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De lijst wordt op 20 Dee., gesloten.
Oe Liist

voor Aouod'e1l zal open zijn op d81112d," doe vali DeC6",ber, 1898:
eli lal Slllit811 om 2 uur 's namiddogs, o~ dell 20stell dog vali
DecsmIJer, beids voorstad en distrikt.

Geen ge4eel~~er011=~~e~a~
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aandeeIen

.

met Beperkte VerantwOOrdelijkheid
Tall Akte No. 21)vu 1892.

volgeu

•
r . VAlr '.. ' , .

£en' 8chespsbes811f1illC lersche .li . ..' Publieke V.erkQOping.
~dentullen
WoIsloffen, T7lJeeds,"Dr.(JfJeTi~n, Tapijten
rebD.iDg
ABBAS SALAsSA..
en mores. MB$$8i11lJaiJf~ens.
~
worqing
'de Aal_IadJJM
"

170 KISTEN
20 Waarvan

ZAL

£4 bij toekenning
.£0 een maand na toekenning.
Interest op de Vijf percent Cumulatieve Voorkeurrecht .Aandeeien
zal worden gerekend van af datums wanneer de respectieve paaiementen
zullen !ill>etaa.ld zijn.
De Voorkeurrecht
Aandeeien zijn ~erechtigd op een Cumulatieve
Voorkeurreeht
Dividend, tegen een tarief rall
percent. per annum,
betaalbaar halfjaarlijks, op ::30Juni, en :: l Decem r; de eerste betaling
zal geschieden op 30 Juni, 189!).
De Gewone Aandeeien zullen voor Dividenden geldig zijn zooals
VaD af! Juli, 1898.
.
De balans van bet Kapitaal, bestaande uit jO.OOO Oer-one Aandeelen en 5,000 Vijf percent Cumulatieve Voorkeurrecht Aandeelen, wordt
in reserve voor verdero uitreiking gebollJen.
Volgens de Associatie Artikels der Maatschappij
kunnen geene
ScbuldbrievenofGoederenwaarvoortol.rl'stitutie
wordt verleend. worden uitgereikt, behalve met do toestemming van ten minste twee-derden
der Voorkeurrecht
Aandeelhouders
tegenwoordig, in persoon- of per
vertegenwoordiger,
op eene vergadering
speciaal opgeroepen om zoo.
danige uitreiking te bekrachtigen,
De Besturende Directeurs dor Vendor Maatschappij hebben ondernomen om all! Besturende Directeurs van deze MaatBchappij te handelen. en al hun tijd aan deze bezigbeid te wijden. Hierdoor zal de voortzetting van het tegenwoordig succesvol bestuur en het behoud van den
goeden stand der bezigheid, verzekerd worden.
DIRECTEURS :
R!':VELLAN'l'BOltY FAIRCLOUGH
Resident te Londen, Engeland.
HENRY TEBD .
Resident te Kaapstad.
ALBUT W AL81I.
Resident te Port Elizabeth.
VICTORBROWN!':...
. .. Resident te Johanneeburg.
BANKIERS.

V~fe

luid Afrika.)
Kaapstad en Takken.

BANK, BBPKT., Bartbolomew Lane, Londen.
KAKELAARS.
Kaapstad;
De h.h. Gebr. BOL{;I'I.
.
Port Elizabeth:
De b.h. FORHE8 N ED£NDORfiUI,II,
JOHA1\NESIlCRG;Deheer A . .dAcKIE NIvEN, P.n:. Bl'S 2,%5, 5, Robinson's
Bank Gebouwen.
Durban, Natal: De heer E. T. BRON~KILL.
PABR'S

'U..._,
IN HET

geW01'dell,

:.;a__ :a-I.
NAM:-

Beluusgaels

Linoleums
Dames Onderkleediag
(Handgemaaltt)
Handgewerkte Blol1B88
Stnk Goederen
lemhe en Schotsche
All __ Wol Tweeds
West of .l!:ngland
W orsteds
Corbcnn\"8

~=~nQ~~ten
.
Floweelen Tafal.kleeden

~8

Geborduurde Tafelldeeden
Iersche Linnen Cambric
Zakdoeken
IertJChe LUmen GMOOmde
Zakdoeken

Damee Dl"88 Stoften
Cost1lum Stoffen
Gebloemde'
en
Oor'
bloemde Cubmaw.
Dames en Heeren m.
ZilT1lJ'beslagen Zijde1l

Beavet'll
Meltous

•

Publieke Verkooping

ALSOOK,

Een Bezending. van Beroemde She1Deld J[esaenwaar.

Jtoop'1ng van Wezenlijke
Uitgezochte Goederen"bij
te wonen, ongetv;1Jfdld de beste die. ooit te Paarl zijn aangeboden geworden.
V •• kooplDtf
OJ.ft
~O a .... ~ 'VooZWJDlddAtt •.

A. B. DE VILLIERS & Co.. Afslagers.

_

ZEER

KOSTBAAR

~"&1lJ..d.er
~ __ lPI·~
OP MAANDAG, 1~ DECEJttBER, e.1:.,

Kaapstad.

.~

Maanaag. 19 December I
Van der Spuy, Immelman & Oo.,
1898.
__.;.

'Zijn gebeeien Handels V_'"lnhAl.
beetaande uit de gewone
n
"
denheid
Goederen,
als
.lJGlWCIII'-AJ.""'-I.1J.lI{ - sooffen,
8&IJ~lrkelijke

_".nh";

Bn~klroed~

Woensdag,'

den' heer H.lNRY
Grahamsstad te verkoopen,

4den
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op
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.TE

.ner

wordl uon uit alle deele» van luid Afrika ondersteund.
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on de MnJ8.. te geven.
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het~ans~'

-:--

de helft der
usiekgelden.
Applicatis
met copiën \'aD
trand.lOp Donderdait,
29 tuigsehriften te worden
Deoe
r, onqnddellijk na de ver· aan den Secretaris niet
k?OJ>
van h~ Nationaal Hotel, de 28 December, 1898.
~er
urige b.nbebouwde Erven.
Beiden werkzaamheden
te bcwia.
Nos. $10, 211, 212 en 213, die nen na de Kerst-vacaotie
inOiea
doordep Eigenaarvooreigen
mogelijk.
~b~
werdoD gereserveerd
uit. de
F . .M. RETIBF.
gtoote! TerkooPlng van Brven geSeOretariI.
~ude'
in Jaquari, 1897, vo}jcens Hepefield,
d~ i~cties
jvan den Ed. heer
10 December, 1898.
Neet!tJn.g.
D~ze Erven maken een
..,.-...;.__
8Ólied Jeigendo'r uit, begrensd van
~r
apor de~,
aan twee zijden
'0
lIIOI
owvllUVJ.
door
eni &an de derde zijde
d~r d~ eigenci4mmen van den heer OVERDEElt PLEDr, KAAPSTAD

Worden Terkooht te Somerset

i

ten 2 ure precies,

de Ondergeteekende

;:tc:t:,n
Banken,

:::.

J~b~
Smu~jen de h.h. Dempers
en Vi}ioen.
.n meer gewenschte
inn811 d.,eehalfmaan
die bet
uitmaakt, is niet te krj;DAn.
i Bovtmgen~de
is niet
Jb.,.

allee~-de

OPGERICHT

1 Sofa.

nlo")

Matrioulatie,
Universiteits

aange-

M.

L. SMITH &

Co., .A£alagers.

'

School Hooger,
tt
Blementair,
Muziek Examina;

tt

tt

doe aanzoek atandaluod.--(Jgn1o_>
bij de4 Ed. h~r Neethling, of bij
Standaards V. IV, m, II, I _
. ~n P*,,>kure~,
de h.b. Walk~ en Kindergarten
School Toor kleiM·
Jacobdohn, 16 Waal Straat, Kaap- Kinderen tusseneu 4 en 8 jaar oud.
8~
!:
Speciale Klassen in de .lrnUA: .
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en verkwikkendsten drank.

T. wprden verkregen

bIJ .

Snelschrift en

Letter-ecbrift,
makerij.

bij alle winkels

Hulp-Onderwijzer,
geoer.
en een man VIUl
ondervinding,
ten valste b_eVOeIi
EEN

~=

!oifi~

.

~mO~~j:!.
tot~
annum.
.
rGebou-,!ren, LangeJDartt..araat,
Werbaarnbeden
te aanva&l'da
Een bekoorlijk Familie Verblijf
alwaar :monsterd gratis kW1lltnl in Juli, 1899.
en Gronden,
liverkl'ldriln worden.
Doe
k t
·ë
. V ...ntigen.
a.a.nJ5OO
me cop. n Tall pET Eigendom van den heerIlClI ....
~er
,
tuigschriften en Oewndheida-aaitj •.
. J. A. DUNNIlfG,SEMB.in dat
00...
kaat, op. of voor 18den J.uroUI,
snel. 'fooruitgaande
GesondheidslJT81'pool, Inglud.. 1899. bij
G. GRIFFITH,
Oord,
de

~e

maat ::

de eenige

eROO.o.o ek Co.,

,:~·;:r'' ;I=!t!Df·1I

H

PAARL , KAA P- KO LO NIE 'Stallen, .
HEBT"

AD

SCHDD i~.~, n~maargro¥.
is quk deeenigste ledig.
nu verkrijgbaar.
HLA.-UW VALLEI
OP
Z.jne liggiDg is ongeêTenaard.

=e~verder

DE

Boeren.

ID

V OOBTS::-2 Pianos, 1 Harmonium
Oldllr •.··de de 11:",ermoa"d6,1I8t01Ders
eeue dubbele
Too-verlantaam,
2
: Vr~clttl111 E rekt te dnllltell.
Micl'08COpeD, een Neocycloetile Ma- ~ lIKJe te.... e Een klein pakket
chine, een Kalf, eenige VarlteD8, en
maakt 2 gallons

L1WIlANCE

A6a •

~£200.
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Af.SII'apers

M. J. 8TUCKI.
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De .heer J. GRIBBLE,
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...
SPILHA US & 00., Kaa pstad,
EN
....U'D'D AY & 00
STEEL t.la,u,.u,
'.
. :'.
Port Bh .. beth.

M.• L.• SMITH.JI.
"
at

Stoelen,

HENRY LA WRA.NCE, AMarer.

.

AerJt·I~maat..

Huis:

Dele zijn de uitgezochte Rammen Toor dit ja8rgetij.
LBE's Batn Verkoopi-6gen sijn ~k811d, omdat de aangebodene
dieren
altoos zoo excellent sijn, en boyengenoemde zijn een speciaal prachtig lor.

uitstrevende

welrulCliltJ

ZAL

00 van zijn Oprechtgeteelde Angora Rammen, 10 maan·
den oud, met 8 maanden· oud vachten.

Brandziekte.

h

de ,"oorLeur

. specia4l

's nemiddags
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Gebruikt door
de meest voor-

.

ten 10 ure,

Donderdag, 22 Deo, t
_
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AFSLAG~RS.

SCHAPEN DEECWASCH.

.

&DURiG
.
t

I

~ndergeteeltenden
met instructies begunstigd door de Executrice
den Boedel van Wijlen den beer !ZAAK H. L. MINNAAR, zullen
op go melden
en op dé pJa.ats zelf. publiek verkoopen :
I.-Ben
groot en suffisant Huis onder Stroo-dák, gelegen langs den
Hoof~we~ ~nex bet E~nd0Il! \'aD den heer A. J. MABAJ8.
Dit HuIS 18 verdeeld ID Drie "",oonhuizen
benevens eenige
Huurkamers, die alleen een goede Huur opbrengen.
'
2.-~en
Erf gelegen aan Cecilia's Drift. waarop staat een groot
gelx?uw, ID goede orde, onder IJzeren dak, verdeeld in Vier Huu ....

HOOFDONDBR:wt'ZD'
die ook als SupenntAmdeDlJ•
aan bet te BOa.rdiDg
..
sal ageeren, \'aD de
.
Kerk, 811 b4cwaam om in het Hol-

i

0:;) datum,

E heer. C. G. Ln
van Klipplaat
gelaat om op de Stock Fair ~

•

!

om h,Jf-elf uur 's morgens,

3.-Een
stuk gronde aan bovengenoemd Erf grenzende
uiterst geIIChikt voor Bouw-doeleinden.
'
Iiir Zulk een kans voor gezonde geldbelegging doet sieh maar
zeer zelden voor, dU8Vergeet Niet
N.B.-Mede
zullen worden verkocht twee onbebouwde Erven voor
Bouw-doeleinden grenzellde &an het Erf gelegd te Cicilia'e Straat.

GEEN BRANDZIEKE
---------HAYWAROS~-

Dep<)u., Agenten en Winkeliers:

,

Op Dq,nderda;p,20 Dec.,TBOB.

DE

~:E:~'.
J aar lij ksche Angora Ram. Verkooping
MEER.
D

voor
VIJFTIG
.JAREN.

Strand
8qmer$et Strand.

Ondergeteekende
die zijne
Winkel-bezigheid gaatopgeven,
zal publiek laten verkoopen,
DE

'8 morgeD8

VASTGOED
AAN

A.OIJJo.:Jtt.t:'itN STRAND STRATEX, Kaapstad.

Beproefd

E E!!

l
'-:a.....-v.~
I
I'
Op Maandag,19 Dec. ~ VIii)RS!uOOP~.INTR~
.DVAN

VERKOOPING'
VAN

Prospectus
en .Applikatie Vorms kunnen verkregen worden van de Paarl, 9 December,
Bankiers, Makelaars en Sollieiteurs,
en bij het lloofd Kantoor der

Een zekere Dood voor

Negotie en Kruideniers Waren, enz.
ZoDCIer

PUBLIEKE

KANTOOR.

, f

.

VAN

LET bWEL.-De Afslagen wenschen de aandacht te bepalen op de Dames Handge"erokte nderkleeding en 1II1"IIChe
Linnen.
De Goedereu sullen te zien zijn op VRIJDAG en ZATERDAG, 16 en 17 DEC.
Des Afsl~l'II raad aaa allen is: Vergeet
niet om. deze Bou-fide
Ver-

SECRETARIS.
WILLl.AlI J. GIBBONS.

MAatschappij,

WELLINGTuN.

Regenschermen.

Kanten Gordijnen.

hwzen.

AUDITEURS.
De h. h. fuNDS en SnORE, Kaapstad.

'Bij alle

zijn verzonden

ID

(fn Engeland.)

BooFD

V.Jl.,·

VEUOOPEN

HET VOLGENDE,

Ienche Linnen Doeken
lerache Linnen Lakengoed
Satijn DaDlallk Quilte
Houiggraat Quilts
Honiggraat Handdoeken
Christ y's Turksche Handdoeken
Dekens

zijn betaalbaar ala volgt:

SOLLIOITEUa.8.
De b.h. VAN ZYL en BUIBSlNE.Kerk-plein,

un

TEN 11

laandag eD Dinsdag, 19 eD 20 December, 1898,

.£1 bij applikatie,

DE STANDARDBA"NKVAN ZClD-AFJl.IKA,BrKT.,

DIlDU;' • ·DBCIRD, ai '

ABSOLUUT ZONDER RESERVE

(B. G. Lounon & Co. Beperkt) 20.000 van de
8,500 van dt' Vijf percent Cumulatieve
Voorvolste opbetaald nemen, latende 10,000 Gewone
percent Cumulatieve Voorkeurrecht
Aandeeien IeJ"ICheLinnen Damaak

(f"

VlD

OP

30.000 Gewone Aan4eelen van £10 stuk tegen par.

..

ftD

~op

J[OOP.ANSWAAR,

Jiaa.r Paarl

&~..ah.

ES

BE'Ïde klassen Aandeelt'n

-'$

dal \ -heer' .
die pea in. de

Onderpteek~nde 'begnDJtigd met ~.
J. P. M17BJ'B1', Agent voor 'ft V~~
Pro'VS8iee
Kolonie já geamTeerd mét eeu 8oh~

Uitgave van ll>,OOOVijf percent ~ulatieve
Voorkeur·
recht Aandee1en van .£10 stuk tegen par.

,

.

J)I

Verdeeld in 20,000 Vijf pet Cent. Cumnlatieve VoorkeUITeCht Aandeeien 'Y&D £10
.uk bij verlcieatng boven Kapttaal en Dividend, en 40,000 Gewoue .
Andeelen van .£ 10 stuk.

Waarvan de Verkoopers
Gewone Aandeelen, en
keurrecht .Aandeeien ten
AandeeIen en 6,500 Vijf
voor Subscriptie.

.

D8Il'

--£600,000.

---------------_.
Aandeeien Kapitaal

..
ftD

LENNON-----BEPERKT,

Oereg1.8treerd

z

.

.

J1anos. Ha.rmoniums, ~
Orgels, Strijk. en hlau 1utn.1_
oot Toor Sn&ren en &lIe lIIOI'ta .lIJfek·
llULLIB baoodigheden, .B.epare.Uea,8~
ea
... " ...............
'DUI1I1tnll.~...............

a.

.

·ZrtKlJI!l,

).

en 47 STUBD STUiT, Ilapltu,
VOOW D~ BIIS'hI

_.-

'.,

:JIll·.j·D,'

.8eCretAriS.

DVBSA_VSLLB.
eene
3 uur

B8Tattende
8 K~mel'8, Kenkc~.
W &«eD.hws, Hoenderhok:
eUt, ens, Vruchtbaar
Tuin.grond
met een O'f8"loedig voorraad van
HEERLIJK
FRISCR W.ATER.
Tetale grootf.et omtrent
• Dqe aansoek bij

4 Akkers.

Den Eigenaar
"Sweethome"

DnrbaDTille.

"re JHtc.c.PI
I}ENIGB
K08d ~.
J2J " 8eeond band
It

billijken Prils
betaling bij

1arnw'IIAl1

TOOr

iliIIDiIt;I;-~

ContAmt

of Al.•

J. G. BUBLBA..Nlf
V.D.JL
laD

soh.

oom.

xuzma-mrrBlJKDT

JLUmBL,

Lad)' Grq Straat. PurL
.... "J.~-

.... _- ••

•

.

-~-

'Op 'ZA'rER1>AG", 7, ·t\NU~RI,

GROOTE PUBLIEKE VENDUfIE

D

R Ondergeteekende

heeft besloten zijne Boerderijen

om Il. uur v.m,

te Verkoopen,

op zijn Plaats

Zl.l

Publieke

1898"

!

het volgend

'.,",

Frank E. Fillis

VAN

V.AS'J~
EIG ENDOM iJnkelenAndere
Per Publieke Veilinq worden verkocht.

1. VIER WOONHUIZEN, gelegen in den ,meest beguDltigJ~
omtrek UIl bet
~D
A nx,
Strand, hebbende, met volle front Daar de
en ,.eiJige Badplaata.
Er sija
ure van Belmout Statie, en 1 nnr van Luckhoff; wijk Midden Riet en
omsloten Achterplaat"""
roet Stallen en elk gerief. De Gebouwen lijn goed
Groot Rivier, district Fauresmith,
gebouwd en in perfeeten ,laat van~paratieJ
2. VIJF BOUW-PERCRELEN, grenzende aan de Spoorweg Statie te 80menet
West. Als Bouw-PlaatBen voor Produkten Pakbuizen ol W QODhnizen bn dit
TEN 10 URE,
Blok Erven in deze eebu'arte niet overtroffen worden.
Personen die begeerig zijn em Eigendom aan de zeekuat te verzekeren, of die
I.-De
uitmuntende Zaai en Vee Plaats Tien Jaars Dam (Brak:
Dam), groot 3,750 morg-en, met 2 Standhoudende Fonteinen en 1 Groote voordeelige geldbelegging voor bun kapitaal ~ll8Chen, behooren va_n deze gelegenJmd
Dam. Het Huis alleen is waard over £l,OOv, en er wordt 20 Mudden gebruik te maken. Om koopers te bevredigen, zullen de Hwzeu, zoowel aI. de
Bouw Perceelen, afzonderlijk of gezamenlijk worden verkocht.
'
Haver, Garst en Koorn gezaaid, en gewonnen, behalve Mielies.
.
Verkooping zal plaats vinden op het eerstgenoemd Eigendom.
2.-Palmietfontein, g't'Oot 2,050 morgen, met 2 Goede Huisen,
C. A. COATON.
Stal en Wagenhuis, en sterk Fontein en Put; een extra Vee-plaats, geen
A
beter in den Vrijstaat.
0., A..U:I
;3.-Rorich's
Hulp, 1,SOl) morgen, met extra Groeten Dam
~----------~-daarop, waar' 10 .\1ud Zaan kan gezaaid worden; goed brak zand Veld.
BN,"
'"
4.-Klein
Palmietfontein, du helft van 1,300 morgen, met
Fontein onder dell rand, en helft van den Dam en het Land, goed
Woonhuis.
,j.-Nel's Dam, omtrent 3,.;00 morgen, met goeden Dam, 2
Huizen, Stal en Wagenhlli.'i, en water altijd te krijgen aan het eind van
lloor
het VeIL! ill dl' :-:prlilt.
Goed Veld voor elk soort vee.
Bovengemelde Plaatsen grenzen aan elkander en zijn zoo goed'
bekend
ab dl' bloem van het brakveld achter Geemans Berg, en
de beste Veeplaatsen in Fauresmith district.
Omtrent ~,,jUO Schapen en Zij Bokken; 125 Paarden en Beesten,
VOOR
van alle soorten.
~ Bokwagen, Schotsch Kar, Ploegen, Eggon, Wal Blok, 400 gallon
J.Jzcren Tank, Klok Pomp en Pijpen.
Huisraad ill hoeveelheid.
Struisvogel», ~ broei paren, ook kleine en groote Kuikens.
Doorn en Gladde Draad, Palen, vnz,

:a R..A

(KODDIE EN DIEREN'l'UIN.)

zee.

OpeDKlkenÁVOJld

Op den 1stn FEBRUARI, 1899,

ENTZ & C

J. FR~.

B' OC' •

p,

~-l

agers.

D

It ••

Oez1nnen,
Eene groote hoevee~eid
~

,

Prij_u: St&Ut'D ~., Pit 3L Gale",! 28.
Maleieche Galltnti la. Plan dagelijka open
te Darta ek BoUl.
It
.s, BONAMIaI, BeetUllrder

en li-!)Ort__

e~~~

benoodigheden.

•

I

Eene hOEIVeel!h8lp
Stoelen, Ledekanten,
Toonbanken en Bakken.
meer ten verkoop sal wm'lUm
geboden.
EINDIlLUK:

L'ENIG Persoon of PereoJlen ge£Jvonden te overtreden op de Plaats
Oostenbnrg,
gewoonlijk
genoemd
Witte Rivier Vallei, lang! Baina
a4. Kloof Weg, boven WeDiJrgton, of
3d. bloemen te plukken of .wch te
vangen, zal ve"olgd worde.
'
6d.
E. L. en P. Syndikaat.
6d

.

:l:

Vsrkoopillg fBII,IT;II1t'" 011110. n.."

P. 1. BOIm&n
SteDenbosch,

ID

zoem, ~.

14 Dec., 1898.:1

Vergeet Niet!

zeer

Billijk!

18~'9,TE

l.FEBRu.\lU

BRAK DAM

T. S. BEDDY.

Keuken Stoves, Keukengeree4lJchap.
Ledikanten, Jrlatrasaen, Trommels, Reiualtken

l'

.

6CL

3d'

VERKOOPING Ka~psche Gouvernements

BELANGRIJKE

ZOUT RIVIER

ERVEN
ZONDER

D

E Ollder~L't{lekenuc daartoe

gelast door Mej. E. J .. BURTON,Mej.
S. 1\1. D. GUl'II'S, en den heer J. R. MACL~ I, zal pubhek verkoopen

TE

Op het Markt Plein, ten 11 ure v.m., op

7den JANUARI

De v' ollfende

E..."..n

--------

'

1899,

Hanover,

met een

-----------------

PRUZEIf LIAG I

KLEEDERMAKER,

Al de Erven zijn voorzien van Water-rechten.
Voor bijzonderheden
van Condities, enz., doet aanzoek
Afslager.

bij den

Zaterdeq, 7den Januari, 1899, ten 11 uur v.m,
B. DE VILLI ERS, Afslager.
7 December, 1sss,
>

MAHKT!

K\VAR'l'AALS

gewomJ Kwart~ls
,Markt zal gehoudon worden ol' VRIJDAG,
2:3sten DECE<:MBER, 18118,op de ge walle Plaats, den hoek van
Adderley-Sqllaro (Uraak) te beginnen om 9 ure v.m,

In den Boedel van wijlen GEORGE
De Ondergeteekende

"I:T

Stellenbo>:ich,9 December,

1898.

poet

per

:K;a

I ~

Beb&

BiDdm aw yoedla aWeD leftI' truc' Om dit
..-dereD moet UWeD -ac
worden, u....e _awen
0....
UW pbeele .-tel nrbetNd

~

",'t

eener

Weg-bel~sti~g
voor 1899.
'

H

geschiedt
ke~isgeving, in termen ~ Bec~e
266 van Akte 40 van 1889, ~
bovengenoemde
Raad op ~
boorlijk
opgeroepen
vermeriqg
gehouden op 10 Deoember~ i189f.
een belaating van 1id. in ~et Je
geheven heeft op alle vaatgoed ~
dese Afdeeling daaraan onderwo1pen. sijnde Id VOO~ :noofd~ en ~
voor Tak-weg doelemden, ~e
belasting vervallen en betaa1~
zijn ten kantore van gezegdeJ:J!
op 18 Januari, 1899.
!;
~

*'

CALVINIA •.
1\E Ondergeteëbnde

geeft hier.
dat
indien hij ftD af den 1.. Januari.
.189\1, 8eDig ~n,
die niet van
hem verlof heeft, in sijn 'f'81d op de
plaats
Kliprug
mocht
krijgen,
hebij in een v~
of andertDna.,
en die dan niet ~niat in den publieken weg is, hij aoo iaID.,lct dan

U mede kennis aan, tt ~liek

I

Op last,
HENRY

"

OARSON~
Sec~

AfdeelingBraad Kantoor,

::

Ceres, 12 December. 1898. , !
.

!

vo....

dadelijk crimineel;
vervolgen sal.

i

'

· 'rat,

op laat,!
J. L. P. VAN ZIJL, .
Kliprug, dial Calvinia. .

1

1

AFDEBLIlfGSWD CBRB~

F. BAUTENBACH.

lAC::Ol1E$ DUSSEAU &: Co.,
6, Kerkstraat,
Kaapatacl.

-

•

'

ml publiek verkoopen te

c:. 'r

,C» ~

,

OM 10 URE V.M., OP

MAANDAG, 13 FEBRUARI,

Op last der Commissarissen,
D. P. MO~TERT,
Secretaris der Municipaliteit.

VILLIERS
WORCESTER.

a_ knlchteD'
eetluat'

I

Heffing

Publieke Verkooping.

MARKT!

DE

I!

Zendt regels voor zeIfmaatneming
en monsters, op aanvragé,
aan eenig adres in Zuid Afrika.

S"t;eIIe:.1 bo_ch..
K'VARTAALS

1

PASSE. GllAABBORGD f f

J. DE

i

;.

AA R DAP PEL MOE REN

I

fraaien Boomgaard daarop, groot 7 ij v. roeden.
Ee» bekwaam Age"t benoodigd op elk dorp i" de WfJ!,t8/ijke I'r01)ill,i,.
2. Het Water Erf, No. ;18, gelegen in Bergstraat, Hanover, geschikt
voor een Tuin, of voor het houwen van een Woonhuis, uitzicht hebbende
Ooe aanzoek bij het Zuid Afrikaansche
Tak Kantoor (P.K. Bus 817)
op de grootste straat in het dorp, groot 75 v. roeden.
Koloniale Mutual Gebouwen, Kaapstad.
"
3. Het Water Erf, No. 40, met de gebouwen daarop, gelegen in
Bergstraat, Hanover, en langs Erf ~o. :38 voormeld, groot 75 v. roeden.
,
WILLIAM
HAY, PlaataelijkeBeattiurder.
4. Het Water Erf. No. 104, gelegen in :\Iarktstraat,
Hanover, en
tegenover het Markt Plein.
Hier is een bijzonder kans, daar dat Erf
in het midden van het dorp gelegen is, een fraaie uitzicht heeft, en eene G EI:acA.A. K T _ VOL G BN.
excellente pos itie heeft voor een Woonhuis of bezigheidspiek ; groot
.. A.A.T._"ZNCI
100 v. roeden.
,
[jo Gedeelte van ln-t Water Erf, No. 105. met de gebouwen daarop,
gelegen in Rhijneveld Straat, Hanover, groat 65 v. roeden, 80 v. voeten.
•
Dat Erf is gelegen achter Erf 104, en heeft een uitzicht over het Kerk
Plein.

J

1S'

SPECIAAl. UIT8flUCI1'£ ...

IERBIJ

Brand Assurantie aangegaan op de beste termen.

KLEEDEREN

Dec.,

H~\Rf RI£8·aCo.'s

AFDE&LDlG£WD CXRBS. ' i

_

KLEEDEREN I

VILLE, Jr.

A. B. de VUllers ! Co., u.1age~
Paarl, 12

Directeur. Generaal.

Baten £10,236,133.
Verliezen Uitbetaald. over £34,000,000.
JaarliJksche
Inkomsten £2,804,000.

1_

1. Het Water Erf, No, :37, gelegen in Bergstraat,

C. B. ELL10TT,

Kaapstad, Dec. 1898.

J :;

STRAND STRAAT,

JULIUS HORN&Co

i

~ubJi«tt

;

P. B.

DB LIVERPOOL BN LONDUIf EN GWBB ASSURANTIE lAATSCBAPPU.

EiAI~OVER,

ZATERDAG,

Z

ENNIS
wordt hierbij gegeven dat het Nieuw Station geopend za
WOMen voor pas8dgiers vervoer, en het oude station gesloten op
Zondag, 18 dezer, om 6 uur 'I! morgens.

RESERVE.

O~ Woe"sdafT, 21 deter.

STATIE.

K

ïteere»,

64
i

i

doen verkoopen te KLbllli1'!iSTATION,
gemeld getal P~
aIJqn
gedl'e8888rd, groot, sterk in: goecJ.e
Conditie, en geschikt voor ~elijk
gebruik; onder. de Paardel' :*ijn . ~r
10 seer geeolllkte Baeuio !l'onu~8.
;
KOJIDfleD Koopfi.

Spoorwegen,

Oui/sehe Stenels en 8choen811
Dui/sehe Werks 8rOeRe1l
Duifselte . Pakks"
Jonl1s"s
TB KOOPBU

AL de Onder~teekende

{alle bijzonderheden op Aoplioatie.

KENNISGEVING.

Od.

TUINEN.

--------

en Kaderen.

'Hfsge Loga mea YrlJd., llODd

Sproei~mpen

Kredle~

om 8 uur.

Dag-V8J'toon1npn op men Zater.
dag om a uur n.m., voor Dames,

1899.

I.-De beroemde Plaatsen
WITKOP
en SPRINGBOK
¥LBI
!iggende. in. een blok van VIJF EN ZESTIG DUIZEND
MORGO
m het Dl8tnkt MIER aan en oost van den 208ten Meridiaan, afdeeliDg
Gordonia.

Deze Plaatsen zijn wel beksad als hebbende den geschibten
grond
voor groat en klein vee boerderij, en de s1acllt-bee8ten van den beer
Rautenbach zijn voor jaren bekend als de allerbesten in de V rijbmg
Johannesburg, en Kimberley Markten.
•
De Plaatsen zijD. gelegen langa het groote pad naar het Binnenlaad
en zijn ook zeer geschikt om eeue betaalbare bezigheid erop te drijnn.
'
,
daar het groote Woonhuis, en de van klip gestapelde Kraaldie900 beeat8n beE Ondergewekenden
maken bekend, d"at de Aardap_pehnoeren van vatten kan en de putten en 'dammen, seer geriefelijk: zijn voor dit doel.
de beroemde soorten Early Ro.e, Red Hebron, Er~?
waarschijnlijk ook diamanten. dasr de overledene kort Toor qa
~te
Hebron
en Early
P~rita.n, nu overlijden een sohacht gezonken had, waaruit
veelbelovend
blauw~lJn aangekomen
en raden Koopers aan, spoedig hunne orders grond gekomen is.

men.

AARDAPPELMOEREN,

D

t

m te sturen.
-_

COMBRINCK

& C
o.,

s-»

Dock Road, Kaapstad.

_J. D. CAR1~'VRIGHT & Co.,
GLAS-

EN

PORCELEIN.

• ADDERLEY

MAGAZIJN,

EN DARLINGSTRATEN.

OntL:jt-, en'Theeservies, Toiletartikelea en alle soorten Aard ..
werk in f;';"yte keuze.
H~.
en ~'afellampeu, \loerlampen voorde Voorkamer, Tafelmessen
anJGfl~artikelen en all~ HUlshoud-Benoodigdheden.
Verzilverde en F~ta~l1e, Goed~n. geschikt "oor TroU't"'of Verjaa ...
daglpreeenten een Specialiteit,
J uut ontvangen een lading ftD hu
1ptOial. Port.
rEET-,

.• ~l"~,

VICTORIAN WATER-WHITE OIL."

, ~';V.",

,

r
L

1

\

•

160

0

~~
r;' .

I

VUURPROEF

•

MFAUCET NOZZLE"
EN
DJ BKin 0LlI IN DB KAUT.

--

'"

.... _

~....

RI
"-v

ltAltaII

. 2.-De onbewoonde Plaats Klein .Awaas, groot 14,994 IDorgen 30
Vlerkant_ roeden, gelegen tusschezr de Molopo Rivier eD de Plaatsen
Klein Mieren Groot Mier.
De ~
belasting op deze Plaatsen is een erfpacht van slechts
Be.4<l. sterlmg per 1,000 morgen en kooper kan dadeilJk transport ontvangen.
Ieder Plaats zal ook provisioneel in twee deelen van omtrent
morgen aangeboden worden.
Termen en verdere bijzonderheden verkrijbaar bij

Ilpington,

ERNST

, 12 'Nov., 19.

SCHRODER,

15.000

Afslager.

C, SMITH & Co.,

':alONIMl EN AMERIKAANSeH lAGENHOUT,
ZAAGMOLENS.

Breestraat ·en Riebeeks Plein,
..

»,1

.

Komt'ft AaoJoopen
Oorlapkloof,
OP -Plaat.
Bokktmld:
8tr1i
een

!'JI1e,

oDd~idliJk

,bnde
houden.

dezeI...,

Noord
svOgel

gebra.ndw6rlct_

.LDdien de ~naar
des,) vu ni .."
kOlDe aIhaIen bUm" lel' ...-ek..n van
al de.en datnm. ~ de ()Qda~
'fOOr

de

k03ter

w. P. LOW.

,Koolen Timmerbontlaguijnen
STOOM

AFDIIIBGSWU

,

.

.'

r

SUTHERLAN

Publieke Verkooping I .:~:"ds!ldon·e

. FilUs'
ALE

enager le
om 8 uv.

'p Elke za..
, voor Dam..

Underen.
Yrijdtg 'fOld

van den heer A.
gebouden

E Ondergeteekende

gei-deu op de Plaab
of Personen

D

onlijk genoemd
('1, langs
BaiDI
Wellington,
of
en of visch te
:J worden.

Paarl te vestigen,

datum,

J. Zijn

') en SchOenelI
roeken

Woon pluuts. ."

II. Dc PlaatS,

STRAAT,

FORTUIN;'

"ZFEKOEG

Ill. Zek~l' Stuk Grond,

E~Co.'S·
E I.GEVOERDE

"DIKKOPS
KRAAL," 1060 n\(lr~I'!I, grt'nzend~
.. Joseph'tl Kraal," Klein Roggervld

W· Moorrees Jnr·

Co •

AfsloPSfS' ~=~,ti,~~~cloar~

wjjbbalw.r
aaUItie echter buw~,
bew_!ld,
" dal 48 ~YlnI
fie kon wu. Ooder de
24 Nóv., 1898.
01Dll1aDdia1Md811
bIWOOi
0I)IIIIIIÏIIie bet on·
der~
óabepuld uit k lielIen.
2. Qp ~
'I'aD Idapft'bealoot uwe oom·
pd~ode'de
,.....
.-ill na 1$V8
ODC[enOeIr. .,
te _tan.
JtenDil .. trd
18IJ.1'8111'aDeeue ~,te
wonld gebon·
t
den op Zaterdaa, 19 N~....mber. Alle bel&n8·
.. wen
daarin opproepeo.
D..
NDERWIJZERES
(lCeeertm- he~ndeo
ad\'erlenun;enobeell
ill OU LaNl1'aD 16 U 17
oeerd) voor eene Scbool te NOYember.
3. OD(elukkil .. erd _ nwer oomJDipleLodtf,
Groot B08jesmanspoort,
uur van
heer J. H. 8l11ithL"'-:,'".!'.:DI
.
oqetieldheid
nr·
Victoriá West Engelsch Holland- de
hinderd due 1'~~
bij. k
Het
onde~
werd edltMdoord.tweeandereledeD
soh en Muziek vereischt.
1118& opeM deurea ~en.
8a1a.ris £40 p.a. en allee vrii.
4. De talk, pa nw. COIDmiaie opse1e&~ Wil
Applicaties
zullon
ontvangen
goeDe g8llllokke1ijke, daar de aken _r
mpwakeld warea. Goeoe t'erdediaen 1'-"eneu
worden door
in d. !dacbt tepn deo PurIacben kt 'll"Ul'door
dit doel nn het onder-"
sich beperkt; wt H. GIDEON SCHOLTZ,
uitspraak over de feiten, ~
lliieeDgeJet iDd.
!dacht. D. notulenboekeB der beirokkeDe oude
Groot B08jesmans~rt,
~ken .. erdep ecbrifteljjk deor n.. e ooauuiMie
Victona West. foor dit o04ersoek ~t,
doeh se werden
gewe~.
De 1IIltw~en
0g, het _"
uwer
commllllie Ipn all bijlapo bij dit rappori ...

aan " Aanstoot"

Il".

ID"h.'

BEriOODIG;D.

O

li

en

Onderwijzer.

.aEIIT

PI LONDI£M•

OIQtreat de ~
nil _
ageat 'I'oor
den ~te'handel
ill LoodeD, rapporleerde de
'I'oonitler ~i de ~
ballotea liId dai de
tijd
'niet"p
_
4aartoe. Maar er ja een
amb~
.• op Ye~f DUI' Enp!aDd pat a
ZOUdtiIj kost(jlJ over de..-k raport.eerell sal.
op ]'I'oon}.el 'I'&Il
Dil Toit, belloiell dit
~
lDei
l&lI
ne_n.
:;
llfVOll1l
v~ I'LAl'ITKM.
O~ent
jIeIl iII~
nil ..I_-tan leade de
~
.. ' ~~
liialf~n ~rde
plauten

1'oer·

.. areo voor u.. e oomDaI.i-phat
en dat nB de
Paarl.
'
:--tll
li. De Daljoaphat.kweetie
bent twee aben'
d~rlijlte punten: (a) het appel "'aD de uitlpruk
grenzende aan " Fortuin"
en " Dw:\r,,·in-w"JJ- W eg." Klein RoggevelJ.
omtrent de
PPLICA.TIES
gevraagd en.in- Yall het Paarlsehe d.. b"~tunr
V1U1 deo ouden ~aljOCl&phat- at
;
-\
gewacht tot 20 Januari 1899 wottigheid
Daar bovengenoemd~
Plaatse« "l,,:n lll'kend zijn als zeer goede
tb) hu~ aansoek t'aD eeo nu,awen tak iD dat
ua dei"enc~nde
~Op :v,oomt!
d~ heer PenL. ballo1eD,
~eldkor:netllcbap
om
door
't
prot'iaciaal
beliuur
voor de betrekking van le .A.8sistent
VeeplaatJ>eo, is verJere omscltrijvin;
cu aan!)t'vl>ling overbodig.
dat da FOmmt.ue UDg~teld om o ... r den in_
opgenomen lAl worden.
Dese punten luUeD
namelijk,
aan de Gouvernementa
YIIIl p~ten~.
rap~n
II\llka loo __...d;"
afzonderlijk behandeld worden.
school te Ventersdorp
Z.Á.R. ver·
7. Aangaaade het appel
De twee ondertoemogélHk
kanaan van het appel badden bil lI.t Paart.ebe
BO!iVlliV;".
eischten zijn.
diltrik&abelltnnr I'eproloellkerd tepB de .. ettigV~er ~ten
de tegeering un de be ....hin
Il.
Onderwijzers certificaat der- beid nil den Dall~phat-at,
op grond dat "er
de "o.nde
\>on_n
'ill .. ven voor gedroogde
geene
t'erkiuJing
nn
wjjbbMtunnleden
plu&a
de Klasse der Z.A.R of daarmee
prailDlllil (pnUntll): £21> 'I'OOr de beate half ion
fond
ia IJJCClDber, lij~Ót "0lt\- artikel 7
gedrOORde ~imen
dOfr eeD drooger geacbikt
1 Voorkamer
Set kompleet, ~ Klco.lvr Ka~t..n, 10 Llzoren Ledekanten
gc1ijksta!\nd behoudens later af te ftD de .AIgo_ne ()onalltotie.'
Dit proteat
"oor ¥hoer,ien
£26 .oor deo balle boompard
werd door bet Pa&ruooe di.trikt.bestaur
nn
(dubbel en enkel), JO Eet-, Wasch- ,'II KI,'ed T"foh, 18 B~nt\vood leggen IHl.nv\lllings exa.men.
'I'8JI~mllll~
niet miudll!' dan I) .kken en 2
hand ge .... zon ~n .an de diatrikt.a-bestuul'll·
jaar o~, lIl~teDi 100. J:,oomea per .kker.
Stoelen,3 Banken,
Glas r-n PortTI"ifl \\';lI'''n,
KO\l\(eo~oreedscha.~,
i: LidmaatschIlp eener ~ Protes- de
leden nn den lJ.ujoapbat-taJr; sittÏDe verleend.
I
i,011
'
i
coW!!
)(OT.
liet gewon!) 8,,!\ortiment Winkel Goed,'rp1\, 1->111.1 groot.e hoev~lheid,
8.
Bedoelde
&rt.
7
(a)
der
Algemeeue
CODlIt.itantsche Kerk.
De ~
L4uolbary ~
nu NDige informatie
totie
luid'
all
volgt:
••
Voor
den
tiid
'-an
twee
c. Bewijs goed zedelijk gedrag.
'l'oonbanken, Hakken, Schalen, Gn\'lclJt"l\,
cuz., enz.
ot'er 441 "~moth;"
&la oen _r
leatitl&
jarea lullen geko£8n wordeD: ni.uwe .. iju
pIu&"telke t-h eedert 1893 iD de Kolome
d. I1011andsch
en
Engelsch
beltunraloden
door de ni.u .. e. leden en
bea~L~!:.~
-"
erg
ja
ill
de
diltrikten
vali
distrikubCa~llunleden
door
de
onderwijzen,
terwijl
kennis Tan Dienwe
SteIIe!lP"""",iSomene~ West ea CoDItaDtia.
wjjubetltoreo
in do
maand
Deeember."
Muziek en 't'geven van privaat les- De bedoeling faD di, artikel ia duideliik. De
~teo
da.uk ill' handen ftn den heer
LoUDtft!w"y tie laten,' met unbe"eling
door
sen tot aanbev~ling strekt;
Salaris .-rlag, .. elke lI"e comI11wie been te beeliMeo W:
LOSSl~
plate"'aD
dit '-kt ,te ...enpreiden met bij·
w..t 101 hei elfect, iodien de bepe.liog ... n dit
.,hrift jnn d" beate wij le 'I'&Il belmiidiaa i ea
£175 ppr jaar.
.rtikel niet "ordt oagekolBea?
Bet wjjbbe2 Bokwagens,
1 Bokwagon op Veorcn, :; open Karron, 1 Kap Ka.r,2
dat de ~
de undIcbt
d4r aieÓ ... bl.den
Ik heb de oor te lijn.
,to nr ill een _nuiel
deel 'I'&Il dea tak. De
Span Tuigen,
1 Paar' AchtertulllCII, li l'loq;en, 3 Zeep Potten, 2
daarbij jbepale.
fUllctiel
t'&IIdie
baltaur
z!i0
olDlCbre1'eB
ill
&rio
Á. 8. ROSCHER,
Ll [ der Provinciale Cquatit"'",- .. uruili bet Wo
Schroeven, 1 Aanbeeld, 1 Lot Sta:en BQren, 1 12- V oot Jumper,
duidolijute
blijkt, dAt geen Dondstak kao be. Sec. Govts. School
Zwingels, Kettin~,
Jukken, Kruywagens, Gr:wen, Eggen, 2 Blal\8·
wad.r oen w~bbaltuur.
Het is OoL
Ventersdorps,
Z. A.R. &taan
belasl
mei (C.I) de IrieAng van nieu .. e leden .
balgen, 1 Lot Planken, enz., enz.
(") de iDt'orderiog der iDtoekeologapenaiorn:
~c) de opze~ag
t'-'l de wetloil! ~~mend~
)urlOlmll&e bijdragen 'IIn "enlag un 't dlJltriktAbaltuur, enz. He' il du duidelijk dat geen tak
kan baltaaD IOnder IICIDwiikabtetullr. Het mlloll
P den 3en dezer va.n de Plaats
150 Mudden Kooro, 100 Muduen Garst, ltiOU Han·rgernm, 200 Balen
miMchieo een open Iew_Lie &liD, wanneer eeD\ak
van den- Ondergeteekende,
ophoudt te ~teao,
iadien se niet ge"'leld nr·
Kaf.
lZwart Merrie Ezel, 3 jaren oud. g.wert, Qf indien de iateekeningspenningeo van
laatst gezien te Klipfontein
op mÏDII!,eDl 10 !edeu uiet gerepld .. ordeD inge_aid, enL, ~r . .er kan .t'olgéll8 io.ioht
11I0BLUD •
u.. er commlNUI Blet den mlDltoD t"iifel [,eDarlingweg .
V_beidene
Eorlacbe
polit.iei hebben in
•
tat.o,
dat
een
tak
ophoudt
te
beatun,
&la
aaD
Hooren Schutmeesters
en andede .. eek 1'oor de mailboot .. rtrok publieke
alt. 7 (a) dil!' Alpni. CoDliitutie niet .. ordt 'I'ergader:intJ811 &oepIprokeu, _tal O1'er EBren bij wien gemelde Ezelin mocht
rLao<la bUltealandJche politiek. De beer Cham·
'I'OWaan.
\I. Uit de getuigenU! ja het aan uw commu.ie
aan~loopen zijn, of nog komen ~1200 Eerste-klas .Afrikl!.ner en Merino Schapen, l:JO Bokken, 18 Afrikaner
berlain .prak te J4.aneh .. kr over de ....f\Wjjd..
gebleken,
dat
er
\aNlCheD
1893
eD
1897
geen
rir, g taaKben de liberale maiDnia1ell en de libeRammen, 3 Kar Paarden,
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B. M. BOSS &; CO.,
STRAND EN ST. GEORGE'S STRllTEN.

Geen ingevoerd Huisraad, alles wordt in de plaatselijke Werkwinkels
vervaardigd door zeer vertrou wbare mannen.
Eenige Vervaardigers van Bamboezen Goederen in de Kolonie.
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, ELEKTlES.
DE A£RrKAANl>£lt

K.\XCIDAAT.

(Speciaal.) _ op
eene verpderiD,
der Afribander
rarq;. ptoreo'g"houdeo, OlD een kand.idaá te beUOéaMU.
werd d. beer J. Bademeyr (eeo nera 811 JIOPIlIaire Afribuder
kaDdid..ai) .. kolie. _t
~te
-..derheid
bo"eD Ferreira till Bn,,".
t.ch, die iDwiUiaden t.enaa te kekkea. rU \.er.
eliene. aJlea . Jol De OP~tioJ pat Ba,wlrina
DODJiD_"" __
kane •• at IL JJe Afrikaanden zij. eeJMgUiUd OOI bun bndidaat in te
breJII'UI.
Hl:lUlIIOOIU'. 1~ 1.),.;(.;. -

"CERES
Publiek.

LilT

ftrpderinr

ZICH HOOREN."
pboudeo

'

. , ;

Bei

."rl!

,,',

'Jáns !

. zQl~e

E. ~8URM ............
,~

,ou..

78, Addcl':éy Straat, Kaapstwl.

op 9 Decem.
.
Bij alweai,beid
t'lUI deo beer Canon. die de
boni."':I..,
dar verpderilll.
.. toekend had,
werd 900r .. teId door M Bawnann-H
vao
Wijk. dr. B.>ineclte ala ..ooni""r te ., ... ren.
llii nam dun .toel in, ial aijn .PUt te !rennen
dat. de beer canon niet tegenwoordig was daar
hij de 9erpdering had op:reroepen. Hp Iu toeo
de lreooÏlII"'m,
foor da.t.due ..erpc1enng beondersteund.
was .oJgena· lr.nnLlie"",
Y"",,beo"D ID
Wij hebben zoo even ..ernomen, "met. zeker.
DOU Laad. eo dat een confereotie zal gebouden
beid"
dat de eerw, &hroeder op I'enoek no
worden,
en .Ik
HIdlrorn.tachap
"..nocbt
kieze;.
uit Prieska, Ken hardt. en Upington .... t
werd eea afge......-digdea te kiezen. Het. .as ou
.. oor de verpdering
de wenaehelljkbeid d..r bestoten beefl te .ta.... ala kandidaat. .
COKKElII'OliIlENT
.
coaferenfie te be.preken en iadien .ii bet goed..oad eeD afpnardigde
daarbeen te zendeu.
UNIONDALE.
De heer Men:&ie. bad beawaar en wilde weten
door wie de conferent.ie belegd werd; en pro10 December 1898.
_MIerde tegen de gerg4derlng ala on .. etllg
Jjjnde de kenniage ..ing ~eteekend door den AaN de.. Edileur.
Waarde beer,-Wjj
hooren dat er reeds 7
-.-utter der muaici~tell
.. en bij meende du.
cia' aJecbill diegenen die onder de mnoicipali- kandidaten 'Un voor den derden &etel in de
Mit. IOrteeren recbt in deze vergaderi"i hadden. kie&aldceling Tan George. 'ij aun allen progrea.
De voonitr.er maakte bet don beer H.nzi8ll .ieve behalve den heer StefaoUl! C. Rademeyer.
een warme
dDidelijk dat. de kenHisgeving uitdrukkelijk h.t hU i. een oprechte Alnkaander,
en
-..Jclkorlachap uitnoodigde ; dat de beer C&I"IIOnvoorstander van het. 8ebreiner·mim.terie
met als 'I'OOnitter der mumcipalitait
bier op- geen Dnie de Waal. De andere soogenoemde
u-It
of &Ja plinte persoon, maar al. icwone kandidaten -uo: A G Roberteoo en Thaen,
Knyma; Van Temp, ~bui;
Taute,Georr;
Jt.emgerechOgde,
De heer lVolfaanjt. maakt-i Joidel[ik de lijnen Meyer, Geelbek .. lei.
De
Afrikaanden
runen
niet
ancien
dali den
YaIl nldknmetacbap
Cere •.
De heer Hold beschouwria
de vergadering beer ::-lo C. Rademeyer kiezen voor bUD ala do
WeUig volgens kenniagewlg
al bad de beer recbte kandidaat.
CGaSEllPOIIDlliT.
Canon deulve .1s "Chairman" geteekend, wil
[Setlert bet borcnataands lIaachrn~n we_rd,
kunnen niet. helpen al. de heer Carson "00 ver.
i.
de
heer
H.
Vau
Huy
••
t.een,
van Wltt.drift,
eerd i. me' dien titel en ëc~el ve noodig en on.
Knysna,
"ok iievraagd ziel: yerlrie-baa le ~tel
nondig lIebruikte
len,
REn.)
VOOfJre8t.e1ddoor P Wo)l(;l'Irdt~E
L ~araU!,
Á van Wijk &1. alge"aJlrtll,;de t.e k .e zeu.
A..L'iSPRAAK V.A,NllID,
Ameodement
B van "'Uk-F
du Toit. dr. RECHTMATIGE
BeiDeeke t.e zendeo,
DELBCRG
OP EEN EIGEN
KIESAFDEELT~G.
Amendemeot R Menzie.-Brett,
Cere. gC~1I
deel te nemen aan de conferentie. en zeide bU.
I-boawde
dit ala een nieuwigheid en elektie Aa" den Rd!t"ur.
.t...... 1r die alechts door seker ""rl!! ge .. ensent is,
Milnbeer,-Onder
dit hoofd vencb~n
8'ln
De "oonit.ter
dacht jUtst. dat de couferenue
brief van den heer J. S. van der Walt. In n we
het middel W&ll om allen in l1elegeDbeld te s te]
uItgave "IlD ~ deser, D. beer Vao der Walt. be.
!
len, want "U is publiek: deze IS ook een puhbeke _~It den beer D,J.du PI_i. JI&llalaeen kandi.
TeJ'IIIldering. Ook de heer :.lenlieo kon "I" af- du t voor ~iJdelburg.
Maar ik .enehil geheel
ge ..aardigde voor.tellen, ja lelf. l!in kandidaat van bern. :\.1. Middelhurg wil aanspraak maken
_men
en zoo allen die als hij denken,
up een eigen 1'ertegenwoordiger, dan moet bij
-i.
De heer C .. d Merwe ,.,de op de vergadeIJlet naa.. een Colesberg man gaan, maar wel
riDe '1'&11 26 U. werd bestoten. n J~lt"gen8taanue eeu man uit Middelburg nemen. En daar heeft
Jjjn 'I'OOntel om algeocbeiden te worden, om L,j men een mao, de beer J. J:Coetzee, een man
Worcester te bljj ..en ; laat Wore""ter nu maar daar niets kan op lIezegd worden, een man t'lUI
~,
:1
.. gen voor wie wU moeten stemmen. (Stem- een gesonde opinie, een man die trou w beeft
15
1898.
:",
men 9&n afkeuring).
.
gestaall bii den Bond. Ik geJoof dat. Middel.
De ..oonltter seide voorloopige vergadeneLur:; niet een beter man naar bet parlement.
pu'hebben wii Diet mode te doen, en buupto de kUil' zencl-en al. de beer J. J. Coet.oee. Maar.
(':'-1
..eqraderillg ual met het werl aangaan.
milno ir.. ien" ala Middelburg niet de beer J. J .
"'~
De heer Menzie8 maakte DOg bezwaar w~6n Uoet ze.. in kun krtigen, dan kan elke ware
In
den
Iasolventen
Boedel
Tall
GABRIBL
ERAsMUS
SWART.
de .,ergadcring omdat door "Chairman
nC lbc _\frlk9JUl"~r de beer C, .an Rooy, .. an Stey08'
l'~OOPJ
mllnicipa.hty" de kenniAgeviug getet!k~Dd waM.
IJUrg, onder'" IJOen. Dan hebben wji een man
De yoorlitt.er
z.eiJe dat dit ar /ument geen
niet Uit ~idde,Gurg, maar wel oil Middelburg
. ZON DER RESERVt,
frond had. waDt al, de vergadering door ~en kie,afuecling.
W.........oor· heeft Middelburg &00
Boodaman
geroepen wt!rj tl)U de b.;er Meozies
lan II gevraagd om een eigen ven..gonwoordiger
ook obJL"cti~ lH.:Lben, CD ul~~cneD diS denken
en zou nu naar een ander kie&ald""linlf gaau en
dat d_
.er:;.dcrinf{ oD.. ettl~ i. kuunen ecu- zeggen: geefl ow! een mao OlD naar bet parleZal de Onderget~kond() publiok doen verkoopen,
VAN EEN
~udig
116 Yttrt:;nderina verlateu d.J.JIJ kunDen lil
wellt te zenden.
die auden dunkeu met het werk \'0(/1 t~aan.
AL! Middelburg wil aan.praak maken op wat.
De beer MIdDue~ trok ~iin am('nJ.:tut:llt teru~ lo"," gegeveu is, dan moel hij niet naar ander
aD
bU Ga Brett verlJt~ten 'd_, '·t.lr~adenD!{ om.h.:r "",rikten gaan, tla:u- or iD Miduelburg een man
.... erend gejnich.
IS die dezelIue
bevoegdheid beeft. al. die van
Op de KLBIN P.!RADB,
Amendement
H l' \V!1k aaog~notIJul.
andere di.triktAlI. Mij dunkt neef KOOt!beefl
Voorgeel4?ld door D Joul><:rt-l1 van WUk: nltt erustig gen oog nagodacht over de recbt..
"
grooten Eik,'
den ataenardigde
op te drag"n op de IIrool!j8t mati!(e aaBn.prnak van .Middelbu,~, aodeu zoo
"oor de beeren J C Revllohb CD dr. BeCK te h'l dien brief niel geACbrev~nhebben.
.temmen,
•
Ik hoop dat dd andere ""'ken, die Dog niet.
A_adement.
F dn Toit--~I ilanm.nn. Te I(euomine.rd beLben, bet lollen insien en de
.tllllUD8ll ..oor den bser Revnl'lu. alleen en Jn- heer J. J, Coetsee nomineeren, daar bij ~
dien het komt le blijken d~t hp In de minder- donr ZUlrberg genomineerd is.
Ja.id ia dr. Beck te steunen.
t: biJ voorbaat dankende ..oor Opname,
Amendem.nl aangenom.n.
KIEZER
V.A.N MIDIlELJlURO.
De beer Reynold. 'prak cell kvrt woord en
leid4I dat. hU ",willig wa. te eCnI,;cr t!ld terug
indien ,un kandldatu~r verdeeld beid
_le Heden
bnanpn.
AN betrekkingen
en Vrienden
wordt
De heer M .. :Siekork .prak omtrent de kan.
b.!kend gemaakt
dat overleden
is
didaat .telling VaD W J <an der ~erwc. miUl.r ol' Jeu IZuen dezer mijn geliefde
echtgekan niet ..erzekeren of bU gewillig wa. licb bnnoot PHILIP H. E. FAURE in den onder.
didaat le .l4?llen,
N. Mo bedankje aan den voor .. ttcr ging dow \'an 65 ja.ren en 1 maand. na een
ait.een, mol de boop' dat de conferentie smartvol lijden van eenige maanden.
1IIOCh~ &lagen in bet kiezeu ,'~D eell promIDen,
Tevens worden alle vrienden
bedankt
_bndidaal,
die mij tijdens zijne aiekte hebben gehol.
Ih I'AHTLJIIHL
pen.
De bedroefde wliduwe,
EERW liRDJ::
SCHWJEDER,
JOHANNA
LOUISA FAURE,
geb. Pepier.
Distrikt Prieska. 11 Dec, 18,1"
Iljinheer,-Saar
hetgeen " -Hllomen Leb, Tulbagh,
eD m de nieu .... Lladen lie. dan nl PfI<eka.
15 DilCember, 1898.
. .J[eahardt. en L'pillgton of OordOr.I~, binrienkDrt
ui Mn abondorl!Jke 1"""afdooJIIIll' verklaard
worden, en i"volgel"k
",lien genoemd~ drie
clietrikteo in .taat ge.teld wo"l.n han eigen
I'CH lJTBEIUCHTEN.
...nepnwoordiger
naar hel parlemeDt te •• n
den. Wij moewn on. duo voorLerelden om
AFDEELINU
STEYNSBURG.
Jlliachieo binneD een paar maandelI eon per.von
.VAN
je Itie&en om ona te vertegenwoordigelI, en de
I
WAG EN~lA.KERSVLEI SCHUT.
ftUg ill: Wie de gewenscl,te en geschikte man
W_ al ..oor die bDO,<,stbel.ngr,,"e betrek.
11<:worden verkocht te
ki..,?
Onder de veronde .. telde kandidaten
worden genoemd do namen nn de heeren D, J.
oen ;llllten December
,ftII Niekerk va.o PriesIon. Oelof MaraIS
VaD niet !..>voren gelost ,_
TDDOBrJl
Briillt.owu,
en eerw, Schroeder van l"pingtoD.
I Brnin Ponie Paard, linkeroor stomp
'Wal
nu don beer Marais betreft. Daar wat wiJ
druk plek op rng. staart uitgeaneden.
om"'."
9aD hem booren i. bij een man vau bijzunder.
\ °l
:
tal_ten, welo~e ..oed el> die .icb goed over trent 7 nf 8 jaren oud.
I Wit Blaanw Paard, drGk plek op rug. ,HIERMEDE.
Mba kan ,ni~kken:
een Dndernemende boer
-geschiedt k nnisga'ring dat de .• temming voor de
ea '1'&11 groot.e onderViodlDg ell ""II: ""n man staart kort nitgesneJen.
Omtrent
7 of 8
DOminp,iÏe.-van lospekte l'S volgena Artikel 6 van Wet No. 20 van
YaIl in ..loed, dUI eeu Alrokaand"r
voor .. ien jaren oud.
1~9~, VOOrde Veldkornetsch
pen, Achter Piquetberg eD <hoot Berg
.u-.ad .ich beboeft te scbamen om al. l!Jn
1 Zwart :.\Ierino
Hamel.
rechteroor
,'. ~w~rdijrer
te kiezeo. ~{... r niettegen.
RIVIer,zal.
'plaa,t,;s
hebben
te
S
Helenafontein en Zoutkloof op WOENSstomp, linkt>ruor winkelhaak
voor.
....a. dit all"" Lestaat er tocb éen boz ...""r en
DA.G, den. 4den Januari, 1!:!99•
dat ill dat de beer 1I.raio bli ons een Iotale
C. J. DU PLESSIS.
Sl.echts personen die gare streerd zijn als Kiezers voor Brandziekte
~elilll
i.e en ook gebeel o,.bekenol i! lDet
Schutmeester.
due diatrikten en 1'ooral met Kenbardt en Gor.
Wet
doeleinden in het Veldk: etsohap of de Veldfiornetschrppen be\'AN \'UUREXS-KRAAL
SCHUT,
donia. Dan oog ieill, de ki6ll&fdeeling van
E worden
verkocht
te Steynsburg
oP tro}.:ken, Eijn gerechtigd te 8
PrNe&. (indien d.zeln zoo genoemd &al worda) telt lOO ... i 1.200 kiesen, en zeker behoort
Jen alaten
December,
1898. iudien
Stemmen kunnen ten ee
.geregistreerd worden tU88Ch8ll
Diet tevoren gelost :_
•
onder hen toch ~en penoon gevonden te
'v.m. en 3 n.m.
worden sacbikt om ons te vert.egenwoordigen.
1 Zwart Wit Pens Mof Koe, Hnkeroor
B.t aijnt OOI 100 IWak ODt van eld.r. iemand zwaluwstaart,
De Stemming zal be8Jll884tl
rechteroor
zwalnWJtaart_
te .-.
of WO hier iD bet acblerveld lOO acb.
SDy
achter,
korte
hoorns,
zwart
kol
~
(A) (Eerste BtelUming.) of de aanstelliu~ in de handen van den
ánlit &jjo., hetgeen \och werkelijk het geval
Dese' twee Enen
lliat iL
kOF' omtrent
~ jaar ond; met eell nNId lfini8ter zal wordeD 8",laten,
dat nominanteD moeten worden gekozen
Doch nu komen wjj bij den heer Van ~ie. bu kalf.
h~
Caledón

ber 1898 ('I .voad. to 8 are).

," .

---s::,~-Eer..
'.

bet ~-

I'ijll;na 'I'Oltoóid WP

l.c_oflderuawaardig
Toor den ó.,t.uaad
.
..,huuw~r le zien hoe dat.
uUIiO'lorrd
..
oue wurd t etl Ill. men. bet lUO bl-8chouw:&, ..
..
bed,,"kt dat. d.. .._. Behroed. t un bet
hoofd .all ui e _rbn
ui uluoerdcr, dali
bameunid Ilnd8l1ldAII
: ~
_,9811
baito..,ewooo talenten en ~
ollder-iDaog ....st.. r....t no ,.,01 op da .kosten .an
clat """,cu'il( werir.Vo!gelllberebain,"U
den
heel S!;b",.,d", 1111 't. £-',000 a £:>,000 kU8teD.la
het. IWlwoitl is, dewj,l h"t.oelfd" ""bema ..oJreaa
erDt"flR'lIl' 1><>1. k..ning o'er d• .£211.000_
kOlJten. Ecu dni.lcI!ik bewjj I dat de II..Behroeder wcel hoe om Le werkeo till'" lUea
werlr"u, ten einde geld te betoparen.
Ea.....-plijlrt. DD de Pri,.h
w.te,w~rkon die. wO. ~
reeds gezegd. g,,:&ien bebben, .en dM Dur_
t'8f'te1d ia gewordeu ouder too&lcht .au den heer
Van Niekerk I!emaakhiin, en die .£1800 hebheu
,ekOIt, men het. &00 even IWIgobulde eehema,
dan Ioat de ... aag zich.eben op _ nn de t..""
pt'nonen de best e ie.
.
Kiezen wal wii u raden 18, 0 ... rd8ll1rt ..oor
gii beslait. en weet. di' toch dat gjj met. Ken
hardt on lfr·ingtoo rek"ning moet hoaden. want.
daar word L de eerw. Schroeder alo éen mu

l.

l-rkie_iIr .ja.

~"Iut~~,
H. J. BBaGH,

BeIStUUr4er.
ll._ ..... JU ..

I. I.

HD.

]

]

Publieke Verkooping
VAM

_.

laithfnerin,

ol

enz.

Uitverkooping. .Uitverkooping.
De .PaarIsche ExoouteurskaIiler, Beperkt
PUBLIEKE

VERKOOPING

ODtholdt ~

VAN

datll f

N

te

Vrijdag, 23. December 1'98.

Kostbare Erven, Huisraad, Levens
Polissen, enz.,
TE Fa.aM.CBBOBK,

PAUL D. CLUVER"f1fs/~er.
,

Dec.,

-

Alweder

.

.'

~11

Ilitvc

Op Z a.terdag, 24sten December te. k.,

-

H

~GrqiPte

Voor Kerstmis ~n Nleuwt.

'-r

GONSIGNEMENT GO

en 24sten

Op den 23

o
L'

DOODBERICHT.

A

Brandziekt e 'Net

No. 20 van 1891·.

'1

Stcmminp'

.1

(6)

)

.a

KOSTBARE

omina/ie vali InslJek/eurs.

OALBDoN ,

0'

....

,

DoDderdlg, f9 I... ~i898.

-........

T

'-k. Wji willen '1'&11 hoUl Diet "eel aeggell,
_t >hij • alom hekend en beeft "OOr bet dorp
J'riaU:a naar wii .....rn.men, wat water aangaat,
hel -~ iOdean, hoewel naar botgeen .. jj ge_

""--

hebben

t.oen wii op eene reia daar een
..ertoefd., wij meenen dat voor de
zoo ,,"I gedaan moest zlln.
. De beer Van Xielrerk komt on8 nog wat jong
.:
... ~ 01l8rTVeIJ
.oor die belanaTijke betrek,
I'oor, en of de heer Villi Niekerk nu de
man 18 .oor dese belangrjjke Iri_ideezullen de kiezen beat kunnen beoordeelen,
oc:hgnt on. bp moet he.er nog 'n paar jaar
wachten).
Ook I. hll le Daaan de "l'nie" verbondeL
Na de eerw, Schroeoler:-Hij i. een man die
Jeer wel bekend ia, en ni., alleen DOOmaar
~
bij en met de geheeie kiesaflieeJiIll! en
WD hebben alle reden te geloo ..en dat. bjj de
rechte penooa ia OUI de kia.afdeeling te "erMgeDWoordi!ren.
~ heer I!r.broeder is een man "an guoode
1MviaaJ"'" beide op godadienotig en politiek
MD IIWI \'&Il opVOeding en gezond "erlIiand, en d!e de gave der welsprekendheid bezit,
DIaD, die 1I"aDneerbU oYer een zaak d.nkt of
Jedacht heeft, zich cr in de juisw bewootdinpo lop. Iran uOI.{rakken. en beide taleu good
macbiill8 .n I18volg'''!k WlLDneersz eene lange
• peech pmaakt
word I door een der Eogelocbe
he21 goed vDlgen en ook beaDiwoor.

JIUr dage.

. 1lOIII PJda dubbel

..wed,

a

8c.ha~.

W.AGENMAKERSVLEI
SCHUT.
, E worden verkocht te Steynsburg op
! den :listen December, 1898. ÏIldien
niMt tevoren geJost :
1 llerino Hamel, rechteroor .tomp,
oor half maan voor en IIOhuina mij, ge_
dehuren.

C. J. Du PLESSIS,
Schntmeeael"

AFDEELINGSRAAD
PG ES LOTEN

in het schut te Lemoen.
hoek nabij Barrydlll<l, distrikt Swel.
lendam,
en op de plaats te worden ver.
kocbt up Zaterdag, 31 December, om 10
Unr V,In., indien
niet tevoren
gelOlIt. :
Een bruine merrie. met kol voor don kop
omt1't'nt , jaar oud.
'

'

A. H.
Lemoonkop,
Barryuale,
Afd. ~w"Uen<1&1Il,
8 December, 1898.

Aanzoeken.

ominanten.

Wasauhuia,
twee kw_lJ;! .... ., ."Tl_W.llllf
zamen:
36 groot-vee
I. ,
ten. Alle de

A. W. BAKER, Resident Magiatraat.

1G December, 1a9S •

EerStekJU orde •
is beplalit

&NSfARmlDNT,
14.)

.

1898.
-)

•

met
vruchtboomen, als ook
tige eikenboomenj-de gel_fé
is omheind en bevat een
fontein met stérk Water.. De
weg die nu staat. gebouwd te
..
den. zal bij deze EIT8Il voorbij

~~j=

t~,:.

-~;;::t:~.Jt~u:3.
~
dat UIl',

te
des-.~O+~bIl~~.l"""
eiDde - tieIIiej een ~,.~

~

.,.., ct. Par_Matllire'

n..r.

lOeka -

~!

~

~~k

al ..-CJrdeD
na

U'_'

,...~
áAh.Oek

I

.mete

'IOOdu de'

Oa. Week-

nu. Mbben.

:mot. worda
uitpw\1IlOeIfwn

~

IlegtmID.

7rr

te,··

a,

DUt'

'.

u

,J. __

,'

1__

",,;.,.

,.

.

,

-

KoDl..en K~",
DANIBL

E.

KLEit

Dempers, Moorecllri~e,

.
AfsJonrs·
_•
bet pt&l der &aD- Caledon, 12 December, 1898•
worda ~d,
doe
BENOODIGD.
h. bedrar 'YOCIr de beateUiDr met

een" Ht...... pd"

blad ~~
..

tm

..

ol

~
••

_

E'Ja4_iiaél:~;~f:~=:'I~~rrit
..~

''''!'II

1

eer-lIIA.l.

l.l ANGmlOIIDIGD door del ~oncJerst.mm, clie on. aitpTe ft1I
A een. Bollaodache " Etaza8&Rl"
na de joDpte ParJemat,.
me s-ie heea .. lange), hel .... lirij beUOt. _ lOOl'tptiJêe 1IftCaT6 loopen.
YOOr de,See.ie "ya 1898 uit
'u

~ ~~ElsAN~t: DJi,rT:UERS
'"',Co., "'''',

T

•

elke personen aan den MiDiaier moeten twee groote

OT den 15den Januari, 1899,
KAANT".
om de betrekking van Resi0elJM ~~
ia,' "'1
tU tcmfL_·
AillUt,•• ft fIIif
dent Onderwijzer aan de Indus~
pr........~·····...t lie __
"aa afl4t!p w--&..ie, MI eumplt101
trieeIe Inrichting voor Arme Jon- .... • OD PuI:.aur, l&.
JJ
l"'~""
~ns, No. uinplein, zullen worden
ni
.G4II§
..
Ingewacht door den heer J. EBn.
'
•
f
'I••••• •••
ID ..
Je.,..1Matu.a -...
J.bbID. LUN. TaB wien alle Tel'den iDfOr,.
'"TIl - tIfr
,. ~_..ua
.. ,.. ......
wie IIaa tt IIIR ... wie laet tt ......
matie te bekomen il.
'
tN
~
_ ..........."..............
.

·_' .. ·.-, ...... nrl

\

VRIES,

8chlltme.eter.

18 alo joU&elioa ja d8H
..... ten gekomen, en ala lOOdanig te C pington
de iOenJnahP Oly..uoubdritt,!.er
WOOD,..
.'-ltiiad-iad-.o.aeenk DDMIll wat die plaa~ in dien
en wat &il DU i!\, toen biilwaa eeo
a1fOl1et.e;mti, nu ...., ll18t OlD in le _,
eD aan

9erandmn, '" clanken? Voorleker
ancien daD aan eerw. Bchroeder en
Ziet op K,_,
wat
daar >plun
en die plaat. al lIJJiDI.
hiDaeii .. inip jam oYVtrdeu. ED na teil
doch niet bet lllialer
De l'f_ of
wat hebben WtI dur! Een tonlucbta.
0JUlI ar-. blank.n; ...,
lij met
iD d. toe~
.. !VbItIf.

DS

zal worden gelOaakt.
BoW8 Jl en sijn
Of, indien nominan~n moeten worden Tl'IIChtbaar.
nen aldus moeten worden ..verkozen,

(B) (Tweede Stemming.
verkozen, een, twoe, of meer
(0) Derde Stemming.)
warden voorgesteld als zulke

•

"D

Iraa.
De heer 5cbroeder

SWELLENDAM.

Dorp

uit wier midden zulke aanstel

B. J. A. Du PLESSl8,
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