroedel',
1:1hE" Aardappelmoeren, ge- Rondeberg. Darling. dist. Malmeabury,
, L,~t \'oofLlllllliddelijkeuitplanting,! 6 Decembsr,18P8 .
.~ ';')"P tegen zeer lage prijzen. : _

H, IIDen weiniO'c dagen zullen al- :HET heeft den Heer behaagd van
• "i' worden geland Schotseh-ge-· mijne zijde tot zich te nemen door

l '.' "E.A~{LY' REGENTS" den dood mijne teederbeminde f'Cbtge-
r. II, . r.. te 'noote, op den 28atIlU November l.I. ten
.\ai'"lppelmoeren. Noteenng.en per half 3 nra, n.m., ELIZA.BETH SUSAR'"
, ',"I "t' telegraaf gemaakt, op ont- MARU VAN DRR WR8THUInN, gebOren
I l':~,t ran aanvrage. : Groenewald, in den onderdom van 23

i jaren, lO maandeD e~. 2 ~n, na ee~
LIBE RMAN & BUIRSKI, echtvf'rbinteoiB van blJoa ~ Jaren. .ZIJ

ontaliep neht iD den Heer na een lIek·
bed van eeu weioige dageo. Haar lutBte
woorden waren" De Heert zal geen fout, ,T';~,,'-dfiscu Adre8 "LIBERMAN."

r; . ~ maken, en dal ik tevreden moet we .. n
L'b 1.)/ met mijn lot," dOB sal ik de hand op

mijn mood leggen en zwij~D, want de
Héere heeft bet gedaan, hoe ZWllal' dit

A .k h I verlie8 ook zij.merl aansc e I Verder weD8Ch ik de Vrienden te
• • I bedanken die mij zoo I6troaw hebbenPa ten te Ei Klst'es .gebol pen gedarende de ziekte, vooral mijn

~ i Vilder eo moeder en 01l&eD ~hten leer-
TE KOOP BIJ I aar Ds. de Vos de Wet, die overkwam om

I de lijkrede te houden, en yoor de vel~J II H Rr C .troostwoorden en de liefde betoond.li IliS 0rn li 0., ;Lei:~;:.!! dank ik Ook Dl'II. Westby en

De bedroefde echtgenoot,

J. J. VAN DER WESTHUIZEN,

DOODBERICHTEN.

.\I')llrll~ll.
'I Docernuer, 1S98.

~ ~ BURG STRAAT.

64 STRAND STRAAT,
KAAPSTAD.

W. M, Zoon.
Sprindontein, LainllBburg,

12 December, 1898.'u~rnol{QlJ pw.uoo A
a I ~.. .ljorI)JOrr U9.l9AP'Z ue uapnof)

'ruv""'6u,z.Jp(] ~ ,...." SCHUTn ..RICHT,
'lJ~'IIlIp[orlllll -doIOlVJI '-~~

,y;;uyr V9 (JO/.LEl:!!.i.O

"aa ~ H30NVlOdR'V
I' AANGEHOUDEN in 't Schut te Klip-
I bak b-lven de'l geoorloolden tijd en
! te worden verkocht, indien niet te Toren
I gel08t, op den 3lat<ln December, ..... .taaa-
, de, viz :-Een Vaal r11in IYooltey, link8'".
: oor IwalQwetaart, omtrent 2 jaar oad.

I 1<'. J. \".D. MERWE,
8chutmeeeter.

, Afdeelingsraad Kantoor,
IilI,lOllUQS40lI1mDI2UII'U1CJmJl'J I Calvinia, ti December, 1898..

(Voor NCAUr Jlaa.dorp eli .11 j.,.,.)

WOENSDAG, 14 DECEllBEB.
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BriUiantf"~'
Duurzaam I
.. Economisch!

~DiamOD1I ~ 0·'..... alle ...... iaKnah, BeiDtilid. DaN'.WeI. 0- f 1!-'~ipllifM,
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......... • DfaiaN .M. Itl.. ..
...-.. ~ kJIia. V 1MJIrIJ.,,.-~ 0. ftIl _ ftIIIiIIIft ti
lijll,1l*'aIk'" \...

Kortst, en Goedkoopste R~ute voorRelzl.. n.. DIAMOND
Goederen van de Z.. naar Johann .. bura.~ PretOrIa 001"'" ftl'WU ft\II T.w.n., E._

.n andere plaataei" In de Transvaal. ~j~~ !r='::
D I'j " .. pak .. pak .un. kIeara .....age I ksc~. P8raonendlenst van Lourenco -- JdeUIeI od r::::!' ...

Marques (De1aaobaai) In 24 uren naar Johann .. bu... ..... .. .._ tit ......
en 21 uur naar Pretoria. 't Isgemlkk. mei

DIAMOND DYBS
lIiII rw 1__ lr'''"II.,.. IL-ti Jl tfa le ." ..
u ~. • • PIift JIll" ••• 0Nt,1HrklUt, IL "" ,,~.. .

~"D.. eIJjkache peraoneftCllenet O.Jb.a fN:;"'·Ia.:~-;:~~aI--=r .,....
~ JOhanftMbu .... ~ .. " tillr~.~. T....... IIij~f..=:.,c:-a.. ..--_I ""---.J c', ,. lIIIIIIIl "''''IIa'JIIIW'.~"V£UQ'-'" , . ".'I'v.....- -

,
Ontladen DU

Heining Staanders,
Doorn Draad.

Gegalvaniseerd Dra1d,
Net Dr~,

Zwart Draad,
Hoek Palen,

Ijzeren Hekken,
Span Bouten,

BouwmeestersKateriaal
Gefronsd Ijzer,

Staf Ijzer,
Cement ~aden

Geutwerk en
Randwerk.

Bolinder Zweedsche Kook-Xá.chels.
AL800~

Zwart en Geënanlelleerd Kook Gereedschap.

,; f
.... Schrijf om onze Prijslijsten.

~

10 en 12 Darlingstraat,
KAAPSTAD.

KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN.
BEZOEKT ons en inspecteert ons Huisraad, Breekwaar, en G1aa-

waar Vertoonkamers.

. "

THE LITTLE DUSTPAN,
PLEIN' STRAAT.

Geen,ingevoerd Huisraad, alles wordt in de plaatselijke Werkwi~ele
:rervaardigd door zeer vertrouwbare mannen. i

Eenige Vervaardigel"S van Bamboezen Goederfln in de Kolonie.

cr

GEILLUSTREERDE CATALOGUS POSTJ VRIJ.

" ,

""'.ma. ~.A.. ~ ~~l.W~,
KAAPSTAD,

HEEFT pas het beroemde Mauser en Sporting 1Magazijn Geweer
ontTangen. Het laatste en beste wapen voor het schieten van

aUarlei soorten Bokken, vooral Springbokken. Prijs £.7 lOs. nett.
Hagel Geweren, RiJles, Revolvers, en Patronen van de beste kwaliteit.

Dynamiet, Detonators, en Lont.
Bicycles, Bicycles, Bicycles!'

SOHlUJF 0)( PRIJS LIJSTER.

BETERE WAARDE ONMOGÉLIJK.
GELIJKE WAkRDE ONWAARSCHIJNLIJK.
KEUZE, FATSOEN EN MAKEN ONOVERTROFFEN.

Bezie ons Z01tlER VOORRAAD Mannen en Jongens
Pakken ens, Prijzen voor allen geschikt .

. .",

J .~.A. ~x..~"Y" -'IrIOÓ••
DEI

"t

Lanqemarkt-straat enKerkpleio,lKaapstad.
LITWIIL.-Wij hebben slechts één bezigheidsplaats die in Langemarkt-

straat en door tot iIJ Keek-plein is, Wij zenden geen Travell81'8
uit om ons te vertegenwoordigen.

. '.:, DBS PARLEMENT, 1898.
• < • - ~.

-'AANGEMOEI1IOD door de ;::mdersteuoing die ooze mt.gan UIl
een Ho'Jaud8djt~ " Hansa.rd." nm de jonglto Parlement-

.... 8euie heeft erlangd, hebben wij besloten eeue soortgelijke ut"'ft
"fOOr de iesaio van 11)98 uit te geven,

De iateekenaren van On.. Wee.kblacl dienen er .op
tie letten dat de bladzijden van 00.11 W.. .kblad. ged1ll"eDd8
eie 8euie in ODbebl'uken volgorde worden a&ngcoommerd, en dat au'$
liDde der Bessie een volledige bladwijzer zal worden cegeven, lOOdat de
beWU.rdtmI van de Parlementaire Ilummel"l Tall OD. W•• k ..
blad ~lijk een~' Hanaa.rd" lullen hebben. •

l)ur~ oplaag geregeld moet worden DUI' het getal der MD.
__ til velen bij de vorige uitgave moesten worden telat1~)d, doe
1MB tooh dadelijk aanzoek eD r.eode het bedrag voor de bMtllin, met
Iaeë MD.oek

AA y~N DE SAJV'- T DE rJILlER.) & Co, BlpBrkt,
KAAPSTAD.

lkliew hiernecen« tf t-tn'/"1I de som. ("lU- /lhilling., Mt mil
d.aa,n,oor per ,t te zellde/~,!Ia allwp der Sew, em eal6mplaar
--- II 0.. PULElIKNT J898"_.." " J) .

~_BMd aan§ 00 ••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••

s § 00 •••••• """ '" ••••••••••••

~ .. III ~'bad~1I per tntn of le Kaap.tod, 'r> j"di.n re' ,.".\ .. rtangi.
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C. SMITH & Co.,
,Kool en Timmerhontlagazfjnen

KOLONIAAL EN AMERIKAANSeH WAGEIHOUT,
STOOM ZAAGMOLENS.

Breestraat en Riebeeks Plein,
•&AA •• 'Z'AD.

~. ''t _~"'_.~.' ~ C~ •••

Soliede Koloniaal-iTemooklfJ EsscJtenltolllfJlI 8kJoplfa1ll8r 88t. (Als hierboY81l 8eï1lustree~)
i

£9 : 18 I 0
D. I. & Co. ;iehten de aandacht op het feit dat al1e artikelen door hen vel'ft&rdigd door de Kaa~he

Gouvernements .Spoorwegen worden vervoerdetegen ·20 per cent minder dan,. f n .'\'1JerU
Huisraad. Dit biedt ongetwijfeld groot voordeel aan ODze vele kluten door het gaoscbe land, di.'.11Ilor
hunne Orders in onze handen te plaatsen deze groote vermindering verzekeren, behalve verzekerd te zijn 4t zij

GOED EN VERTROUWBAAR HUISR.AAD .
G1UU.AKT VAN

HoutGoed Uitgedroogd in de Kolonie.
Koopen tegen !ageren prijze dan ingevoerde Artikelen van Inferieure kwaliteit. O. I. en Co.. lt" ilW!J~'I'.,
enorm Voorraad TapUto, LJ"teoa, Bedatede., Be4de&oM, ...... 1•• , Ptrcelell ea Glu,ww, ELCllOplut tD .Ii•• .; U~,

. Geïllustreerd Catalogus en Prijalijat ge~t vrij op aanVTBIlI(. .1
:V.ertoonkamers: Lanqemarkt straal Fabriek en Pakhuis: Barrack en rO'):1 s ;

H1AZ- •• OToa·"
""':ll!1a ....oIe~_ •.

GEHEEL YU STAlL, GILYUI%EEID lA YOLTOOIR, YOLlom IBSCIUT mIIIOBa'~
·8 It, 12 It; eD20 It ,telu, met GWLUCEBID Bml&Blli or
I .... '. .,JISTE TORDS, JU 10 tet iOO net ...,. '.,

,","..
'l. ". ~.
".'

:. ~

---_
"_~RllfY. TE LETTEN OP ONS NIUEW EN IENtQ ADR£8 :.

'Y":E»& eD. ,:;'c:o.,
40 aURG8TRAAT. KAAP8TA;D.,

Nederlandscie Zuid~A1rikaansche
IPOORWlflMMTlCHAPPIJ.:
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DO!llDI<;RDAG, 15 DECEMBER. 11198.

DE BEDANKING VAN HAARHOFF
EN FINCHAM.

DINSDAGMIDDAG las de 8PIU.XBR den
brief voor, waarin de heeren HAA.RHOrF
en FINCRAM bedankten als de vertegen·
woordigen in het parlement van Vrij.
burg. Sir GORDON SPBIGG stelde dade-
lijk voor dit officiëel tfor kennis van den
administratenr te brengen, en met de
aanname van dit voorstel wae de zaak in
het parlement afgehandeld.

Het ia echter eene te belangrijke ge.
beurtenis Om ze onopgemerkt voorbij te
gaau. Laten wij ona de geschiëdenis van
de verkiezing van dele heeren kort.lijb
voor den geest roepen.

In de eente plaats heeft men de regIe-
tratie van de voluntien en politie, die
tijdelijk in Bechnanalend ware~ in ver·
band met heit Langberg opstandje, hoe-
wel zij geen,zi08 daar woonachtig wareD.
De heer HAARHOFF, die als kandidaat
optrad, is ten nau wete verbonden aan de
De Beers diamant maatschappij, en W'lll
vroeger lid ",oor Kimberley.

D8 stem~ng werd bepaald plaats te
vinden mesr dan :; weken na den noml-
natiedag. Al de andere elektiee waren
reed! afgeloopen toen die te VriJburg
plaats vond. Eenige dagen voor den
stemdag ging de beer RHODBS persoon-
lijk naar Vziiburg en bleef daar tot na
den stemdag, om direkt behulpzaam te
zijn in de verkiezing-o.a. ook bij de
stembus. Honderden voluntien en
politiedienaren werden van de seehavens
naar Vrijburg verv.oerd, op onkosten van
.. een vriend," om de stem Tan de In-
wonere van die kiesafdeeling te gaan
smoren en vernietigen.

In het parlement werd herhaaldelijk
gezegd nn de zijde der Gecharterde kliek,
dat dit schandaal herhaald zon worden.
Men wil de voluntiera andermaal naar
VI'ijburg brengen om de litem van de
kiesafdeeling te smoren. Dit komt van
den kant van hen die gedurig op de
Transvaal schimpen. Sir GORDONSPBIGG
legde Donderdag bijzonder veel belang-
stelling in deze auk aan den dag. Hij
scheen 0, zoo bevreead voor een nieuwe
registratie. Hangt het heil van aijn ;>artlj
dan af van lien onwettige en onbillijke
regi8tratie-lijst? Is ds Yre8ll der Ge-
charterde kliek voor een nieuwe registra·
tie niet eene erkenning, dat de tegen-
woordige lijst. waarop de redi8tributieblll
werd doorgedreven, onrechtvaardig, on-
billijk en onetriver is? Sir GORDON
SPBIGO, de puritaan, schijnt !.han. de rol
te spelen, niet alleen van den man die
spoorweg-kontrak ten sluit den uag Toor
de algemeeue nominatie en nominatie-
telegrllllUDen daaromtrent wijd en zijd
zendt, maar ook van kampvechter Toor
onrechtvaardige registratle-lijeten !

De regiltraUe waa echter niet de eenige
ongeregeldheid in Terband met deze ver-
kiezing. De bedanking "Y1lD de heeren
H.·URHOPF en FINCHAM is gegrond niet
op de wettigheid der registratie, maar op
de beechuldlginJen van omkooperij en
.. treating," yenai in een elektie-petitie.
N iet minder dan 90 aretuigen-blank en
gekleurd- zijn door den petitionarle po
dagvaard Om zijne beschuldigingen te
bewijzen. Deze bedan.ldng moet be-
schouwd worden als eene erltennlng, dat
die beschuld,igingen niet wederIegd kun-
nen worden. .

De CafH' Timt& tracht de beteekenis
13 rh::. -(Per telc)lTaaf).-IJe wolverkoopiDII'!D van deze bedaiiklng te TerkJeinen. Hij

,lo'eD term.".. lichte .etwol enwestelijkege......mOlCl .zegt: .. Het zijn de verregaande ODgere-
",ol wonen eene Yermeerderiog "'&Il 6 percent ua,
..,ier\ laatst.e verkoopiageD. geld beden begaan dOO1'een milenbelen

Vaste sn- ·~UUUU

Goederen.'
Publieke Verkoo_ping

TE '

PORTER.fiLLE,
OP

WOBNSDAG.18 DECKlBtR. ilm,----DE heer P. 8. MALAlfauthoriaeert
den Ondergeteekende per

Publieke Veilin~ te v8l!koopen,
Zeker Erf nabij de hoofdstraat
gelegen, met daaropstaand Woon-
huis, echt en gerhdelijk gebouwd
voor twee woningen.

Verder is het Erf beplant met
Wijngaard en Vluchten..

LOSSE GOEDEREN:
l Molwagen op Veeren
1 Tent kar tt

I Paal' Sterke Kar Paarden.
1 " Jonge lt ti

3 tt Achter Tuigen
1 "Voor lt

Kar KWlSeD~ enz.
R. ,-p: MALAN. Af~ager.

AAN SOHUTMEESTERS, EN
AN 'JERtN.
Verloren.

:! Koeien, beide rood en wit..
.1 Ko.. (of 05) zwart met wit gazicht,
Belooning.

Informatie aan

D. C. ELLIOTT en Br.
SI.gera. enz.,

Wijnberg,

Publieke Verkooping.
ZONDER RESERVE.

In den Boedel van W. W. DICKSON.

DE.. Ondergeteekende zal per
.publiek veiling verkoop en te

BELMONT. CERES.
-op-

ZaterdaQ, 24 December, t898,
Et:NE HOEVEELH.EID

Huisraad, bestaande uit Voor- Eet-
en Slaapkamer Suites, alsook
Breekwaar, Lampen, ena., enz.

HENRY CARSON, Afslager.
Vendu Kantoor,
Ceres, 13 December, 1898.

stellenbosch.
TENDERS

TE:\'DERt:) worden hiermede ge-
vraagd voor het bouwen van

een Woonhuis voor den Ouderge-
teekende.

Comrakteurs die weo.schen te
T~nderen worden verzocht om
dadelijk met den Heer A. E.
Drr.um, Architect, Dorp Straat, in
communicatie te treden.

PAUL D. CLUVER.
Stellenbosch, 14 Dec., 181J8.

Een Prachtig Geschenk.

JONGENS PRIJS.

Oranje cNederland
_ DOOR. '_

J. HUF Van BUREN.

Van af de Stichting ván de Willems-
stoven, 1529, tot op den huidigen
dag, insluitende de troonbestijging
harer .Majesteit Koningin Wilhël-
nuna.

Gl'OOé Kwarto, 586 pag., met 20
prachtige Gravures; Prijs 15s. of
l'ostvrij 17s.

J. C. JUTA & Co.,
KAAPSTAD.

MARKTPRIJZEN ,
UAP8TAD.
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PORT ELIZABETH.

Il I )>:C.- (Per t.>Jegraaf). - HedenlllOl'gen w ....
pr eeue Jroa:t~ 11It~&l1insc op de vederenlD&rkt, lQaar
er w,," g<.ne bepAAlde ..... betering op (I~ prijren <AD
laaucl e week.

()p de AIl~r!l.baar·.erk.oorlng werdeD 1M b&jeD
en i'! zak ken l\&U~hooien waar ..an H balen en 76
'_'Lkkcn Ycrk.of hl werdeo. De pri)&eD W&reD vut
CD w&ren d~tcJfde aLt laat ...te week.

LONDEN.

".;8.~. Qt. 4P11LA8ue.
la o.c"'Te .... _,,~I](BI:fIIo .. _ ..... ,

~i --- .'
DIA. ;JIie$ -...w.-Te· We1UDgtoa,........---.'!W B F IOJIYN, AJ'8LAO.BB
17Dtc~Te 0a1edH, PtIII'deD ft_IL .
J7 Deo~Te o.wo., PMIdeIa. '-tea, -sa 8Q...~.
17 Dec"'Te r.&edoa, enlt en PUrJeU .'
J1 DID_Te B_tpietenfuDteIa, fQAie ana

.. '_JOIldenn
J7 Dec~Te Herm&IIlIIpletenfoDWII,11' (laaie J'RB01[).BS

er ....
Jf-Te )f:ermanlllpJeW.foDleIa, de plu&a AU ..

qaukJnol ;
17 Dec-.Te B_aaDlplt!teNfonteia. -'IIOed
III Deo-Te Ha ... tOD, &IdeeIlnr CalednD, fratM

eneD
I' Ja_To, Netbereonrt ,afdeeliq 0aled0D, de

plaat. Ne1here)art,ID'" Inendo hay, ea ._ g0e-
deren

HENRYCABSON.AFSLAGEB.
lf Dec-Te Bel_nt, c-. halllMd

Jl. P. MALAN,4F8LA.GBJl.
J8 IRe-Te Ponerrille, nate an '-lOedeIea

8 J ANNBAB, AJ'SLAGKR
lJ1_ r. JlicldleColl alaU., 60 Jl'l)eClpteclde an.

JQnI ..... -
WJI I MAC'LBOD, AJ'SLAOER

17 JU-JD h.t dlltrikl Prla. Albert, prachtige
p~ ea w-,'pe.iena

C J ~ DBMPERB, JB., AYSLA.GIB
ti Deo-1'e OU VrJ1ey. II&bij 84' Low'7" PUI, de

plaatll oak ValIe7, met le.--le ba,... boeIderij&e-
reed8chap, '- .-Ieren eD bDiaaad.

4. B. D.BIVlI.LIX88 A: on, AI'IlLAG.BR8.
16 Det-4an de Paarl, 128 prachti&e bon wenen

~ eD JO ~-IQ bet KlIdIaaJJ, Paarl, wlabJaoe-
J. W.Moon •• s JL A: oe, USLAG.BII.
ro DIlc>-1'e Mal_burJ, l_ bebouwde en ...
21 I>ee-l1e DwUag, ODbebonwde er-.

J EBALING, AJl'BLAOBR •.:a Doe-'l'e Elliot, koatbue piaataen.
I( L SMITH at CO., AJ'SL&GBRS.

li Deo-T. WelUngton, eUIa en paWeD.
III Deo-Jn de Kerbtraat, WelUn~, aegotie-

en &Iklere wiDkell!oederen.
Jl Dec-te Blauw .. llel. weWllltoD, bllilraad,

piaaoe,eni. : •
J PUD PBNTZ A: CO .. AII'8WO.BII.

17 Deo-Uit de Ilarklbaal te Wellington, IlO'
ru--eroe poiarden

7 Ja_AaA Somenel Walt Strand, g.bouwea ea
bo.wenen. ~

HENRY LAWRANCE. AFSLAOn
• Jan-Te'Orabaw.tad, oprecb'~_lde AIlPa

_men.
CHAS; VA.~ COLLEn, AFS(....lOKB.

6 J...-Te;Bope T_D, de plaats Zt-erWlt en ea
erf op Iwt ~p. ,

BEZO~
~OLLAIDSCBK t50BKHAIDBL
J.~CQU~_SDU:jSEAU & CO.,

e, .a.rka~ ... ,
Kaapa6acL

iuid •Jfrikilll
. ftBEENIOD J(E'l,

ONS LA.ND~·

De I:.eague en de gekleurden.
Eldera pu'JUceeren wij een bericht uit

Worcester,waarin melding Bemaakt wordt
van eene vergaderingdieeenigeafllezanteu
uit Kaapstad met gekleurden te Worcester
hebben gehad, met het doel aldaar een tak
van de League op te richten. In 't plaatee·
lijke blad hebben wij een ander venlag
gezien, dat in hoofdzaak met de onze
overeenknplt. Uit dat veralag bleek het,
dat de heer A. J. de VUllen, een toe.
komstige procureur, thans op hilt kantoor
van den heer Lindenberg, zich zeer Ter.
dienstslijk op dIe vergadering heeft ge-
dragen, door, staande de vergadering, de
vele onwaarheden, die uitgekraamd wer-
den. te wederleggen.

Het gedra!!' van de bedoelde afgevaar-
digden uit Kaapstad, waaronder een ex.
inspekteur van seholen, is met een woord
walgelijk. Het i8 een onvergeeflijke
misdaad voor eenig persoon of lichaam
om de gekleurde l".tSIIentege~ de blanken
in 't harn&!! te jag,ln. Dit ill ongetwijfeld
de gevaarllJkBte vrucht van don strijd
die gedu~nde de afgeloopen jaren ie ge-
voerd. Dit is geen partlJ·kweetie, maar
raakt do algemeene belangen van allen,
Met genoegen hebben wij van tijd tot
tijd het prote&t van de (Jape ArgU3 tegen
deze verderftlJke strekkinB in de League
opgemerkt, en het ia een protest' dat be-
hoort uit te gaan van allen die waarlijk
het belang van Zuid·Afrika op: het hart
dragen. '

Men mag :het echter niet bij proteeten
laten, indien die proteeten geen invloed
op de beroerders Villi onse .. DienIenng
uitoefeneD- indien zij voortgaan met
kwaad zaad te zaaien, daartoe aangehitst .
door politieke brandstichten.

De George verk1ezini'.
Naar'wij vernemen heeft de heer Hen-

drik van Huy.teen, Tan Wittedrift,
KnylJll&y'-roegsstemd zich kandidaat te
stellen voor den derden zetel van de kiee-
afdeeling George •. Nu het bekend la, dat
de heer Solomon, procureur-generaal, ba-
sloten heeft zich voor Tembuland ver-
kieabaar te stellen, waal' hij een lIStel aan
de oppOsitie denkt te ontwringen, zag
men nit naar een bndidaat in de Ideal.
deeling zelf. .

De heeren SearJe en' Raubenhmmer
zijn de twee zittende leden. De heer
Searle Terte~nwoordiRt meer BPeCiaal de
MOIJII8I~ zijde dM kieeafdéelln" .en de
heer Raubenheimer die van George. Het
lIChijnt ona onder de omstandigheden bil-
lijk dat het· derde lid van dj liJde van
Knyaná en Uniondale zal genomen wor.
den, Indien men Diet geheel bnIt8D de
kieafd~DI TOOi' eeD kandidaat
weDllQht te pan. Maar daa 11 er een
epeciale reden 'waarom het derde
lid uit Knytna zaJ gekozen "fordeD. In
dit distrikt heeft men de boIchwerken,
een kl88l6. VR" kieserl die'haar eJgeDe
lpeclale belangen heeft., welke belangen
thana niet direkt door een Ud ~-
wooriligd worden. om dese reden achteD
wij de kandidstuur .van den heer Van
Huyll8teeD, die goed met de boech.werbn
bekend ill, bepaald wenecheUjk. 111_
man van karakter met .
len die aller onliler.llnillR ,"1~lmt.
alIe oplichten 11' hij
laDcrlJb ki_deeUD,
dlPD.

Een ~e cqe!Qit-tq werd Di....
dapt'Olld iD de Groote Kerk, A.diItr..,.tnat,
"yea door deo otge~ deu h_ Deaholm
Welker.. Er ... _n ~e opkomal. De
aoUeete al .. 11 dL ~ Bago o'l'erballdigd
wordea __ lli81lwjur OathUI ~r de
IIMIut.chea op .Bob~.

.r-t.tt.dea lIaaDdatr wvd de. Z. J. de Beer,
YaII WoodaklGk, _ F~ beroepea.
Ket hem namea op d. lIomiaatieljjet di.
Korpa, G. JrIalU, A.. F. JIaIaU, D. BoemaD,
B. O. de We' ea 8. J. YaII der B.,.,.
8CU.VVAARTBDIOBTD.

UAPftAJ),

un_.
Dec. 1S-Bellila, YaII dt't kllllt,

lS-Gaaon, ..... Kaal
lJ-Oo!rVDd 11'--'_. 'nil HirlmbarJ.
lll-Matlboot N_, ftII Baplud.

.8ft.......
Dec. JI-l'antpa:t, MR L1.abau .. Ba .....

11-"_" Cutle, MR Natal.
1S-K~ .. _Port KoIlotb.
Ill-NIG Jrepo, __ NaaaL

. . LOJrDD
U DIIc.-{Per"""')-1la Jrle:dcu,

reil, ~ Dl1I8CIV -w.c _ ·t QIIf·

....-.-. De.Arab- liW~· .... ,VIdo..• 1I1Ir" lWei.ra _ de KMP ~
En O.ltUI1'II'l'SLL&lIDOftOtIL.-" Ala 'bUY

c1e , . TerkDadIIeid, bOM of
. kroep béeft, ik

.. tooa laOtR



·..,_,

.,;.. ..

: j

, i

0 6 0KAOHINIST VS. D REGE 0 1 3
0 019
0 " 16
0 8 IJ
0 1 la
0 , II
0 1 6

uf
6 0 0 6 10
8 0 Il , 0ra , (Jo la 0 0' ' 1<1 6

IUIM·.u DIU:LU.
1 , ti
I 3 0« 8 6
0 7 0
3 2 0 3
1 2 6 1
1 10 0 1 IlD.

« 1., 0 f IC
S « 6 , Ó
1 13 0 1 14ORANJE VRIJST AT. • 0 a 6s « 9 3 5
0 6 V 0 IIOFFICIEELE R S.
1 6
I Il eEEX OSGELL"
1 13 9
2 I 9
o 13
3 3 6
I lf 6
11 6
3 3

o Il
8 6
I 17

'. ?".,~:


	gray00401.pdf
	gray00402.pdf
	gray00403.pdf
	gray00404.pdf
	gray00405.pdf
	gray00406.pdf
	gray00407.pdf
	gray00408.pdf

