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VOOR GOEDE WJA.RDE .,f.'
IN JONGENS KLEEDEREN,

GA NAAR DE

ECONOMIC OUTFITTII8 CO.'
l abriceerende Kleer(m/lna~es,

KAAPSTAD.

--- DEEL 68.-No 6,388.]

DE heer JA;';- IJ. de JONfJH, zijn
plaats uit oe hand verkocht

hebberule beeft den ondergeteekende
gela;;t om per Publieke Veiling te
V erkoopen op gemelden datum.

Lpaar Karpaardeu, -t, Ezels, (4 DE ondergeteekende zijne plaats
uit de hand verkocht hebbende

tot CJ jaal~ oud l, 14 Aanteelbee8ten, zal publiek doen verkoepen
I BlII 3, Jaal' oud, 1 Bokwagen,
(geheel nieuw) ] Open kar, 1 Op DINSDAG, 19 Jan.,
Waterknr, 1 span 'Vagen Tuigen, f

compleet, 1 ,;pan Ploeg Tuigen, 2 de volgende Losse Goederen:
paar Achter Tuigen, 3 Dubbele-voor Vaatwerk enz.
Hansom Ploegen, 1 Enkele-voor l- Il Eel'steklasse Stukvaten van 6
Howard Ploeg, 1 I Ioward Egge, ] tot 7 leggers, 9 Kajaathouten
Snijmachine, 1 Zadel en Toom, 2 Kuipen van 6 leggers, 4 Rijders,
Half Amen, 2 gebreide Bessten 20 Leggers en Hogsheads, Trap- en
Yellen, 1 lot Zeisen, 1 lot Smits Onderbalies, Druivenbalies, Half-
Steenkool, 1 Zeil Krib, en alles amen, Vlootjes, Ankers, '!'rechters,
II at tot een boerderij behoort te Emmers, Kranen, Manden, Graven,
Hel 0111te melden. Pikken, 1 Wijnpomp compleet, 1

Filter, enz.

Boerderijgereedscha p.
1 Licht~ Paarden Wagen op

veeren nieuw, 1 do. Mo!wagen, 200
Railwav en IJzeren Palen (niet hout)
I Ext.;a Kap Kar op veeren,- 1

Vr-ndu-kant oor, Buggy (twee plaats ), 1 Wipkfll' op
T\llhagh, ï Jnn., 18~lï. veereu, I Ligte paarden Wagen do.,

- ------ (nieuw}, ~ Dnbbele Voor rIoegen,
:2 L'ult ivntors, 1 Eggl', ~ paal' achtor
Tlligell,_ I Span do., 1 Span .Iu kken
compleet, 1 Voermuc hino, 2ufl Llzc-
I'L'1I I'll bouten Palen, 1 lot heining
Draad, :\0 Krih Plankeu :2 bij 1.5, 1
lot duim" Pla uken, 1 lot Haver-
gerven, Kaf, Rog ('tl Garst , JOOO
Bos Dekstroo, enz.

Levende Ha ve.
12 ged resseerde Ezels 5 jaar oud,

];:, handen hoog, 1 Paar opregt-
gekelde Jonge Paarden, het
beroemde schiet Paard "Harry,"
I Opregtgetcelde v os Paard, ;)
jaar, 12 gedresseerde Ezels, 20
Eersteklasse .Melk Koeijen en
Vaarsen waarvan 5 in melk, 12
uitmuntende Ossen, 1Opregtgeteel-
de "Jersy" Bur, 1 do. Hollandsche
Bul, Ho vette Kapater Bokken, 150
vette Ooi Bokken, 1-W jonge Bok-
ken, 20 Varkens, 1':>0 Hoenders.

Huisraad, enz.
Zit, Eet en Slaapkamer Meubelen,

1 extra Piano, 1 Sideboard, Kleeder-
kasten, 1 Cabinet, Aanzit, Waseh ent
Kleed Tafels, dubbele en enkele
LedekHnten, Pm'celein, Gla-8 en
Aarde ,,-aren./: Keukengereedscbap,
J prachtige :Stove, 2 Stoepban kert,
1 eerste kla.s:;e achterlaad dubbel-
loop Geweer, en eene menigte
andere goederen te veel om te
omschrijven.

Verkooping te 10 ure pl'ecies.

MEJ(_~~~~~~~~~vo~~n:~:~':ijnJ~ :PUBLIEKE YERKOOPING
van 'lY oonplaats ter veranderen, VAN

_ hlt'dt hlerr:lt'de te Koop aan haar 30 Aanterd Beesten
WOOnhUIS, gelegen te Malmes-
tJIl ry.

Het Eigendom bestaande uit ('on
W eling't'riebt Woonhuis bevattende
\"'rseheidl'ne Ruime Slaapkamers,
r:etkalUl'rs, Dispens eli Kombuis,
BUItengehouwen met Zolders en
gr'J()t(' Stalling, aUes in besten staat Dl'nsdag, 19 dezer',
I «n reparalle.

Een ,;tanJlwlId('no Attesische P!lt
f'\ tra watel'; aLruerle eell 'open stil k
Unlnd gelegl'li voor lwt Woonhuis
Illt·t \'rtlchtboomen beplant.

.~anz,,.,k tl~ woroen gedaan hij de
"lldt'r!:!;l't-eckellde aan llare woning,
1I1lt lat,'r Oall 20 dcz,~r maalld.

PullI iehe Verkooping
UP !lE PLAATS

IlARTEBEESTKRAAL,
Omtreut I ru.jleu van Pikelbergweg Station

-01'-

Vrijdag, 22 Januari, .1897,
Ten 9 ure des morgens Precies.

1-, "~I"t-'t den dil'] e« t-i),/ "id,
Ot' Verkoopiug begint precies

ten ~Iurv V.lD.

RUIM CREDIET.
p, J. p, MA.RA.IS. Afslager.

MALMESBURY

l xecuieurskomer en Voogdij- en
Bran d- A ssuraniie Maalscheppij

VERKOOPING

HUISRAAD.
EN WINKELGOEDEREd.

DE Ondergeteekende bchoorlijk
daartoe velast door }{185 M.

(', ILTZEli, zallll~bliek doen vcrkoepen

D()~ DEIULU;, :.? 1 dezer,
TFY LI I LJ~ I-._V.

Aan hare wonmg In de KERKSTRAA T,
TE MALMESBURY,

II ET VOLGE:'l'UE :

Huisraad. - 1 Piano, Har-
momurn. Tafels, Stoelen, IJzeren
Ledikanten, Sofa, Rondetafel. Win-
hl GoeJerén, Toonbank, Glazen,
Ka....;t, Rakken, Stoven, enz., enz.

Te gelijkertijd zal de huur van het
hIli..-, behoorende aan Mis::! COETZEH,
gelegen in oe Kerhtraat, tegenover
de' Baden, opgeveild worden.

G. W_ KOTZE,
Secretaris.

J. W, MOORREES, Jr., tt Co., Afslagers.
JlaluH'sbury, 8 Jan., 18~)ï.

Zeldzame Kans
VOOR EE~

Eerste -klasse Eigendom,
TE MALMESBURY.

'''ed. T: C. LOCH NEH.
fLik"a L')"~l',

\Ia II I 1(.':; IIII ry ,
-.,'.Jitilllari, l,'(~)i.

Yredenburg Hooge School yoor Meisjes

DE Ef'rstt' Zitting in het ~iellwe
.Jaar, 1r<~7, zal bpginnen 'op

Wr)f."'[)\I., :?i .Janllari.
LijIll Airf)~'ping om 10 v.m.
Applicatie~ aan

Mevr. W, B. PERCIV AL.
() I't:rbeek ~ pual'e,

Kaapstad.

ZELDZAME KANS.

~~~_!r.~:rr._
-v B'N .:'0 or:J; 'lEJ

_OpDONDRRDlG,'fl FEBRUARI, i89?UITGEBREIDE
. • OP DE PLAATS'

Publieke Verkooping ELSE' N-BOSCH-'KLOO' F
VAN KOSTBARE . . . , "

LOSSE GOEDEHEN, Nabij PORTERVILLE.
TER PLAATSE

" KI ein Baby loustoren,"
GROOT ORAKEN.ST:EIN,

Afdeeling van de Paarl,
ZONDER RESERVE.

DE heer JACOBUS THEltOl'<, op ver-
trek staande naar het distrikt

Clanwilliam, beeft den onderge-
teekende gelast op bovengenoemden
datum en plaats publiek te ver.
koopen, 1wt volgende :-
25 Mudden Eerste - klas Baard

Koorn
2.') Mudden Eerste - Klas Baard

KOOrD voor Zaad
20 Muddon Eerste - Klas Haver

Kaam voor Zaad
6 goedgedresseerde Muilezels, 3

jaar oud -
2 Paarden, (1 Merrie en 1 Ruin)

30 Varkens, van 'alle grootten
100 Aanteel Bokken en Schapen.

Boerderijgereedscha p,
1 Losse Krib, 3 span 'l'uigen, met

zwingels compleet
1 D~ie-voor Ransoms Ploeg, bijkans

meuw
1 Twee-voor RansomsPloeg bijkans

meuw
1 EI;lkole-vool' Howards Ploeg bij-

kans nieu w '
1 Ho~ards Egge, bijkans nieuw
1 Johnaton's Snijmachine, bijkans

n ieuw
1 IJzeren Sloepblok, 16 voet lang
1 Eerste-klas Slijpsteen,

Graven, -Pikken, l.'DZ, ook de
Ml'stkraleJI. Alle ITliisraarl en
KCIl kengereedscha p, OIl tell laatste
wordt opgeveild de Tuin Oog"t_

.R. P. MALAN, Afslager.

BENOODIGD

l__]0 N D J!j R DEN· lijders aan
.J Rhumatiek, Lever-, Zenuw-,

of huidziekte werden door het ge-
bruik van deze Bade9' die slechts 2
rninuton rijden van het Malmesbury
Spoorweg Statie -gelegen zijn,
genezen. De gebouwen zijn geheel
vernieuwd en nu ill. goede staat.
Voor termen en bijzonderheden
schrijf aan

G. 'I'OUOHER,

gigenaar .:

MIELIES! MIELIES!!
GOEDKOOP -bij gl'bote kwante-

teit bij " .

SCHALK W. v. I). MERWE.
Wellington.

----- -----1 ~ . _

TJ-' EN Onderwijzer VOOI' eon Pil-
_I1_J blieke School op de plaats
Baviauakloof distrikf Piketberg.
A pplikant moet in staat zijn te
toenon certifikaat van bekwaam-
heid in Engelsch en : HolJauclsch.
Lidmaatschap van een; Protestant-
sche Kerk, zedelijk gedl'ag, Salaris
£90 (r6'lgeJltig pond)' per jaar',
School te beg innen na 'de vakantie
van Januari, 1897.

Applikant staat een-kans omop
de :::lcboolplaats -t, kinderen twee
uren onderwijs te geveu na school-
tijd voor £20 pond per jaar, a lzoo
te zamen een honderd en tien pond
per jaar. Applikanten kunnen zich
vervolgen bij den cndcrgeteekende,
schoolcommissie '

WELLING~rON.
TE KOOPOFTE HUUR.

Alles zonder Reserve.
HENDRIK LOUW, H. ZN.

.J. 1'1'_ MARAIS tJ- Co., A_(!;lw)'-'ni.

FTET Vaste Eigendom van de
-, Ondergeteekende, gelegen in

de Kerkstraat, te Wellington.
De Gebouwen bestaan uit:
I.-Dubbele-verdieping Woonh liis

onder Leiendak bevattendol2Slaap-
kamers benevens V 001'-, Eetkamer,
Dispens en Keuken.

II.-Buiten gebouw annex boven-
staande (ook Dubbele-verdieping en
Leiendak ) bevattende 2 Slaapkamers,
2 Bedienden Kamers, groote Stal
en Wagenhuis. De Stal en Wagen.
huis kunnen, indien vereischt, m.et
wenige onkost~n in woning, kamers,
enz., veranderd worden.

Gedurende een aantal jaren werd
er een .. Privaat Boarding House"
gedreven. .
. Voor iemand die een Bezigheids- ---
Stand, Hotel, Boarding House of DE volgende -cursu~ zal begin-
een aangenam.e woning begeert, is. ~ nen op den 2den FEBllUARI,
deze een uitgezocllte gelegenheid. 189/. ,

Men doe aanzoek bij Het leerpla.n om,~t ~Landbo~~w,
De Wed. P. J. MARC.I!AND. ,Veeteelt, ~?lvelb~rOl~~ng, WIJn-

W Jl' to bouwen W!Jnfabrtcat,!o, Vruchten-
e mg n. teelt, Veeartseny _ Kepnis, Scbei-

kmlde, Botany, Boekh@uden, Wis-Het Genas Hen Allen kunde, Engelseb, Hollalldsch en
Houtwerk (timmerwerk~.

1\ ,TIJNHEER,-Negen maanden geleden Een paar beurzen van £25 pe"
lVi. betuigde ik in een brief aan u van jaar. worden gegev,en aah zoons van
le goede 'nitwerlring van RHEUMATI- behoeftige ouders.
CURO in mijn geval. Ik ben 60 jaren oud K
en beb 23 jaren lang geleden aan CRRON _ V rij biljetten op d~ aapsche
ISCRE ASTRAJ\f en RHEUMATIE~ en Gouvernements Spoorw~gen warde Il
zochte v~rlichting van_vele beroemde ge gegeven aan st.udenten in t.ermen
neeskundlj5en, e~ pl'obe_erde..alles zonder van gouvernements kennisaevincy
baat te vwden en ha.d In ml]n geval aUe. 0 0

geloof in menschelijke bekwaamheiJl ver. no. 888 van 1896. :.
loren, tot dat ik RHEUMATICURO pro· . Voor prospectus'1en ZICht te ver:
beerde en in eens zijn mijn NClU'lIlgin' v6egen bij den h.er F. BLERSCH
RhelWlat.iek PU pijnen inboofd en aange- Hoofd der School.' ,
ZIcht verdwenen en het meuws 18 ver el), ,
wijd verspreid dat" oumeester VA~ Hool' -------- --'--,-.,------ - i----------
amper heellema-al gezond WIlM van die KEATIN\J'S POEDER i DOODT.

KEA-TING'S POEDER! DOODT.wonderlijke Medieijn," en dit WfUl wer'keJijk KEA'fING'S POEDER I DOODT.
bet gevRal; elkeen die het probeerde be- KEATING'S POEDER; DOODT.
veelt het Aan, KEATING'S POEDER i DOODT.

KEATING'S POEDER. DOODT.
WEEGLUIZEN~

VLOOIEN, '
MOTTEN, '
KEVERS, ;

DOCH IS ONSCHADElllJK VOOR
DIEREN. I

DOCH IS ONSCHADEUlJK VOOR
DIEREN. :

DOCH IS ONSCHADELi.IJK VOOR
DIEREN. ;

DOCH IS ONSCHADE lIJK VOOR
DIEREN.

DOf:H IS ONSCHADE
DIEREN.

DOCH IS ONSCHADt::
DIEREN.

P. A DU TOIT,
Goedsmanskraal.

P.K. The Rest,
Dist. Piketberg.

. GOUVERNEMENTS

Land- en 'Wijnbouwschool
STELLEN BÓSCH.

. BN EENIGE

VOOR

VOpR

MELKKOF~IEN
.\all ., Het Wekoillc Hotel," naJij

I/rlW.-\~WE(r ::{l'ATlE,
01'

De heel' ,JACI)II I'AN ZIJL van Vlllkfolltein
(3 Ullr vau Steijnsbul'g), i•. genezen van

Bovl'ugemelde Beesten zullen wor- een ,sebijllbal1rongelleesli.jkgcvulvan Rhen-
d"Tl verkocht voor ['ekening van den matiek eli ,Jicht. Nooit, zei zijn moooe-

,Mevr_ V,I" 7:IJ~i1allll1ij.was el'ecr:lt'li,!'cl·ge.
h(.'er J. H. LOlïlRER. val van "Ko(wts Ziekte", Zf'oalszij het noe-
J. J. HOFMEYR & ZOON. Afslae:ers. mell. De ee~te dosi.s RBlm\IATICUltO
-~-- - --------~ deed de lijdende jonge man rustig slapen en

medecij,n werd voortdurend toegêdiend,
hoewel dá bm'clI en vrienden zeiden dat
zij lli~t verwachten dat hij leven zoó, to~

1- • ", 'ee-maal hier, en getuigde van de, ge-
nees ht vlln de RH-EUMATICURO eD
PILLEN. • i

JONES RHEUMATCURd.

n:~ 10 (jRE V.Jl ..

WEGGELOOPEN
VAN de plaats Middelpost, een

zwart- vaal Ru inezel, 6 jaar
01.10, lllaanLHI.ar en st.aart. 'geknipt,
knop aan linker kakebeen. Heeren
Schlltmeesters bij wie deze mag
aankomen, gelieven dadelijk kennis
te geven aan den oDdergElteekende,
door wien alle billijke kosten ..zullen
betaald worden.

J, A.,LOUW.
Middelpost,
I P.O. Philadelphia,

De oude heer VAN D~;II WELT, van Red,
dersbut'g, werd genezen -dooreen bottel.
.DehOeerA. COJJ;1'ZBE,Brandvlei, 'Middel-

burg, C. Q. vond dadelijk verlicting. :Afijn
zoon JA" en zijn sohoonvader. de heel' J. A-
SM LT, van wonderboom, Bu.rgersdorp, 'wo!'-
den ook genezen n11\&1' ik moet nu sluiten-
Ik: blijf nw dankbAre vriend, J. C. Yl\ll

Het groote Zuid-AJrikaa!l!lc1tegeneeSmiddel
yoorJiQht, Rbeumtiek, R~euml\ti8cheJjcht, ,
Lende Jicht, Heup 'Jiébt, Aangezicht-
pijnen, ODZ.,en heeft vele duizenden ge_
vallen, veel erger dan bovengon noemdilll
genezeD. Is verkrijgbaar van alle Apotlle
kers,onWinkeljera door ge~eeI Zaid-Afri

JIlII' d6 -_lie
f tU»&' Co., Bnék. __
r__ 16/1. 11/1. 11/- .
Puta tit,._ IJ/.ti,.. 1J/~.BIn .....
Pd_ e6/-
P~'~&IIe ...

:ac.ic~ ~~ ea S~ateD, Kaapstad.

FILL:IS' »:

voor de be- GROOT CIRCUS
Gouvernan ëe l EN'

in hetd,lstrict ME'NA" G·E'R,IE.Staat, worden l.

EIken Avond.

Prokureur Gevraagd,
TE ST'EIJTLERVI LLE, .

IS e~ opening voor een P~kureur
die ook als Afslager mOet

ageeren, doch hij moet Ilollandsch'
kennen en tot eeu Protestant.sche
Kerk behooren. Veraere-infonnatie
te bekom~ri bij .

J. SENEKAL,
Rietfonteiu,

P.O. Steijtlerville.

. '

t;

MATINEE ELKEN ZATERDAG.
MENAGERIE DEN GfHEElEN DAG OPEN.

Dieren worden loed om" uur v.m

F. E: FILLIS ig~ Eigenw.
H. T. PHLLLIPS gereende ·Bestierder.
ens. RARRASS' Secretaris en Thesaurier E~Et!S>w~q~,!,v~~een'

Bmtenschool ~ Hanover,
aan 5 of 6 kinderen ' ?1<Jerwijs te
geven in HoHan<li;ch, Engelach en
Muziek, behoorende aan een Nod.
Gere~ .. &:erk .. Salaris £40 per jaar,
en VTIJelDwomng.

Werkzaamheden te begiunen op
1 FEBRUARI, 1897. Doe dadelijk
~k bij den ondergeteekende.

- 'b. F. VAN DER MERWE,
Melk B~ai, Somerset Strand.

I
i

Blanpo, dist.
'. p~k_OJ~lall,

4, JanuarI,"l .1

t rt"
I GEËX.AMI~Er;RDE ! ,

ONDERWIJZER- or QNDERWIJZ~RES
: i, i

GEVRAAGD voor ëene prf'vate
, School op de plaats 'I' uw-
fontein, district Fa~resmith, O. ..t).,
twee Uren van Jagersfontein Stf:i.tie,
Om i aan vier kiideren delWlijk
elementair Onderw~s te geven izoo-
wel iII Hollandse\:! fIs in Engelacb.

Salaris £48 pel': jaar, benevens
kost en inwoning. ! i
: Applicaties yOl'd$n ingewachf tot
den 13den Fltbl'ualri e.k., bij Ide!).
onde-:rgeteeken(]e.'. i

P. ELFFER$.

Westelijke-ProYincie Cricket Grond.
Za.terdag, 16 Jannari.

7'_-::",_~G'R:1C-:l<ET - .,MATCH.

WESTEJ IJKfipROVINCIE
vs,

TUJNEN
(CVP MAl'CH).

GROOTE VERTOONING VAN HET STAPPEN STIGLINGH &ZOUTENDIJK,
J. S. MELLET (I-BOEOKB BIJ RJCHARD CUllBIE)

AFSLAGERS,(BAASSTAPPERvan ZUID·Af"HIKA)
Huis, Land, Goederen, Claim. f"lnan.
cieele en Algemeene Commissie

Agenten.

D« ht>eI M~LLIlT zn 1 ~inn(!rl- om 'UIO n.m n'~'l
te to:ll\ppt'.o'tegeIJ R r"il:..reh~ztm AmA.lf~l1r",. iedere ruijl
eeu nieuwe be-t.rij-Ier :\allocNeq.lp.

Voor dt: Ia.'lr~te mijl 7,;-\1dl? heer MEa~LEï "lappcll
Legen den '

Heer Haylett te Paard. INNING VAN HUUR EN OPENING VAN lEfHINGU.
&:mge vali lfELI..E·r'~ He<lrlJttc..,.,. ZIiHclI Jf,IJI!:

Pri vntv 81'OCKWJ.o:L_L (HlfI(~). b:. lO. MAI'HEW (I"rlj- JepJH.'·s Arcad«, COlllluLsioncl' Straat
..:tnat.·"dll' Craek) en .J. J, \\?"~8gL,,".

JOHANNESBURG.
..

Fauresmith,
: 8 Januari, 1897.' .,

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

OPROEPING: Band Vin Iste Middlesex Regimeut.

1..,EGEN 11I't- einde van KO\'" u.
_ in Je richtillg "all Malmesbury

achter een kar. -}!;en loodvaal
MClTiei;zel, rond vali bouten_

De persoon nehter wiell&; kar ;"ij .
geloopeu i" of bij wie zij
moge aangekollll'1l zijn, gelieve aan
den ondergeteekende kennis tt.' ge-
Yen, dool' wien alle billijke kosten
zullen betaald worden.

Z. 1. DE VILLIERH.
Diemerskraal, Paarl.

( .....E8CHI~DT rftit-s dezen ;va;!11 1'11''''('. 1,_ Hil'lIi~r" 28. ii., ()II""'''''''~ vu:x Appltcn.nte[ll ~.V(jOI' bet nek """"1,1._, .
1'_' 0 d " 0 Het< 1I111dJIIII'1I \/111 K.Uli ''''':HL met Inhl."4fI1III'II'rL'('.",mgGn van n erWiJZer (Jil . n- ,,,'.I,." (;,.00,',1-. 1;.1.

derwijzeres aan; gesllbsidie~rde -- . .
Scholen, die volge~s den weriseh lJDD- lTrl~LLO \\TS ZAAL,
der betrokken Sch~olbestul'en van '" PLEINBTRAAT.
lfrikan?r Na~ionali~eit moeten ~ijn.

Salarissen : Ong~huwde Onder-
wijzer, Wijkschool, i£100 p.a., ige-
middelt! boven kost en inwon'ing.

Gehuwde Onderwijser-, gemid-
dehll£150 p.a., met ~rije woning,
. Onderwijzeres, WijkRchool, ge-
midduld £72 p a., niet vrije kosf en
inwoning. :

De;Onderwijzel's QntvangenhullUe
benoemingen van de Schoolbestu- ------------ __
r~n ondor nadere goedkeuring tan KoninilijieLeverancLerlllnbetObsmatorium
den Superintendent,lwelke Besturen
ook voor de uitbetaling der Salaris-
sen, ejveneens onder toezicht van den
8upflljintendeut verautwoorddijk
qlijvep. _ I

Om: voor benoeming in aanmer-
king tie komen mOBt JA.pplicant O~I'-
leggen' ' •

I • • j J

. (a) Bowijzen van bekwa.amh~id
en ervaring als Ondervnj-

Open s MOl'gens, 's Middags eo- 's !vonds,.
DE NIEUWE IJONDEN-SCHE

WASSEN BEELDENGALER~ ·l, ' ,
t. .'Een zeel' zeldzame verzl1melillgvan meer

;ian 100 vu .. wereldberoemda personen.
De meest bekendemensehen vanalle eeu-

wenen volken,Kamer vnn Afgrijslijkheden
Open 10 v.m_,tot 5 u.m., 8' Avouds 7 tot 10.
gntree 1/-; }{jnderen 6d.

.
Universiteit van de Kaap ~.'

de GoedeHoop. . .'
- "

'I

l~'EN VERGADERING van da ,
[j Convocatie zal gehouden wor- .
den in de Universiteitszaal, Bureau- '1.
straat, op Z.!'I'ERDA(~,1(j J ANUAR.J. "i
om 10 uur v.rn, ten einde de Lijst
nogmaab te overwegen die aanbe-
volen is door de Convocatie voor
verkiezing yan L_eden van den
Uni versiteitsraad.

GEO. GJLCHRIST,
Secret.ari¥der Convocatie.

~ SPOLANDER & CO.,
Chronometer-, Horologe. en Klokmakers

Jfllt",.t GeJ,'Ju.UXJ' Da.-lo,{/.tmol,

Gouden en Zilveren Horologes lp
, Voorraad gehouden.'zel'; ,

WEen verklariJng omtrent aJ- ------ -- ---
komst en g<hdsdienstige ~n
l1ationalegehndheid, w~r. HOE
nit blijken, moet, dat bij A PPLIC ATIES, met getuig-
Vewillig en ~ereid is, nJar KOM'! schl'ifteu, voor ue b€'tl'ekkiog .
vermogen ciede te werkbn van 2de .Assist.ente in de 11. A. ...
aan den op,bouw van liet HET HET? School te Moon'ee;;burg, di,.,trict
Chr1stelijk !Nationaal Op. DAT de Zwéedscbe Norra.hammer Malmesbury, ;mIlPrI door ondl·rge- .~
derwijs volgens de W)et, Kachels zoo populair in Zllitl teekende wOI·den ingewacht tot
nel' Zuid-Afrikaansche Re- A.frika ziJl) geworden? ZATEHDA(;.HOND,G Febl'uari. WerkI' ,
publiek; ,OMDAT -Zij).eter dan allc andere kachels h' beginnen in April. :)alaris £36

hakken pn br..-Icn. Alle soort· bl'andsl<lf gebriukl IICr:') Bewijzen van voldoen~e kanwonleD. ,wo/a brandstof ""'spaa.rd wordt. per jaar, en a eR vrij.
kermis der ~'fficiële LanQs- zil' gema.kkelijkschoon te 'MkeIl ,ijn, en om M

'oe e and crc voordf1elcn. ~ • J. D. RETIEF, V.D. .
.taal om do r het meditIjm ... In 't gl'Ooten in 't klein bij Voorzitter. ~ -
dezer l'aall onderwijs ~ WAONER EN ERIKSEN,
geYen; ,: ,

( (~) Verklaring lan bereidhe,d_
om het volgens 'Vet ver-
eischte aanVlUllingsexamen --------- - ---
op buitenlarldsche certifi· LOGIESHUIS.
ca.ten af te 40en leggen;'

(e) Bewijs van 1Lidmaatsch~p -
. - eener Protes~antsche Ker1c-;' DE ondergeteekende zal ~) den

(ry Bewijs van ~oed zedelijk .l ste~ Februari, een Eefste-klas
gedrag, op~egeven d04r LOgI~shUls, op het Marktplem, te

, daartoe be1~rllegde .Aut-ori- ~Vellmgton, openen voor bet reIzend
T 'bl' kIk " VisscrsLok,teiten ;'1 ~ ~Il I~ , en za 00 - genegen Zl~~

(~) Vel'klal'ino- v!ln bereidheid .~cholJeren 111 te nemen tegen £3 D'Urbanville.
oin den ;'ed Ivan getrOU\\T- per maand. Ee;ste-klas behandeling
héid aan de [ReO'eerincy eb wordt gewf}ul'borgd_
het Volk der Zuid-Afri- _ Applicaties voor Scholieren voor
ka.a.osche ~PUbJjek af te het volgend kwartaal, zuilen tot op 'X 7 IJ dl' nn,l"rgl'1l'ck, IIdl'll cj~tl- :.

: leggen. 26 cle2er word eu ingewac)Jt. V \. lIaré!l ";lil de jdaatF"1I "(;r-u(HV,'
:ReisJ!;:osten worden billijk veri- D. J. JACOBS. Valki" eli •• \'og"II'<1111I." g"\'t:n

O'Q'd ' Iliennede k"!Iui" ti if \\ 1./ \ .'11 af,
b :~~ddre inJióhtingenjaa.n to vragt)~1 'VEGGEI--ooi)'EN--- I dCl-e'l dalllill IJI,t ~.,dlcll t,,: 11('11 Of)
a~n het DeplIl'temen~ van Olldert - .Á ., OIl7,('1'1:1:118('11te- J.II-','II III(! flonrtell
wijs A I \T.AN den Ondel·!!~.tcd;cIlcle Olll- te Il\OPCII (lf ()\'('ri rt.".j.'1':: t,' .• Ioat,...

II' • DR. 1I.r l\.lJSVELT, ~ t f I I \ U~I' iJ'~_
lVi J..' tI'ent den lOden dezer: Eon Iud gruo u ,('1:1' (,. . rJC , .• ~14ó-

i : Supt. van ~nderWijS' i Vaal Bruin':MelTie Ezel, 5 jn.ar oud_ gevoude!! ,,'or<l('110l' '·l'III!.{'! 1l1:11{it-t
D~part,qn:e-ntvan Drid rwijs,· ~ Heeren Schlltmees.ters en al1lJeren bet bO'·f'nst;tal'~.: 1(' ".· .. Ttrt'den.,

PretWu~ Deo., 18!)~6 . .1 g('}icven kennis te geven .a.au den zull"!1 zolt<ln '·II'''·I'.-llll'l'l \'iUl për~ i
_i:._______ -- --;- ...J Omlergetet'l,cndc, dOOI' Wien aUI1 :>oun volgelIs w, t \"('n(ll~d worden:

B 0,0. ',tGD '! billijké kost<:u betaald zullen WOI'- D. J_ IWS: ..iOl]W,

. ria SSMAKER I ,den. 1 \'ogelvallQi.
bijzonderheden doe men: G; P. C. LAUBSER, J. C. KOTZE, C. H~

"',..''''VO:I-''', bij : B.B: Kloof, Jroenll:aJbJh."I"Ii::'l
.sMUTS KOOH, Klipheuvel Statie. Di.st. Piketbel'g,

..,.....~.vubury.1 18 December, 1896.. 19 December, 1

HnJponderwijzeres Benoodigd.liD!

\'R0'i=0ER

ZWEIGBERGK, ERIKSEN & Co., 17
Langstraat KaapBtad. WEGGELOOPEN,

, ,
L-' EN Donker Rood Bruin RlJIN:--, '
~ PAARD,;) jaren oud, 16 hand ::
hoog beslagen, had een halter aan. ~
V ri enden worden verzocht kennis
te geven; Ban wie alle billijke
kosten zullen betaald worden.

A. J. B. rA;';- NIEKERK.

\ \. A _\ H ~( , I I L \ \. I .\ ( ; . .-



Eene Speciale Trein zal Kaap8'tad yprlaten om 9 unr v. m., via
Kraaif~)Dtejn aankomende aan de Paarl 11l.·!4 cn Lady Grey Brug,
10.53 v.m.

Speciale Treinen naar Kaapstad via Kl'aaifontein zullen ah; volgt
vertrekken.

(1) Vertrek Lady Grey Bmg, 4.10 n.m.
"Paarl ·L1ï

Aankomst Zoutrivier, ti.l U "
" Kaapstad, l;.:, ï "

(2) Vertrek Lady Orey Brug, 1().35 Jl.m.
IJ Paarl ] 0.50 "

Aankomst Zoutrivier 12.l,s"
" Kaapstad 12.27"

(:3) Vertrek Lady Grey Brug, 7.1U "
) " Paarl.. 7.2-1-n.ID. loopende via t;1,ellenbosch.

..' Een trein zal Lady Grey ook terlaten om 6.20 n.m. voor Worcester
._ 1.' i en tUl'lschenliggende t-;tations.
',..' ReWur Kaartjes zullen uitgereikt worden tegen de helft van de
~. gewone en kele prijs.
.)....t.. . N~ aankomst van dell ](1.3:) n.m. t.rcll1 van Paarl zal eene speciale
"J tr~1D bl] ZoutnvIer wezen voor het verVOeren van Pas::>a"iers op de

Wijnbe~g Lijn. 0

':'{ V ERW ACHT pCI' ~.~. "Kilblu'll" yall Muntevideo een lading
\lt MUIL"BJZ~L~, "'peciaal uitgezCJcht dour cell deskundige, 1:) handen

\'~" "11 meer, van ;3 tot ï ja/lr oud, allen gedresseerd voor het tuig. Het is de
,\;1 pracht igste ladiug MuiJt·7.cl,_ die Montevideo ooit verliet, . en allen
\ ' '''"erienr aan de gewone Monteviupo Muilezels.

,ft \ Het stoomscbi!J wordt. hiel' om:-.tnwk.'1 den 2·j::.kln dezef" verwacht en
. ,~;} "d, Muilezel!:! kunnen hij ;Hlllkulllst f:.C':t.icnwurJeli. De ondl'lxeteekenden
!i ~\.~ ~I..(eken zoo flpoedig lflogf'lijk applicatie tl' !Daken hij hen daal' de
.~,,,. I.lding naar de oos.telijke haveD;; zal vervoerd worden indiell geen vol-
.t ~,t]pt'nde H.anleiding Lestaat tot een vOl'koop.lliet'.

. '
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'J" .-ooit Ó.nd rfingo overecukom t heden onthouden de. I)cï.;i~~leid·door

, ,.' de oudergeteek nden gedreven onder dell' N~tn en [, Irma.- van
1)£ V",UH!,; I.lHU!LMAN> ce.. ui Venclu-Afl:!l.agoJ':;, Generale .en
Oom rn is. io Agenten te Malmesbury en Paarl. . .

Alle schulden II(LII en dour tie Firma verschuldigd te worden betaald
en ontvangen aan hunne re peotive kantoren te Malmesbury en Paarl.

'A. B. DE VIL IJlE R'S P. Zoon.
A. P. W. IM:MELM.AM,
D. J. A. VAN DER SPUY.

HIE-HB1.J ge;ebiédt kênnÏsgeVing
. dat. de JaaHljkscbo·.Vergadé~
ring van Allndeelbouders géhóu.den
zal worden in het h,ntoor 901'
Kamer, hoek van .Adderley-. ell
Waal-strate!!,

Op Maandag" "1 Maart, 1897,
.. 'O~t Il V.M'L

Ten einde aan Aandeelhouders' het,
Rapport van- Direktenren voor' te
leggen, tezamen _met een staat van
saken der instelling tot op 31
December, 1896 j en om twee direk.
teuren te verkiezen in de plaats vaD
den heer W. BlDDINGH en Dr. A. H.
PE'J'ER8EN, die volgens rooster af-
treden maar herkiesbaar zijn; ook
voor aanstelling van twee auditen-
ren in de plaats van de hesren J.
B. DE WET en H. T, STANPEN,
welke beiden herkiesbaar zijn.
Nominaties voor bet direkteur-

schap in te zenden bij den raad van
direkteuren, in termen van sectie
28 van de acte van volmacht, niet
later dan 1 Februari, 1897.

Volgens order van den Raad van
Direkteuren.

J. II. N. R.OOSlWaarnemeud Secretaris.

Paarl, 15 Jan., 1897.

DE Senior Vennoot, de- hoer A. B. DE VILLI~lRS, van de Firma
Df; VILLIERS LuMP:LMAN & Co., die heden ontbonden is, zal zijne

bezigheid nu voortzetten, zoo ab noeger, als V cndn-Afslagers, Generale
~ ell Commis .ie Agenten aan de Paarl en wel onder den stijl en Firma

van A. B. DE VILLIERt; & Co.
Alle Vendu Rollen zullen kontant worden betaald of Securiteit zal

verschaft worden naar vereisohte,
Y"N B. Geld op eerste verband altoos te verkrijqen tegen billijke

'I'ermen.
Paarl, 10 Jun., 1897.

KEN NIS GE V ING.

OE'bwlergeteekellllen geven hiermede kennis dat zij van af heden de
. ot'zl!..!"Vcid vroeger' gedrt'V't'll onder deu ~tijl en Firma van
Dtl VILllt~~, h~lKUL\'i & Co., als Vendu-Afslagers en Generale
Oommiseie Agentfln u' Malmesbury, zullen voortzetton onder den Naam
en Firma van VAN Ilf;l, Srn hnlEL)I.\N & Co,

Kaapstad,
11 Jan., 1ë97.

n ,Jo. _\. VAN DER SPUY,
,\. 1'. \V. J MJIELMAN.

Malllle80ury, Iii Jall., is:».
1'.K. No. H; 'J', I .. L/" -' '-

In bet Hooggereentshof
vao de KoloDie de

Kaap de Goede Hoop.
In zake de Likwidatie van de Union

Bank volgens de Likwidatie
Akte van 1861:1.SPECIALE TREINEN, r-:_llE R >IJ geschiedt, konnisgc.
::.J. vilJg dat in termen V!JU een

order van 't hof dateerend 13
Januari 1897, het achtste rapport
der officieelo likwidateurs ter inzage
zal liggen aan de griffie van het
lIoog Gerechtshof, en een kopie
ervan in Let kantoor der gezegde
likwidateurs op het Kerkplein voor
den tijl! van 14 dagen van af den
l êdeu J auuari 1897 ou dat bij het
Il oog" Ucrcchtshci ecn motie zal
iugedlenJ wordeu op den eersten
dag \";111 Februari 11 / om een order
to geveIl Lcr goedhenring van gezegd
liapport CI~ de daarin vervatte
aan bovclillgen.
FAIRUHIDGE aRDEHNE, er{ LAWTON,

l'rocurelll" van OlTicieelo Lik\Vidatcul"~.

---------
GOEDKOOPE PRIJZEN

NOTICE

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

FAARL
Landbouw Tentoonstelling,

DONDElnt\G, ~l ,JAN.~ 1~U7.
--------------- .-----

1 ENTOONSTELLI NGSGRON DEN
OUDE PASTORIE

Met praohtige Eikenlanen, Loopend Water en Aangename
schaduw over het geheele terrein.

In het Hooggerechtshof
van de Kolonie van de

Kaap de Goede Hoop.
In zake do Likwidatie van de Uuion

Ballk volgens de Likwidatie
Akt.e, 1868.

7 MINUTEN LOOPENS VAN L ~DY GREY STATION,
VOLL',; MILlTAIRE BENDE ~

PROMENADE CONCERT IN DEN AVOND. EI IERBIJ geschiedt kennisge-
ving dat bijzondcrheden \"au

een compromis, voorgesteld t.e wor-
den aangegaan door de officieeIe
likwidateurs van genoemde bank,
ter iuzage van belangstellenden zul-
len hggen in het kantoor VBII de Zuid
Afrikaansche Associatie, Kerkplein,
Kaapstad, \'001' den tijd van 14
dagen van af den. 15, .den deze!') en
dat bij bet Hoog Gerechtshof een
motie zal ingediend worden ter
goedkeuring derzelve op den eersten
dag van Februari, 1897.

Gedateerd te Kaapstad Ilezen 14
Jen dag van Januari, 1897.

F AIRBR.IDG Et ARDERNE en LAWTONt
Procureurs van de Oftl.cieele Likwidateurs.

MET l'raclttigc Illllfllillatle~ vn Gr,,,,t"chl' Vertooningvu.n Vuurwerk,
wallner oe Ba-lid van !Jd lst2 Leicestershire Regiment,

o.a. zal 0l'\'oeren twee zeCI' indrIIk \11 k kl'lIde :-itukhn, getiteld "Episodes
in ef!.n Soldaten leven," en •. I [ct J at lit tuoll(:'t'I," welke eene groote sensa-
tje verwekteu in Kaapst:1(;.

Behoorlijke schikkingen zijn gUI'offen om een l..aaJtijd (Luncheon)
en andere ververschillgen ·op liet terTt'.i li te \'er,;c ha ffen.

Den getleelen dag ;',:!ill'll \l'llclIten to Koop wezen.
Passeer-Kaartjes (,)1Il WCCl' 1111..'0 111 te kUllleu) zullen uitgereikt

worden.

SPECIALE TREINEN.

CHAS, ('.' A. VILLIER~, t;cretaris.

IS hereby given that I intend
_ applying fo~ a Certified Copy

of the Deed of Transfer made on the
3rd day'of March, 1894, by William
J ame::; Anderson, William George
Anderson, and 'rhoma..<; Jobnson
Anderson, Executors. Testamentary
of tbe late William George Ander-
son, in favour of John Goodison,
whereby certain piece of land, situ-
ate at the Zwart River, in the Cape
Division, being· part of the Estat-e
Fraserdale, being the remaining
extent ·of the Lots marked 5, 0, 7,
8,9, 10, 11, 12, 13 and 14, Block
A, measuring as per remainder, 1
morge.n 238 square roods 65 sqll'lre
fee.t, ~as conveyed; and all person!'!
clalmlDg to bavo any objection to
the ~Sl~f' of suc]! Copy Rre hereby
reqlllrcd to lodge the same, in writ-
ing, with the Registrar of Deeds
in Cape 'l'own, within Fourteen
Days fmlll the publication of this
Notice.

Dated at Cape 'l'own, this ] 6th
day of JLlntHU'Y, 1897.

11:MJLE H. VAN NOORDE~
Applicant's Agent.

1!L. _~
MUILEZELS

---~-------'---~----_ ---

EZEL HNGSTEN .

AXNGELOOPEN
( )

. P 22 Oct,ober 1896, op de plaats
. van den ondergeteekende, t
ZWiirt Mnrie Ezel met gelen bek,
gemerkt op rec·hterbout (onduidelijk)
circa 6 jaren oud De eigenaar kan
zulks terugbekomen, mits betalende
alle kosten, ook van beide adver-
ten tien, en indien niet afgehaald
voor den lsten Fehruari 1897, zal
zulks in bezit genomep worden voor
de k08~ .

C. F. W .. KRAUSSE,
Rheebokafontein,

dist M&lmesbury,
13 Januari 1897.

Aa.n boord bevinden zich ook ef~n getal Ezelhcngliten die ook ver ..
'ocht zullen worden .. Zij worden gemeld te qjn eell zeer superieure
ll'ndina voor tooldooleindel.l.. '

Zi~ t<.: vervoegen -bij
WILLIAM SPILHAUS & 00.

"I

i
{. I

.. ..
te Caledon.

":.an ,. l"lSl~OO week, ,en de "oorlli~~iehter. cl .. ,,,
.on 411ll10ll kor~ ,.. t lllllr!rt{'n \'t rwarbl,'!'.

} r j'3c..-,t tr,2j~ Hl.~, nc\~a.'lnlct;l(i
£iP'd ... "',Y:i 1l0~" ...u «;..;1:' \'ut~~nd.u

all! IU,tlk:I'r:;wn :-~Vltoe ordinairo prim"
:£6' O~ I"! oe,: .f~ ();tI od; eerste £4 1(1 Il<j I'Jl
.- 10 o-l: t,v ...ootl.Ea l:;s od tot £4 ;'5 Od ; ,Iuni"
.li .'g 1"1 l,>t £:l ló od: lofericuro tot llal d
£1 lOs od tot .ct [r Od; wijfje,; wntc, eerste Lilt

superieure £4 OS (kl tot £4 I;'" l,d; tWL'C.J"
£3 r,s Od tot £3 12 6d; derde £~ .-,.lid lot
£3 Os od; inferieur tot '".ru .1: I O. lid
tot £Z OS od; donker x:! l;,~ od tot
£4 108 Od; fancy bjjocks £:1 IU" od tot
£4 15s Od: ~t.'1ll.r;t~itt,fl £1 1IIl!od LOt .£ I 1>1.;)..1 ,
lichte £1 7~ Gd tot £J II od: douker .£Ii Ifn; (~I
Lot £0 l~)sOd; ZWiIJ"tc Iange £4!\sOd Lot £4 1:,.0<1
l¥>gt<>t middehnaug £3158 od tot £4 Os ud : Illhj.
cfelmatig £2 Os W .£2 15 od; Iron. rniddelm:iti!l .
.I: I 58 od tot .£ 1 15s od: vale laug
£2 lOs od tot £3 5s Od; lang middel.
ma.tig £2 ['8 od tot £2 I.'.ti od; middel .
ma,tig £1 5s Od t!lt £1158 od ; kort. middehuat.lg
£0 lOs Od tot .£ j otl od spadonas witL<!
s I Ss Od tot £ I -!i)s Od ; donker £14 lOl! od tot
.£O·I58Od :middelmatig en kort £0 IbM'Od tot
£1 Os Od; lang vlos £1 2116d tot £1 (s Od ;
kort gewoon £0 58 Od tot £0 lOl! od ; lang vlos
.£ 1 OS Od tot .£ J 48 Od : kort vlos £0 58 od I.<'t
£0 8s OJ : lichte £1 OS od tot £1 7. Gd;
donker chiks 18 od tot [)Ij Od.

WOL.-:'Ii sar onee markt wordt Il')g steed"
weinig gebracht, en de prijzen toonen geen no-i-
mea~waa('(iJgc verandering aan. Do Londensche
verkoopingsn beginnen den I!lden dezer, en de
uitslag wordt met belangstelling afgewacht, daar
de vooruiteichteu geen verbetering doen ver,
wachten. en bet OlOO!!1 dat verwacht kiln
worden. is bel behouden van de prijeeu
der laatste verkoopning. W U noteeren .-
Super lang karoo vette Hd tot &d, middel-
matig 4d tot 4~; ordinaire 3td tot 4trl;
zware on zanderige 2td tot 34-d.

YF:LI.D'.-llfenno zijn td lagere, andere on-
veranderd. WiJ noteeren :-Bo~velleIl8t.(j, son-
drooge 6d; au;sot:Ul 4d : Kaapscha 1s lOd ; lang
wol od tut 4~d; kort wol 3d ; brandzieke 3d ;
baataards 3~d.

Beschadigde vellen volgens kwaliteit.
h:IMBERLKY.

.
H~H·N,.PL. D,. ~l.A..

2'100 irs.
'862 JJ

4'027 ..
1-802 "
·756 "

1'624 "
. (trace)
1'.054 "

.....

"

,

0,VERLEDEN op 6d.én Januari
1897, no. een liekt!e van over vijf

maanden, ons teed~liefde zoontje, NICICO

~E.R,HAR.I), in den on.derootri van tien jaren
en bijna twee mnáudan. i

Gods weg is in het Heiligdom.
FR. Si vaN DYK,

M.AiU~ E. d. VAli DYK,
I Geb. VLOK.

Houwhoek, Calvinia. :

12'225 gr ..per gal.
tsoerd lS gezond en schilderachtig

van de Zwartebergen, 1;000 voet
wart mijl van de stad Caledon,

mtjSU~~~n(le klimaat van dit gédee.lt-e van de
van het Sanatorium, worden de Baden
gebruik van gemaakt. Het water is

voomaamste EIn meest kostbare bestanddeel.
wordt- op een temperatuur van 120

vier. maal zooveel is als in
z;jn soort is wat aangaat de

~Ut:'''LttUp.J~''''~'''>JU, wordt het water g-ereedelijk in

van Chalybeate bran water is ge-
A.p., en ket voortdurend tonne-

de getuigenis van genees-
bij uitnemendheid geschikt is voor

er7.,leklten, Dyspepsia, Bloedarmoede, Jicht,
IUU'1UlIl"!!U • .Il,neUTlllatllelC;iOCI8LlCa,·,'''':;U, le"''''' ,en d§rgelijke siokten ; het

het tijdperk van genezing
akheid, hoe ook veroorzaakt, id bet
z-enuwen en het geheele lichaam }

(ltlllL!,iUlt; uitwerking op de huid en anders

(]7all de beeren James LawrCHU cf: Co.)
If, J anuari. - ( Pcr Ide[!raaf). =-Prjjeen "all

produktou op heden :-
~eel ... I I,') 0 - 0 0 0
M,c[Jes 1 7 () U U 0
~lieLiemool I lj 0 - 0 0 0
K.U.tT erkooru. .. 1 I:l O. - 0 0 0
Zemelen 0 \1 0 0 0 0
Haver I :1 G 0 0 0
Huvergerveu 0 ~I 6 0 0 0
Klif 0 14 0 0 0 0
D"m 0 1:2 0 0 o 0
Aarduppelou 0 I fl 0 0 0 0
Boter per u, 0 I 0 0 0 0
Eieren 0 I ij 0 0 0

~~-~ -

GOOVERHEIENT.S K~NMISGEVIHG
NO, 30,· 1~97.

lI~rct'" ,. ,I.KolOl)i!\ICl1 Se'~rC!tn.ri><\Locaal 'Gouverne-
IlIClfteli U"r.(JntlJ.ci,l. Af,l..:;;libg, K'Ulp.to.d, Knal'

. de Uoo:C Hoop, 1-1 Jnuuari. ';8!17. •

(-I IERBIJ ge~chi~dt kennisge-
,-ring tel' algomeene bekend-

making, dat het zijn Excelleatie den
Gouverneur, op adviesivan den Uit-
voerenden RMI,d, b~ba~d heeft, on-
der vooraieuing van: Sectie 64
van de "<Pnbliekc ]Gezondhaids
Akte, 1883,' te Lepal~n dat, op en
nl\ den eersten dag ,!an ,Augustus,
1897, begrafenissen in het Maleis,che
Kerkhof flan Brodie's] Weg, elders
bekend als "Dead ~fall's Lane,"
binnen de gr.en~en der Municipali-
teit van Wijuberg, z~)len gestaakt
worden; en verder dat' het begraven
in eenigen grafkelder bf graftombe,
waarvan de inwendige open ruimte
zich uitstrekt hooger :dan een voet
beneden de oppervlakte der omriu-
gende en llaa8tbiigel~gen gronden
gestaakt zal worden .in' eenig kerk-
hof of begraafplauts gelegen binnen
de grenzen van de Municipaliteit
van Wijnberg.

HENRY Dl~ $MJDT,
Onder Koloniale Secretaris.

usteaenuo inrichting is in handen van Mej.
t zullen ommiddellijk beantwoord

rijden dagelijkacb van Sir Lowry
vate en bijzondere voertuigen zijn

vooruit 8c~ikkjDgen maken.- POUT ELIZAHETH..
li J,m»:ln.-(I'cr tel~raAf.)-Op d" wolmarkt

we...len beden I sO balen amlgebodefl, "'WiJ'.rul 11 7
verkocht wer-Ieu. Kr wa,,! g-et:n ver-dJlJcrll1g rn
prii_·

Op de vevrenveilingen w,'M 2t ~ gehandel.t.
oe aanvra .•..,? wru,. zeer scherp en de verk:OoplDg blUf.,:
s!.erk tell ~(l)l ..tl.· vun vcrkoopers. Z\\':lU"tc en vs le
waren vooral III HJ-t.D\'rtutg.

.A.-NDENDO~ TER,
, ADDERLEY I'EVfRUrl\ Kaapsta d
uitgetrokken door 'toepassing van ga... Alle
1Ilet gou.Il.) De beste I.-unstroul igc tanden

of platen ingezet, ook volgeus de al lerui eu wate
Billijka prij;sn. Spreekuren van 9 v.m, tot 5 n.ru.

-_ ..-------------------
DE ZUID-AFRIKAAN

VEREEN.IGD Mn

ONS LAND.JAGERSFONTEIN O.V.S.

AAN INTEEKENAREN
WORDT kenol!! gegeven dat de

heet' F. C. HU:'''1lJ;H1M.ARK aan-
gest.elq is tq,t Agent \'an Oll~ LOl/ri
te Jagersfontein in de pla:tLs van
den heer J, S. de Vletter dio van

G d ~
! f daal' vel'tro~ken is, ?jj wien zij YCI'-e oe er IzocLt waraen hlln~ sub;::cnptrc-

. - ,. gelden aan te zuiveren.
A. B. HOFMEYR,

Secretaris.

AAN.GELOdPEN'.
-" I

OM TREN'l' 1;) mam:idcn geleden
hij den ondergct,ekendo een

"wart Blilkalf.-Il1dic~ niet. lJiullen
3 maanden golost zal ~et verkocht
worden ter bestijdilïg ,,~monkosten.

J. S. VAN :REENEN.
Conteberg, Mamre.

I I'Ondergeteekendi.m, daal'lde
lijk ge1as~ door de~

\'AN DES nlJLi NEETHLTN~i,
zijne r~kenipg J

BEZADH~D EX (iBL\TH;j,.

O\"EIL\l. ill dl' l\:oJonie '\\'ol'dt'n 111.. 11..
JIl·I)(Jt,· publil-'ke eli boml ..H'l'gad" 1'1Il':' II
b,>II"II<1...n. Ji,' t{'n doel heLIJeu de ,', I.
keenle illdrllk~I'J]. welke ill d" 1<"1'1).
bliek, Il ("Il in ];!'t Inlit"nlalld, ""'I',t1 III

EllJ!l'laud. /.;j" ;-:-ellJaa.kl dt,vr dc "nCT"-
z"C'el'(e "u luid gt'l>azuiudt' HIf<JI·>~:;'.
"erh('crliJkil~7. \\G'g te neweu, lOll. re

woneu ,lat dc meerderheid del' be\ulklllg
"all ~t'ze 1,olullie-, au" elke uatiollallll'11
udk ;:1k"11l8tig-nng een'l"echt~evuel h"J:H
HIel' "Il (laar. wordt het bezwaar i!('~

0PI,C'ru. dat dezE' vergaueringt:n rasS<.'Il.
.haal k'''''t'kell ~'n daal'''m laakb<Ulr ZIJl),
Hel Ljdl 1!('Ul t \\ ijf, J tlat meu in dt'Jl

Illal:Hen lijd \\"el 1"'kplld i~ ~o.:",(Jrdeli lllt"[

UI! \\"urd "11 dit verschijllsel. .\.au 'I I" •.
gill nw 1."1:11;"l'I';\lJderdt'n .1(' ,elle tegen.
8taud(,l"~ ',Ul deu heer' HHODl<;:>, LtJua III
een o(Jgweu~;. in l.ijue warme oud,'r.
SLCUller~ ('II st'd('J·t d iell LiJ,1 heuLeu ZI I
a1l"1<ill hUil \"t'rmu:;"ll gpc[ lau ,Ieu grootel;
ti ':IH'llzw,·cnl .. r hulde tt' dopu hOle"",
n,llilll'[ gf'Pll rekeuiug houdenJe ;111,'; hl'1

gevoelen del dnizentleu .-\'[l'ikaners Uit' ZI< JJ
diPJI ;':l'lil'(·llk1. beleedi~d ('I! ~l>lllin.,dJl
Y.ageu Joor Jeu Dlau dit:'1l zij hun \el.

LI'oU \\ (." haudcu geschou.keu, ,1('11 mal.

dwn r-ij on,lel">!teuu4 llitd(l"". Jeu IUdll

dien zij m, staat gClSteld haddlln "1"1

grlJ(l{ \\'r_'rkvoor ZlIid.o::\.fl'ilb tc kU1]1I('11
dopn,

De Iwroerio!l ,au "nZ€' lUaatschapJ""
lIjk.., "aWl'en lUId ten gevolgp d" ak,.lii!l
g-eMchi..df'nis "an den jillgohllud. welh
<lillJAdt'gd i~ op cen fon,l;uneut \ .tI.
J<11'''(·1]baat. Zijn Olltlilaao ('u wurJiu!."
·toonen dit, Olll Ilif\l eens te Hlwekell ,'all
,I" kwaadstokellde a(luspnlken "an zIJu"n
I,ernchtell yoorzi!tl'I·. dl. DAnLEY Il \[;1.
LI'.:Y, die ill zijll H'ITl'g:lalldl' \,('rblinJh .. id
niet ontzien.hedt de hulp d,'r llt'kJt'III'deu
eu katl""rs tt>gen dc;u .\.frikaucr Dond III I.'
rOepell.

Et·u <Iuder verschijusel '[at bct gelil''''''
van den waren Yl'Ïeuu "an Zllid·.\ [I'i k.1
treurig aandoel en dal zijn O(JrspI'Oll;':

heeft in (kzelfde hron iti de deru.onsu·a.
Lics bij u( ontvangst van den ht:'er RHonE'
op tou w ge2;C(' ne illoticYl'n ,Ier ,(dil.

leggel'fi en Jraautrekk ...rs iicht{'I' d,'
SChl'C" U \\"e r" zIjn goed genoeg bê.kend-
meu wilde <Iell heur HHODE"; met eeu
vel'dedigingR-aJ'guml'1l1 tel" \'Arminderin"
yau su'af \'u(Jl"zic'll: doch do onDaJe;
keuue lui dl" dch <I.aal·tot' liewn gt'I>t'ui-
keu. w('nl"lJ tl('~ te gpmakkelijkf'T d:.tal"lt>e
oyer(o(c h,I:dtl, ulDdat zij ill ti ('Il heel"

ItHfJLJE;, '!.-lJ \ Ipnd ':!Il '( Afrikan('I'lloill
l1l'rkelld haddell. ï.IJ "'J'et'rden d"1l heer
!(H()f)ES ornd,l( hij "t'IJ aanslag hed[ g".
ruaakl "p ,j .. ge"aa.nlecT,le ~.(,]f"t.atldig.
Iwill \'al,1 het .\fl"ikaut'l"llom, op ,It· IJld

1!I"cd !!ekochw tJnafh.allkelijkh",id ,Ier

. -
VEH.1{OOPINGEN

VERLOR[EN .
.-- i

Dru kpcl's.l'l1aatscba.ppij,
·>vau de Saudt de \' iUiers & Co" Beperkt,

44 BUTgstraat, Kaap~tad.

VAN MULDERSYLEI, een
scllimmel paaJ'd~ omtrent 5

jaren ouu, met 2 kale ~~ieén. In-
furlllatie t.e worden gegeven aa.n
den ollllel'geteekcude die ge\\iUig lS

al de billijke kosten te qetalen.
ST ARKE, BROS.,

M~ldersvlei.

Vl;; ViLLIERS, IMMKJJM.A~ ..I: ~o .. H·SLAGERS
23 Eebrnar.,-Roudevlei .(lu&!Cl.en .rlalml','..ury

ell Do.rling) kostb"", ,.ruu· el! ,cc~.la.~ls.k'''.wle.
bave, boerderijgereedscbop cu blt.s,"".d.

J. W. MOORREES JB. &: CO., AF'SLAUER::'.
20 JM. a.ri,-" Vijgenva.Uei," te Groenekloof. ef

dooling M.almesbury, levende have en 10S8e ",,,,,Ic.
afdf'eling'; Publiek nm. huisrnad en 2ó tak rogge. ~

21 J&Iluari.-MaimesblU'l, huij!raa.d en ""IJl nl"koopen, als volgt: . b.uUl'.
!jav~als: en 2~~-K1elga.t, levende have, 1"""" gocdcrcu

Slao] t'"ssen I - li F'cbruarj,-Rolenbt1,rg ~bii Malme<hury.lcrcJt.
J ~ I . d,· have, boerderljgcreedsch!iP en graneIl.

Meri'lo £chap,~J]. Malmesbury, zaadhaver '"n zao.dkorell (lw.ru-..r)
• il I Is'" E <nd dezer mund, datUIn la.ter te bepalen,

~I-'gg", Goeuerepi a: I Il Februari,-Groenek1oof, Malme:;bllr." le'cDlleV. ' , :' bu vc, losse goederen en huiarno.d.
Op ,eeref" .: I 10 fi"cbrunri,-Groenekloof, Mahnesbur.f, [c"e, de
" , ~, f bijna Ilieu"," have, OOcrderijgereedsehap en granen.

" : "VAN ZWL.I.:)VALKER, A,F8LAQER~.
Granen, aIS.,: 3 Februa.~i,-~o~rd~ Le,'ende bawc. OOcrderij.

E t Jlas gcreedscbap cn b aIaraad. .
m'lInnAn ers e -.':{ se . C. BERGMAN, AfSLAGER.

.Tau ual'i, H.m~.

SCHUTBERIC~TEN.

AANGEHOUDEN in h~t Schut te
K IrtverTlei, over den ,veroorloofden

tijd en te \\'or-den verkooht op den ::lOsteu
Januari 1897, indien niet bevoI'ona gelost:-
I. Eeu VOB pual~1 .Mel'rie, omtrent 7 jaren

oud, rechtel'OOr zlVa.luw~ta.art sneetje van
aohter, linkeroor winkelhllak \"lJjn voor,
met eeu bruin bengst veulen omtrent 8
maanden oud. I

2. Eell brnin muil ruin Ezel, omtrent 2
jaren oud, krenpel in beidll. achter.
beeuen, ongemerkt.

H. D. WI9KENS,
Schutme!)ster.

/ I
Eerste· klasse

t '/ :
Eers'-klasse Getrapt~

Koorn (Baar4) :
~ullen w:ordep verkoch~

"'i",ou'J '.J.J.JO; van den h~er N icolaa~
de ondenloJgellde :_;

Extra Zaa~ Hllyer .

20 .Jo.nulI.f'i,-Kweeperfontein nablj Ceres, le\eu,
de ha"e en boerdcri)gereedschap.

P. J. r MARAIS, Al" LAQEI~.:
22 J:lI;unri,-Hartcbeestlo.Tl\a.! p-abij l'lkelUefl;wcg.

~tJ,tIC, lcVCDd~ huvc en boerdcrijgerecdschAp.
.. GlmAIW GJ;;NIS,AFSLAO]';U...

lV .'u,nual1,-Nicut7e!onww, GreBStla.-l. lc\'cndc
bil.c, boerdcnjgcl"OOlschap en hnisJ-nari. .

~'AUHE, NKJ::TfILINO'&Co., AF: LAG El). '.
Hj ~curuari.-})lLa.r1. reu JJr&Ch4i~ cri en bnieifa.ad.

P. J. BO::;lI1A~ ~ ZOON,AF!'LA(.;r,;H~.
:"mlcr..el West 8tmnJ, kostbare en'en, tl&tum mn

VI'I koop Inler te worden bepaald. .
J, J. HO~'MEYR & ZOON AF8LAGEI:>i.

i HI,ja"l11Ir1,-Welcome botel, nabij Durbanwcg.
, sli, l>e. Icvende hal'C.

, R. P. MALAN, ,lF15LAG}!;R.

, 11 Fcbrua.ri,-Elseboseh nabij 1'"rlerVlllc, granen.
lev,ndc h,>I'c,hHil!l"a&l, boerderij. en keukengerccd .

t 6Cha"p, llliuoogst.

AIdeelingsraad.Kant.oor,
Calvinia..

De Normal College Model Sebool.
. ,

[)
E v6r8('hillendeAfd~lingen van

deze School zlllle~ heM?pend
,worden op DINSDAG, d~n 26sten
(lezer. . .

J. R. WHlTTON.

VllOBOi' MARKT

LE'ITlJRZE'ITERS.
Produktenrna.:rk-t.

ONMIDDE LLIJK gevr~gd goetie
Hollandsche Letterzett.ers, Vas t

I
werk. Doe aanzoek ~ het Kan-
!.oor VHn dit Blad. "

I

I --)
IOndergeteekenqe wenscht
I het geëerd ~ublie~ van i 16 Jonuari, lsn.

..·L(u....\O.~ I bekend to tnaken dat: HB\(,rhovl' 0 7 ~ ~ BV ~

SnijdersLezigheid te, K,eren '.. 0 Iu 0 U IV ,i
. db! ,Watcrlemoenell () 0 (l 'J I ~
ID 0 ge 0l!'wen waar :I'emken I) OOG 0
eer JAN DJ<;KOCKbezjg- ':~I'J eien Il U '!I U 2 ~

gr,opend hoeft, en ver- ~~~'~ppe~~ ~ ~ le g I~ l:~
billijke behandclil1g de :hu men ... IJ 0;, 0 I .)
. ... d rJ",,"o.lIes per luo U 0 ~ u U lumng van ZIjne wlt'n en. KatI'll!" wk... U I;! U U U

P. J. LOb>fBARD. 12 lIa~'ens U karren.

KAAPST A.D,

~ IEUWJ> llIARKT Ell nu komt de bel:!'Chllldigiug vau on1.,'
'Ijalltll' I V:JO\\e1 :.t,lg \'all IJed .. kl'" \Tic-u-
den vart dell he"r HIfODIJ:";. Dez,' VI'I'.

g"dl'l'ingell die gehuuueu worden "!TI Il;

jll'oteJSt('l'I'c'1l t"'g"!1 de HIIODEK - tlt'UlOII'

stl'atil'S wt:'kkt't1 I"assenhaat. D" IJ, (',
~ ERRBI.\!\ h""ft le l::!tellen ho;;(::h gCH,la'" l
'of wij t9t1ll 111;1<11" in der een ,,·jglH~' I
i.uoe(.eJ1 zwiJ;tt,·n. t<>rwiJI d,,-oul'ez."tlll' Il

vijandt'n "an Zuid-.\_[rilut hnn h,,~[ il,,,.,,
om ,le %:.k"u hwr in d., \\ al" t" KIII"'I).

I~Ot't~il wij 'dan ;',wiJgen al~ luo'n "11._

, woorJeu in (It'u rnt)nd lel{( en eC-t1'· ", .
zindheiu {.ocschl·iJft"die ch, wcreld .la..'I'
buiten misleiden r

Toen ue RHODES· Yerh'·f'l'h..l" 1"

schreeuwden bl"ven :dj. die tIi(" ""rh"t'lllj-
king afkeurden, stil en zeiJen : laat
de ~lIOl)E -aanbidJl'I'S maal' I.Jegaan. wij
zllllen nu niet!> dven. omdat wij de ge-
JUoel}tfrt:n llit'1 uIIg ltlL't!" g;wrH.!t- willen
maken; doéh al5 de heer RHODES eerst
weg is 'dan rollen wij vergaderinglOu hou-

1;, Ju.nU'U"I, 189ï.
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(Van de kurell Ball tf:,Cu.)

Kaap_tad, 14 J.anuari, 19n.
"VtJGEIJ!'1'BlJlilYEElrEN.-Onze markt walt \'lIU

week tamllJii.k .-oouiell., 645 Ibs ophr.en~nde
Prijz.ell wan:1l vast:' tegen 1l~lll1
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Spaarbank IaatschappQ·'TANDEN!

MOorE 'WASGHBARE STOFFEN
OM :UIT ra KIEZEN.

.DePrachtigste Sorteering in Kaapstad
"jl,

~

Nelcrlandsehe Zuid~t

SPOORWEGMAATSbA
.' . I S. V. HOF.MEYR,

Secretariff.

LACTIFER

zullen dagelijks in
ten Kantore van de TANDEN!I

Kortste en Goedkoopsre Route V TANDEN !!\
--------,--

5!d tot 1/11 per yard.~Zie onze Witte Waschbare ~toffen, een
onmetelijke ver eheidenhoid in Kanten Stroken, Gestreepte
Stoffen, Yosemite.s, Drills, K amerdoeken, N ainsooks, Piques
(Effe.n en Gebloemde}, Zwitst'l'sche Mousseline, Gebloemde
Mousseline, Geweven Kamcrdockon, Crcpon Stroken enz. Een

jl groote verscheidenheid van \ritte n rondstoffen met Gekleurde
Stippels, enz.-.)~d tot 1 -l l per yard.

7!d tot 1/11 t per yard.~Zwart en Witte en Grijs en Witte Meng-
sels, nu veel gedrjlgeu, Gl'(lrukt, tegen 7~J; Mousseline van af
lO~ ; Zijden Zephyr« van I 3, alle nieu we en netts patronen.-
7iJ tot 1/111 pel' yard. .

lj:3t tot 2/11 peryard.v-Zijden en Kato,enen Gemengd~ Zeyphyr
StoHen, ID Gebloemde Patronen; ti.trell KleIIreu, ;;l.illt Effects,
Modestoffen. Gestreepte en Gespikkeldl' Stoffen enz .• alle kleuren
in Voorraad.- 1:;j~tot 2/11.

Sid tot 1/0-} per yard.-Schotsche Zephyr Stoffen, voor Dage-
lijkach Gebruik, Gestreept, Gespikkeld eli Gebloemd.-8-} tot] lot.

6id per yard.-Effen Kátoenen Pongies, alle kleuren.-fild per yard
7td per yard.-Gedrukte Nainsoo~s, beste kwaliteit Witte

Grondkleur in 32 verschillondo Tcekeningrl1.-ï 1 per yard.
Sid per yard.-GekJeurde Grondstoffen, met Gekleurde Teekf\ningl'n.-

S.d per yard.
1/31 tot 2/6 per yard.-Gebloemde Zwitsersche Mousseline, ill

\Vit, Crême, BCnI en Beigt', vc-rscirillcuds t,et'h'JJJll,C't'lI,en in
Gekleurde Grondstoffen, met Gekleurde ] ngewevell !:'lpikkcb.-
1f:\! tot 2/6 per yaad.

1/06 per yard.-Omkeerbare Katoenen Foulards, ill Doukere
1 Grondkleuren met :WiLte Srikkt'I:'I.-I.:l'~ !ICI' va rd.

IIJt per yard-Gedrukte Crepe K leeren, ill \'{,ittc Uil Gekleurdl'
Grondstof met GE'klclll'de ~pikkds 1'lIz.-11 ~c per yard.

lO!d per yal'fl.-Gedru·kt Fransch Kamerdoek Soorten, niet
Gekleurds Spikkels en Strepen op \rItte en l;l'kkllrdl' Grondstof
lO~d pel" yard.

J(:~t per yafd.-Zijden Stroken Grass Lawns, ]t)~ pCI' vard,
l/fI per yard.-Dubbele-breedte Effen Grass Lawn, L0

per yard, ,
2:\ tot 2:!) }J('!' .",ml.-Geweven Witgespikkelde Graas

Lawns,-2/3 tot, 2/~ per }'Lrd.
lUid tot I '9 per yard·-MO liS SE LI N E vali alle Hesl'hl'ij\'ing-L·n., RUNDVEE,

Paarden, Varkens, Schapen,
ENZ.

Goederen van de Zee naar Johannes urg, P ,I CO
en andere plaatsen in de Transvaal. ii .D'". i, -IS·· ,i,' A' .C"S &' . .,

Dagelij ksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 urennaar~bharlnesb~rg: Di: ~ST :: SCHE LEVERANCIERS
en 51 uur naar Pretoria. ,

Tarief voor Reizigers naar Johannesburg, £4 17~"-an £3 nl~, I VA MEU BEL EN J

,TOONHUN LAAT$ ~llP1fUAL

, " " :1 "Pretoria' £46s, 6d.-en£3 4s ' liet a' 'SI' k Set
Dagelij ksche pérsonendienstvan Durban (Natal) ',". ' am n aap' am,er . ,

naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in '!,
de Transvaal en Oranje Vrijstaat., '

De Heer WALKER
I

WHDENScHE TAlfDEN INSTITUUT
U/ster kamers, Gronteotei».

HE!"VT de eer aan het publiek
in de Buitendistrikten te

berichten dat hij een HEEL STEL
TANDEN in EEN DAG kan
leveren tegen minder dan ,?e
HELFT van den gewonen pnJs.
Ean waarborg voor vijf jaar wordt
met elk stel gegeven.

(ON EIGEN MA.A.K8EL).s ·1

• ' ; , ; . II qOED , OOD SOLIED ESSGHENHOUT,
Nationale Vraagstu., kken ~ .... ea" '-'

DOOR,: ;, ~fiiI s. ÓlII -g.s.
PIWJ~l~~~!~~_~~_!~_~~.~~~vos. " "'DE AR,.W ALS"HIERONDER:<

r )ROFESSO]t DE vos hccf t. liet Afrik auordom q.OO[· hot schrijven
t van L:i.iIIL·de,f.!·c1ijkeeu doortastende ai-tikelen over de groote
l'fationale V raagsLllkken van ons yolk eenou dieust-rbewezeu die !Diet
~pol'dig ver!.!l"!:\-II~."l werden. De lezen v.m ONS LAND heb hen de
stukken s(,;·lilg u iet ulicon !11L'C bL'langstellilig on uewo~deling, maar ook
met iJlstL'llllllillg, gelezen. De wenseli is dan ook reeds door velen uit-
gedrukt dat deze stukken in pamfletvorm verkrijgbaar gesteld
beliooren te worden. Doze begeerte voorziende hebben wij een beperkt
getal ~cxcmplarL'll laten afdrukken en inbinden, die nu verkl'ijg~aar
zIJn aan bet Kantoor van ONS LAND.

Tegen ad. per Exempla.a.r. Postvrij.
Zij die de stukken l'('OUS gelezen hebbeu behooron zich van een

-cxcmpluar to voorzien om zo ook ;~an anderen dio gl'ene intcckenuarcn van
Ollc; JJ,tl/d zijn te leenen.

Zend uwe aallvragl'n met liet bedrag in postzegels of post wesselsaan

WILSON~-MILLER & GILMORE. Van de Sandt de Villiers & Cq.,
/ Uitgevers "ONS LAND" Kaapstad. :ATHERSTONE HOUSF.' ,

WEDGWOOD HUIS.

Alle Consultaties geheel Gratis
-----,---

WEGGELOOPEN

VAN de plaats" De Hoop" Vlag-
geberg, 1 Zwartbruin Mem('

Ezel. even witbek, gebrandmerkt
linker zijde nek F. Beslagen.

Heeren en Schutmeesters bij WIe

genoemde Ezel is of moge komen
aanlocpen gelieven dadelijk kenni,
te geven aan den onderge~ekende
door wien alle billijke kosten z\Jlt:'u
worden betaald. '

J..G. CARINUS.
Vlllggeberg, P,O. Lj ndoch.

THORLEY'S VOER
VOOR

ADDER,LEV - STRAAT.------------~y---------------------_.----~,----~------- .,_ Il., grootm ..ken Tan ~..._

Zonder....
Eenl~eA"ent-.Aan Graanboeren en Voederhandelaars. Borden nd halidozijn,

Kommetjes 2d per stuk
Yleeschschotels 7d "

VOEDERPERSEN en PAKDR A. AD Theepotten 6~d
Kopjes en Schoteltjes

31d

R. WIlSON, ZOON tt cl.,
Eetservies 12s~ 6d.
Theeservies 6s, 11d,
Toiletstel 6s. Hd. '
Bekersstel van 31s. ~d.
"Stel voor Jnwaelen!

12s, Bd.
"

OVERAL HEEN;
"

De Oudergcteckcudcu hebbeu nu ill Voorraad

AAN WIJNBOEREN.-Wij heUIJL'1l OnZl'11 \'ool'l'aad \'UOl' 'L

"DRUIVEN l.W:OLENS. SCI:UUJF OM i
Gd 1Illstreenie ,.

HÁ!I'(lKA'<T,3 Voet 4 Dui!D "~.~den 6 Voet 9 Duim hoog. met. NVlegelgll.l8
.d)3 DUIIC bu14DUIm. ~5 5.

ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST:
- HET -,-

Goedkoopste
Huis P,.ij.~J ijst., ;

r
POSTVRIJ i

~;I DE Stoombooten dezer Lijn I'ertrekken
van Kanpst ad "ItRI Loudeu om den

anderen Woensdag, Le 4 \llll n.rn . DUI'

Ma.deim en Plymouth, te Sint Helena en
Ascension s.anJeggende op de bepaalda tus-
schearijden.
I R!t7.
.lan. !}-Dl'N\'ElJEN CA,"TU .. K:'I,t, Rl)ei~~O"
.. 2O-HO~LIN ('A~TU .. nni" TRA\'EIUi

Fr-h :I--HARWAUllE\ t',\~TI.l~, KIII,t, Rtt;sy
n i7-TASTALLlI\ t';\~TU:, K"pl. DtJf(',\~

lIar. 3-:-;ORRAM C,\,TLt,;. Kal't. HARBf8U~
" 17-DUNOTTAR CAt;TLK Kapt. HAY,

De" CASTLE MAIL" Maatschappij

1:'\

Kaapstad.
------ --_--, -_'

"'IlICed..g~ c»c»d.
THEATER GEBOUWEN,

DARLINGSTRAAT, KAAFS"""AD
(Noem S,V.P, den naam van deze kmDt,)

I
I
1-

VERDl7NNINGS·MACHINES.

KOLONIALE STEENHOUWERIJ. EItra Booten Joor Engeltnd, via Lu Palml~
l'EMflIWKE CAl"TLE. Kapt. 1tI.H'H~I.I., "l"trnt

6 Jnunarr.
T1STAG~:L CA"TLIl:, Kltl't. HDII,HL, «rutrrnt ~'U

.lunuazi.
DOCVB CASTL.hl, Kapl. HARRi, .rtnt t cu t ~l

Jauuar:
AHeNDEL CASTLE h.apt. \\'1~IILIt, «mttv n

Febrnart.
MBTHVEl\ CAST Lil:, K ..pt. BRY", "nltll't" 1

Fabruari.

R. CANE en ZONEN, Hoek van Strand en Langstraat,' :
~AAPS'X"4D,

GRAHIETWERKEN WIJNBERG. TElEGRAPHISGH ADRES: GANE KAAPSTAD. DE M8.iH>ooten der M8.8.tscha.ppij "Cf'

trekken vlm K8.8.psta.d naar Engel:\nd
via Madeira., om den a.nderen WoetlJl<ia.gten
• unr n.m., aJS onder a.&nloggende

VOOR ENGELAND.
,. 8{,-J>{OOU, Kapt. OlU¥FLli.
,J~97.

Jail. 1:-1-8001' (Twin Screw), Kap', I.AR"~K
" 27-MEXICAN, !inpl. ftEYNOI.O,

Feb. IO-NOIUIAN (Twin Screw), Kapl, }I"L"H

" U-TARTKR, Kapt. MUlITON.

•

.WIJNPOMPEN.

De ondergeteekenden zijp be,
reid ffililnllmenten en gJ"l\r,
sleenen in marmer en gl'aruillt
to leveren en op te richten,
graven met steenen muren óf
graniet in te sluiten te Mait,
land of op andere kerkhoven
in de Kolonie of IIoADg'l'enzendc'
Staten,tegen redelijke prijzen
en met den meesten spoed.

Voor Vraoht of Passage v~rvoege men
3 VOK'f MAROBBN Top W A80JITAJl'ELmet Tichel Rug, me'" KlelD Kastje zich bij de Agenten van de CASH K

beneden. en een Kapstok aan elke ZVde. £~ .14.. MAlLBj)OT MA !.TSCHA.PPIJ, (Beperkt

na
DRUIFZEVEN,

St ukvat borstels.
Speciale gepre-

pareerde slangen

EXTRA. ,BOOTEN VOOR ENOKL~N V.
ATHENJAS. Ka.;!t CO,.I', orn t r-en r 31 J".,,('1'ndl('r
GRt;EK (Twill ....:..:1'\.\\.), h;ll't. T....ACJiE, nmlJ"'f'fl! I~

Ja.IIIlK.rI. doet n.h.J ~1. Jh·j"TUt.. A1k_";T1l'"I,)1J en
M.u< leirn.

I'BETuHIA .. Ka/,t. Hac,l E. om t rr-n t "2:. J:~lluB.n.
dt)d nnn .Mnt errn

OCELPIr. (Twin Screw). K.apt. 1'Y<;ox,omtrent 1
tciJrua.J!. doet eau "\1. Helenn. A&.'t·lhi\_11l en
Mlllll'ir:l.

OOTH ~Twin &1'('''''), Kap!. HRt:KSRR, omtrenl ~5
Jo t'bnllln. dood aan Mn.•irira

(_jA~rON. tTw10 ~crew). Kalit. -_I omtn-n t
11 M~l.'irt, d,Jt" ua n St. 1 clcns, A.sccD~JOn ~D
~I ;'lII'_'ira. '

IfA.l'L(Twltl F('r('~,) KaJ,t. ~YL'rI:;.."'!TEIi. om(rt-nt
t~ Mn.ut. doet aa.n Mad<;lra

EOD van de Maetschappij',; ~uoic Stoom
hooten 7.al SOCTHA.MPTON VI'I,-Iatell\"Oor
HAMBeRG, kort na. de a.ankolll8t Vall
dt!'l;e !Ilailstoorpboou,n.

RETOP RKAARTJESnaarE~GELA.:'\ IJ
gangba.:tl' "oor Zes Maanden. wor'dAn UiL!!""
reikt tf'gen f'en veNuinderinl$' .all lO pel'Celit
op den llubbelen Passageprijs.

RETOl;RKAARTJES naar HA \"j·:.\'S
langs de ~U8T worden nitgereilct, Vuor de
I.erugreJ8 binnen Drie Maanden pel'de l' nioo
of the Castle Maatschappij Stoom hOOlen ,

Voor Vracht of Pas8agedoe men aanzoek
&lIn de Kantoren van de U nwn Stoomboot
Maatschappij, Adderleystraat.

VOOr wijn

UNXON LIJN
KONINKLIJKR MAlLDIEN~ï I

DIOI STOOMBOOT.M..A..ATSCHAPP1J
<.SPEBK. Tl.

,~hrij£ voor inlicht injron en prijzen aan

R. M. ROSS& CO.,
STRANDSTRAAT. KAAPSTAD.

BEHANGSELPAPIER, lINGRUSTA' EN ANAGLYPTA"
ALSOOK VERF, OLIE, VERNIS, BORST.E!LS,Enz.

,
1

I
f
"

'". --------
.',

Bemoedigd door de enorme
verkoopingen, rn a k e n de Fa-
brikanten zich gereed om

, SPECIAI,ITEfT:-Papier Mach" (Stucadcoi- Pupior-) Hoekstukkeu, Midden.
orua ruen tun, Vormen, enz.) enz. "
, .'\.i-cIJltcktcu, HOllwmeester's en Huiseig nnars Zll Il'en tijd spal'en dool' zijn Ornamenten
III vcr hc-vt-n relief te gebrUiken daar ze veel gemakkelijkor op te zetten zijn en veel
Iich ter t'lI g-nl'dkooper dan bout,

JC, .lwem t aan alle SOOl·t v/.'II,Jf uisschi ldsi-i ng en Versiering benevens het Schilde-
reil van lllbntll{bortlcn, tel<ell blJl'J~l' pl'I.Jzen. ,250,000 BLIKKEN

TE VERSCHEPEN. 3 VOlT ~L voorzien van een Spiegelglas 18 duim bij 14 duim op
1 patente wi,eletjes. £2 7••

.BOHEMIAN HOUSE 16.HOtJTSTRAAT,
, K.A.A.PST AD. i

BoTengenoemde ~ aa~~~~l~~~eden in prij~ dan de inferieure inge.
yoerde art~elen en df!.8.rWIl ~htB .hout gebrmken dat goed gedroogd is
ID de ~olome I~en lCOQj)a ' t voordeel hebhen van onze. waarbol"gd at
de lII1ialea. de ~tte van 'het c. t zullen 8~n. '

VERKRIJGBAAR BIJ:-

J. C. SMITH·& 00.,
IJ~~r,KoolenTimmerhondf~gazijne, 0.1 . , Si&CO

"OLONIAAl EN AMERI'KAA.NS,CH ~.AG~NHOUT, " 8lII0I:-, UBiIm..lB~ 'I O~,~lOM'
STOOM ZAAG..MQLENS, I t BARR.A.O~ - STRAAT LAll~-=..,.. 'TRAAT

RO, Breestraat en RiB~b Plain, BOO¥-~TIU:U'f ~-8'l'R.U.T.
K.A.A.PS'X"A.,D.' , KA AiP STA D.

B. G. LENNON en Co.
HEYNES, MRTHEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en Co,
STEPItAN MePHERSON en (;0.

en bij andere Pakhuizen.
Inw.

OU"U HEADAOHE.
I'Oa,rtEI THE BLOODII,_'., ...,. ..... ai'''''''

Zuid Afrikaansche VertegenwoOrdiger ::-

r CHAS. W. HOLMES,
Timber Straat. Pietermaritzburg.
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MET OX~ LA.~ D, I () J.AxrARt 1807

OPROERIG E KAFFERS. ---::::Cwellmgton Vruchtenk~ee.lwl1h~611dat de rekentII; ~:n dt'2cn~"
tol 'til kon "i' dell o vert rokk en eli wdkersveresnigmg een s m 1 .uIl met te boven ..rol/wn,

~ en afo<chnft ran [eze ....solu ti« ,.al " er
han h~d wot dell aan de fI C"I",I01I", hen tak dtr
~(Do{,lIIde bank en cle \ olm rch t door rl 1.(;

rr~f)JlItJf" t-\~e\.1l7"dv~nkra(htlln t)ldut uin
I It;'"l I l. I..: <tf~ tu ft eeuer ret'i~ lu ue 111

I , udr-nde dat dl ze l vli, I HANDEL EN NIJVERHEID

STOCKENSTROM

( ~un et" C rr"p / I a.}

Decem ber 22 1R%
\IRI \lJ ItI\l. IJA\1 \HlI>;'

KM FEIt-- Il: KLJPDAM
1)( voorz rt ter I' J (""e C "'0"

r red Pcrl~'t Jl III I"nen
]1 _ ..

K I\I" "r\ IJ, x - Op N:Jl vergadering
v-i ~ I~ 1 .. 1,,11 '(ehouden legde de beer Bell
n.i., t r 1.11 -or Har k ly \Ve8b ie za ken aan le
li. tl r"", I L en S~ orde hen aan ZH.:h aBn it: "et
I I I ICI en bun werk Le verr-ichten Z fI

I "I'r""k maakte 1>II)I<I:",a r een groeten ind r k
p de kafl'ertl
De blanken te Kltpdam hebbeu eel

!lings mae b t gecrganiseerd

\ I gt. vcrl"t 1 lUring

P. \\ , t..

Inl n ~ I.". II II
Or kwlLl&"d

\1 ••
C'tlIINJ.S<i IIA\r'( 1\ J\"-~I

vecht ruet d~ kalft'" ~eWl e~t tOL

macht l,.,droeg ~"'terlll t. httl( 0
Fuller kWI n I., mld [erna ht JJ

mnn a I 1 Ut' pr \ ian 1 k IJIl L

,l.{elooft dat w I met v! le ma x ims zul h-u wucl
kil die Ilc)g • t \ Il \ li> lrl(

naar T lik )uU gewil HET TE HUIS
I lt x Il I J:\ 0 I lt 'I 11 ~ II IJK III iH I\'

OFFICIEELE KENNISGEVING"ij;N

tJ.' te )

'cCtctUrJl'i l.racht .. rllt I

l<,fcl lJl Z Ik< Il dV"' vx lf I, "llIo r,ul I
l r"'1\\l1l aru

lJe lu-er \alf Z II ~,,,llt voor n t

t!~rllglll t Id r.( II 'erSUlJ.JI vIII de
Illl In ureur generua l le ver kr JgCI e n III ct lf
d or (.Il pertun nente c uurussn ht-~Ii~ t r '\\01

den gc.eu nd ee: d loor lel hr-er I ti le.
:l.JLngcn( lit I iue t teJ.{E"1J ( lJc hoor PU\_(_K.:k
stornde tegon

ln .iSev.LI de 0IIIlH d~11
gellll ud ten undr-ele W I"

men Jl. ZULk lau-n vuren
Il eer P 'COc k

I'oeu "erd hesloten III gcschnf t " .!ell. I

dat de raad zin vergndr nng 'erd \lgd, m d,
, lf leden \ osier \ an Z II EngelIl echt r-m I

en I ui he In staat Le stellcu naar d c I laa t.s Le
gaan waar het ng eluk gel eurde L( al .. \ r
rne ld II dr md ... metfllllg eu dl! I! ra de, lek
te hebl en ondr-rz >eht 'an ZIJl. rapp. rt en
getutg61 Is z< uden beveaug en dat de pluk nCe
, rlkome n zich tbaar was ~ aar het (nge' il ria lt ..

grbe) cn dats-r'dit met p den b , fd weg was
en dat leze r~oluLle tegel Ik mt! een COllie
van de get llgeul~ mn den procureur generaal
C'pgel. ndeu wor-de voor zIJn opune er Her en
tegel [ke I lIJd te onder-zoo ken of "en raansltd
agent zljnde t en zaak Legen dell raad mag' P
nernen eli f hll dan niet gedisk w alifice, r I I'
onder secue Su \ lil '" et 4(1 ' ...n 1H~ i W lil

neer ecu "J van den raad d. 'gent pget redc n
IS tegul dell nad lil al. zoodanig fooien 11 1
\ angen heeft

H er kwam de heer Poeock teru" er verzocht
d lt ge roemde resoiu ues hem \ OOI ~elt.:7.('n
,\ ~I der en \ e rzoc hf cl lar p ti lt htt \ 19~t <if'
Ir te:"lt wordo, ingeschreven JJl het not ulenl-oek
Dat h I als Id van dezen raad ver-eoekt z!ln
prt rest Il IR III hr I' en tegen (..""{rllgt! 'er iere
'""Iulltng 'all pu I hek ~eld In del! zaak \ an
lIodner ,. af ieelingsrnad , In ( Ian" illiarn

De b(~. \ III ZIJl .tel Je "" r dat zin protest
met opgenomen ,,)rdt II he t n t u lenboek ge
seconde, I'd do- I den lu-er t ng' II T< ch t :taDge
Tl met -' legen!. Voor (h hetrt:ll \ r-t er
\ an Z II J ngelbr ..c ht e n I u hbe Itgen I, heer, Jl

"mlt en Pococ k

CALEDON. II Il

I~I Af III EI I\I."I{ \ AD~\ I R(, ADERI"(r (
HUl!)) x III' I JA:'-i 1817

(I
le ,\ el YIJI

l' 1) do
II I Hu

~ I " I I "
Jl u ts v ader

B -lh vruchten begll11ellllu r Jp te w t.!
al ... er !-IOW8 vriende: Z In d e w il 0\ CT heb

ben delik d!).1 11n de kUldfrell \ Lr )!1~ 1 e
lIJ1' "I z rllcn or 'co. dnnkbnar

\\ I w li et lar

AA"D~MARKT
(Van de heeren Jl .Iansen & (0

Georgeetranr KM{j d makelaars ell .Ig-e
meene "genten)

\ ti' Ian ua r 1~9
II " ""
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