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, AFDRELIHGSRAAD Yan ROBERTSON
. Pu~

JtsoJll.oq'l,Op,de. plaats Omheinifl.~sAkii78B3,In~~nal'l.llt'Lp<?fI ms.tv:ikt Pi:lde.tibe:rg. _

in . ~taat· :pjp' te .HIE,RBIJ geschiedt kennisgeving
c~~~i~iCa.i~~ 'van, belhv.aa~ 10 termen van Sectie 5 van

~~ IIo~ndicb. Akte No. 30 van.l 3', dat op de
.Vlm: ~n· :Pl'qf!eBtant- ¥<?}gendevergaderIng van den Raad

~"i'-U"J ,.,.~r.a~,· ~a.lAris te houden opDL~SDAG, 9 Februari
\tnegf.mtllg "'.'po~). . per: jaar. .1897, te 10 ure V.W., een resoluti6

· ·:'l).ade V~kAntie zal voorEfes~1d worden om zijn
· I' E:ll:ceUentl(~ den Gouverneur te ver-
· ~~ ~ 10ll! op z~ken een P~c~atie uit.te .vaar~

Sdb:€)tJ}it]lql~ e 4, kinderen t:W'ee dtgen, waarbIJ Iu.) de vOQr~nl.Dgen
. . na ~ohool- van Deel I. van, genoenfa wet

tijd 'VOOr 'per jaar,; alzoo 'verklaart van kracht te zijn in bet
te mpnen een aard en tien pond VeI~kornetsohap Boschjesveld af.
per Jaar. Applik:anten k:uopen zich deelIng Robertson.
v@rvolge,» bij den onderge~kende, Op last van ~n Raad,
sch?,Olcowmissie "., G. W. BOROHERDS,

P. A DU TOIT, Secret.aris.
A..fdeeliugsmad ,Kan toor,
Rohertson, 18 Jan., 1897.

ROZENBURG. . '

I{EJUFVROUW 'de Weduwe T.,
C. LocHNER.,voornemens zijndé

van Woonp1aats' ter veranderen
biedt hiormede te Koop aan haa;
WOOnhUiS, gelegen te Mahnes.
bury.

Het Eigendom bestaande uit een
Welingericht Woonhuis bevattende
verscheidene Ruime Slaapkamers,
Eetkamers, Dispens en Kombuis
BuitengebollWen met Zolders e~
groote Stalling, alles in besten staat
van reparatie.

Een stanjhoudend .Artesische Put
extra. water; alsmede een open stuk
-Grond Q,Blegen voor het Woonhuis
met Vruchtboomen beplant.

Aanzoek te worden gedaan bij de
ondergeteekends aan bare woning,
niet later dan 20 dezer maand,

Dr: (,ndL'rgctl'ekE'uden bohoorlIjk
daaruu\.' gt'last door de heeren

J"I1:\.\1r Cl "nE, die van woonplaats
g;wt veranderen, zullen VOOr zijne
l't'kl'nin!S'

Ill' \\'Ptlll."da,i!',;3 Feb. 1897
.\.In zijne Woonplaats

ROZEN:aU~G.
Saillj het Dorp :\lalmesbury

j' ,jill verkoopen de olldervolgendo
1./ \ l'l:dl' Il a ve,Boerderijgereedschap

I I. (tranen, euz., bestaande uit;
L Levende Have, als.
Paar Karpaardeu (zwart) 3
Jaren oud.
Paar Ezels voor paarden.
" Jonge Paardun.

I " " Merries.
~ ~[el'ries met V culens.

I:! Gcdtesseerde E zels 3 tot 6
jaren oud.

I) Melk Koeien van goed ras.
H Vaarzen.
-; Jonge Ossen.

:: ',0 Aante..'l :-\chapen, geschikt voor
den Slachter.
Lot Varken,;.

II. Boerderijgereedschap als:
:2 E.l~ra Bok Wagens (Lijna

nieu w.)
I E\ tra Bak kar.
I Wat.'rkar'.
:.! Sllij :Machine, '(Zelfbinder.)
I Voer ~lachille.
t) Z"i"l'n.
I Wawr KI·ib.
:.! Land "
I ~eil "
I Spall TUIgen; Compleet.
:1 " Ploeg Tuigen.
.. " ZIVingels en Kettingen.
:) Dllbbelevoor Ploegen (Ransom)
~ r-:nkele " " (Howard.)
1 Zaailands Egge.
I I-ilijpsteen.
I Naaibank.
J Zadel Hak.
I Lot Graven, Pikken, en Y 01'-
ken, enz.

II. Granen als:
11J0 MltJden Zaad Haver.

En wat verder zal worden aan.
geboden.

Kost en Drank volop.
JOHXNIE CLOETK

J. W, IOORREES Jr. ct C6., Afslagers.

..DONDERDAG, JÁN~:'1. , ,
,.ENT DON ST ELL ING SiO RoiN

OUDB PA."'lJO~J:B: t
! ... J jMet prachtige EikenIanen, Loopend>W~ter ~~ .

schaduw over het geheel~:terr,e~.. . . \

I
7 MINUTEN LOOPENS VAH L!DY aUf, ST~TIDB. :

VOLL~ IILl'l'AIR£ BEIDE i. ,

PROIBlfA~B OORpxlT .I~'DIH , AVOND.
MET praChtige Illuminaties en Grootsch~ Vertboni~g v..~i VU!lrWerk,

wanner de Band van het late ILeIC8$te~hiite' ,ent,
o.a, zal opvoeren twee Zoor indrnkwekk~nde Stukken, getitel~ c. pisodea
in een Soldate-9 leven," en .. Het Jachtt40neel," Iwelke e$e droote BeDSá.
tie verwekten' in Kaapst,ad. . i : il'

Behoorlijke'schikkingen zijn getroBen om een maaJ~jd I(Ll,lncheo,n)
en andere ververschingen op het terrein: te vers*haff~n. ; . I '
Den geheeien dag zullen VI'lICbten te K~op!wezen.
Passeer-~aartjes (om weer mee in'te komen) zjIlle~

worden.. '0' J

~ , : '. I

----------.------~,- ,i

SPECIALE TREINEN.!
.. , ,!

-------- i• " !
Een(> Speciale Trein zal Kaapstad verlaten om 9, uu~ V'W') via

Kraaifontein aankemende aan de Paarl 10.44, en Lady. qrej Brug,10..53 V.m.' , . 1

. Speciale Treinen naai' Kaapstad via Kraaifo.lltein r4u1Je~ als
vertrekken., " J

(1) Vertrek Lady Grey Brug, 4.10 n.m.
"Paarl 4.17 ~,'

Aankomst Zoutrivier, . 6.10" '
" Kaapstad, "6.57 .',

(2) Vertrek Lady Grey Brug, )0.3.5 n.m,
B Paarl 10.56 ;.

.Aankomst Zoutrivier 12.1'8 J~ , ,

" Kaapstad l2.27" . 1_

(:3) Vertrek Lady Grey Brug, ,7.1Ó ", ,i,
" Paarl... '7.24 ;n.m. loopende v:ill S~llenbosch.

Een trein zal Lady Grey ook verlaten om 6'126 n.m, voor] Worcester
en tOfiSqhenliggende 'Stations. ' .

Retour Kaartjes zullen uitgereikt worden tegen
gewone enkele prijs. ' : ' "

Na aankomst van den 10.35 n.m, trein van Paarl
trein bij Zoutrivier wezen voor het venvl'oeren :van. ' r~IISalnelL'8

LlJ"n. I

I i
CRAS. (J. .A. VILLJE

:' !

SJ."1U1'S & KOCH,
: ):fa1mel3bury.-'-', , j " .

~OUYERNEMENTS[~NNI8GBtTNG
. NO;: 30, 1897.

BtU·;-....·Ul ~·.(Lt\ol(lffialm{ et:t'Ctn.r:i!';. TA)(~ 1 .y~'1 ..fer.-,pc~
, rnl)n! ef! Ge7A'odhejd" Al,lcelwi! K.'litpi<tlld, KIla!,

tIe Goed, Hoep 14: .hrru.'lri. 1.89-.

Gaedsmanslrr::wl, ,
: P.K. The nest,
: Diat. Piketqerg. --------- --- , ;

".!

DIVISIONALCOUHCILotROBKRTSOH

1\ IT IJNHEER,_N eg:enmaanden geleden
.1V.J.. beta igde ik in een brief aan u VI\Jj

Je goede uitwerking va.n RHEU~:tA.TJ_
CURO in mijn geval. Jk ben 00 jiL:reuoud
en heb 23 jaren lluiggeleden aan CHRON.
ISCHE ASTHAM en RHEUMA'rIEK en
zochte verlichting van vele be.t'OOmdege
neeskondigeu, en pl'OQeerde alJea eender
baat te vinden en had in mijn geval alle
geloof in menschelijlre bekwaaroneid ver-
laren. tot dat ik RHEUMATICURO pro-
beerde én in eens zijn mijn Neuralgia'
Rheumll.tiek. t'}l pijnen jn hodd en aange-
zicht verdw-euen en hilt nieuws is ver en
wijd \'ernpreid dat :" Ou meester VAoV RMY
a.mper heellemMI gezond wos van die
lVonderlijke Medicijn," Bn dit Will! werkelijk
het gevaal ; elkeen die het probeerde be.
veelt het aan ..

De heer JACOB Vol!! Z(:.lf.Villi V]ak:fon~iD
(3 uor vail S~ijnsbnrg), is genezen VIUl

een schijnbaar ongeneesJijkgeval van Rhell~
mat jek en Jicht. Nooit, zei zijn moede-
Mevr. V.I.); ZIJL aan mij, was er een erger ge_
'1'&1 Villi "Koorts Ziekte", zOOal8 tij het noe.
men. De eeste dosis RBEUM.ATJCURO
deed de lijdeDde jonge Ill&n rllBtig sillipen en
medecijn werd vOOrtqurend ioegediend,
hoewel da boren en vrienden 8Biden dat

A,Jn hare woning in de KERKSTRAAT, zij niet v&rwachten dat hij leven zon,!DIU
TE MAL---SBURY, htj tmeP·maal hie.,., en getl1igd.e van de ge........&_ neelllcracht van de RHEUMATICURO en

HET VOLGENDE, PILLEN.
H d P H' JONES RHEUMATCURO.uisraa . - 1 iano, 'ar-

moniliID, Tafels, St-oelen, IJzeren De ouue heer V~l" DER.WELT, van Red.
de~bllrg, werd genezen door een bottel.I,pdikanten, Sofa, RondetafeJ, Wino, Debeer A. Comz&E, BI'8.Ddvlei, Midde!.

. ~"l Goed(,l'en, Toonbank, Glazen burg, C C. \'ond dadelij:k verlicting. , Mijn
K :t.'it, H.a.kken, Stoven, enz., enz. zoon J.H en zij') schoonvader, de beer' J. A.

~d j d h h S}lfT. \'II.n wonderboom, Bnrgel'sdorp, wel'-. Tl' gl'lijkertIJ za e uur van et den ook genezen mll8.l'ik moet nn sluiten-
h1[I~, Lehoorendc aan Miss COETZ[,;f:{,Ik blijf IlW da.nkbare vriend, J. C. vaD
gl·legcn in de Kerk.straat, tegenover Ret gl'OOte Zoid-Afrikaanschegeneesmiddel
dt' Bado.ll, opgeveild worden. V()(J,· Jicbt" RhellO'ltiek, Rhenmatische Jicht,

Lende Jicht, Heup Jicht, .Aang~cht.
G. W. KOTZ E, . pijnen, enz., en heeft vele duizenden ge.

Secretaris. vallen, veel ergel' dail bovengen noemden
REI) 1 i> C Af: I genezen. 18 yerkrijgbaa:r van alle .ApatiteJ. W, MOOR oS, .r., 11 0., :s agers. kers en Winkeliers door geheel ZIl:id,Afri

.\lalmp::lbury, 8 Jan., 1897.

Wed. T. O. LOCHNE.R.
Hakea Lodge,

Malmesbury,
8 Januari, 1897.

'BENQODIGlp,
rnWEE ONl1>ERWIJZER$ voor
" 1; .Bllitens~~o],en. in hét diBt;ri~t,
Zoowat 18 mIllen van hfoltJ dorp,
Sa1~r:i8 in ~idf gevallen £140 per

' jaar. In het emte geval. ookl vrjje
woning. Ken.Jilis van 't HOU~Dd80b
eene ve.reischte. .i

Doe ru;tnzoek bij den (>nder-
geteek:enge en \rergeet niet to r?81den
wanneer met ~et werk een ~"yaog
kan ge1l1aa.kt worden. -!

'. PAVID WILCOp~.
tifJi&'Eln~1Mosselb&8'l, .. '

, 7. Januari, 1897.

FENCING ACT.-1883.

J\T OTICEis .hereby given in terms
L' of Sect-Ion 5, of .Act No. 30
of 1883, that at the ncxtMooting of,
the Oounicl to be held on TUE DAY
the 9ih day of Februari 1897, at lÓ
s'clock a.m., a resolution will be
propo ed to reque.si His Exéellency'
tha Governor to issue his Procla_
mation declaring the provisions of
Part 1. of the abovo Act to he in
operation in the Field - c.ornetcy
BOBchjesveld Division of Robertson ..

By order of the OOIlDei!,

G. W, BORCHERD8,

Se~ietary.

'.,

WELLINGTON.
TE KOOPOFTf HUUR.

"

f-l ET Vaste Eigendom van, de
Onuergeteekende, gelegen in

de Kerkstraat, te Wellil1gton.
De Gebouwen belilLaan uit:
.1.-Dubbele-verdieping Woonhuis

onder Leiendak bcvattendd2 Slaap-
kamers benevens V OOl'~, Eetkamer
Dispens en Keuken. '

Ir.-Buiten gebouw annex boven-
staande (ook DUbbeJe."erdiepinO' en
Leienda.k) bp,va.tten~fj3 Sla.a.pka~er8,
2 BedIenden. Kamds, groote Stal
en .Wagenhuis: pe Stal en Wagen-
hUlS kunnen, indien vereisGht met
wenige onkosten in woning, k~mers,
enz., veranderd worden.

Gedul'ende een aantal jaren werd
er een "Privaat Boarding House"
gedreven.

Voor iemand die een Rezigheids_
Stand, Hotel, Boarding House of
een aangename woning begeert, is
deze een uitgezochte ge1egeDbeid~

Men doe aanzoek bij

De Wed. P. J. MAROHAND.
WeJlington.

BEN<DODIGD
f,,-\ E~ bt,lm:c:ine DRBS "MAiKER
r j VO,OI' blJ!ilonderheden doe men,
aanzoek bij'

Di\'il,jooa! ('-<J!lneil ()ffiet>.
Houel·t.'j()l), lb, I, Jauual'y. 1/:i97.

. _. ---~-._
WEGGELOOPEN,
OP 1 .Januari, 1.'397 van depl~

. nw Jen onder~eteek ude.-
1 licLtvaaJ Merrieáel, :j jaren oud,
met gelmipw manen en staart, aan ..
de l't'chterzijdt! l:icht.bul'e zweep"
Jagen. +Heeren Schutmee. ters en

anderen bij wie gemelde Ezelin,
[ ..) IERBIJ 'geschie~t k('l);nisge~ mocht aa~eloopen zijn of nog
, . ving te~· aJgemeene bekend. mocht komen ~oopen. worden

nu'"er'-~iImaking, dat het zijn ExceIJ.e.nt,je den; verzocht er dadelijk kennis van te
GOuverneur, op advies 'Van dep Uit- geven. aan de~ ..onder, eteekende,.
voe't'énde,n ~, behaagd heeft, on, doot- wien aHe billijke kosten zullen
der v~ziemng van Sectie 04 betaald worden. "
van ...J1e._~I' Ptlblieke Gezon~heid WILLEM J. BASSON.
.Akte, .1883;" t~ bepalen dat, op en ltQndomschrik, dist. Malmesbury,
na den eersten dag van .Atl~~tuS. 15 JauMri, 1891.

1897, begraf~l!3ssen UJ,.hetMat-eische- -w-' E'-G-G-EL--O-O-P-E-J.N--Kerkhof aan, 1:$1'OOie'sWeg, .elders 1
~-t--"'_;~+-'_~+----" -.~Ibekend als Jl Dead Man's Lane,"

binnen de: grenum der Municipali_ 'T.AN den Ondergete~kende om.'
teit Van.._Wij~rg, ~ullen gestaak., V treat den lOden dezer: Een.
worden; en' :Verder dat het begraven Vaal Bruin Merrie Ezel, 5 jaar 'oud .
in eenigeti gra£~elder gf gra.ft;ómbe,· Beeren Schutme~sters "en
WBaI"va:n· de' inwendige open ruimte, elievan kennis te geven aan den .::
z,jch uitstrekt hooger dan eea voet Ondergeteekeude, door wien. alle'

.,~!!IIIIH·'V""¥f 'tJ6l11uaJlU1J ~neden de Qpp,ervlakte d~ omrin, billijke kosten betaald zullen, wor-.
~nde en na~tbijgelegen gronden den. .
gestaakt zal w,oPden in eenig,:kerk_
hof of begiaa.fp'laats' gelege-n ,binnen
de grenzen van de Municipa.liteit
van .Wijnberg. : ' ,

HENRY DE SM1DT,
" Onder Koloniale Secretaris.

. i

Het Genas Hen Allen
Vl'udu-kantoor,

Malmesbury, 6 Ja.n., 1897.

VERKOOPING

..
MUIL;EZ·ELS.

•• I " ',' f '. ~
. .. . i' '- . !

---------------, ----___ I
' 'I.. • "I IVERW.ACHT per S.S •• , Kilburn" i val} Montevideo. ~n l&iing

MUILEZELS, SPtlciaal uitgezocht ~OOl' eel! de81C:u~dige;i13 handen
,en m~r, van 3 t?t 7 jast; oud, a~en gedrfs8~erd y~r ~et!t~igi ,Het is de
prachttgSte lading Muilezels die l£o'ntleVldoo OOit v~lietJ en '" allen
8uperiwr aan de gewone Montevideo Mu,ilez~ls. ;,;

Het stoomschip wordt. hier om8tree~ den 25sten dek!" V:lll'Wacht en
de Muilezels kunnen. bij ¥nk~ms~ gezie.n ~o.rqen: .ae: ~~der~teeken.den
verzoeken zoo 8poe~hg mogelIJk: ap1Jllcat~e te ml:\k:en bIJ heil, daar de
lading naat' de oo~telijke havens zal venioeI'd worden: i.p.dien/ geen' vol.
dóende aanleiding bestaat. tot 'een verkoop hier. i i;

EZEL RE~GS:rE~. :
.Aan ho.rd bevinden".zich ook oon g~ta.l Eze.~engste.n ,di~ ook ver

kocht zullen worden .. ZIJ wo.rden geme,Jp te zvn éen Izeer ; superieure
zending VOOr teeldoeJelllden. ".. 'i, ' .

Zich te vervoegen bij

MALMESBURY

Executeurskamer en Voogdij-en
Brand-Assurantie Haat8cha,ppij.

HUISRAAD
RN InNKELGOBDERBN.

:-)t('lJt:>nboi>ch,
8 Jan., 1897

VAN G. P. C. LAUBBER,
B. B. Kloof,

Klipheuvel Statie.
18 December, 1896.

DE Ondergeteekende behoorlijk
daartoe gelast door M~s M.

l'''nz;!u, zal publiek doen verkoopen

J)O~DERDAG" 21 dezer,

WEGGELOOPEN

BLOEMHOF 'SEMINARIUM,
STELLENBOSCH.

Het Aesiab Kaner Geneesmiddel
' '" ~ j. !. VAN de plaats" De Hoop" Vlag.

geberg, 1 Zwartbruin Me1'rie
Ezel, even witbek, gebrandmerkt
linker zijde nek F_ Beslagen.

Hoeren en Schutmeesters bij wie
genoemdo Ezel is of moge komen
aanloopen gelieven dadelijk kennis
te geven aan den ondergeteekende
door wien alle lJiJlijke kosten zlLlleu
worden betaald.

J. G,. C.ARINUS.
Vlaggeberg, P.O. L,ndoch,

-+--+~""';"_"'-+"---:---'-+-""_T--,--. I' K JItD . .ándries Babe beuigt hier-
, mfde dat 1k volkomen g~nezen

ben vanhêvige~nkeiinnu'jnl:ipdo.or
het. ti ~~siab" Kanke~ g~nee8middel
vlln Mej. A. E. van Nlekerk van

d 'LoeVenstein, D'Urban 'Road. Ik
.1" was twee ja.ren onder de geneesk uu-

dige behapdéJing van Dr. Ohadwick
fan, Darling dat mij veel kostte doch
LOnder goed g.evolg. Dr. Simonrs
van Malmesbury zeide mij dat de
kwaad in, mijn lip zat, e.Q-wou het
snijden ma.ar daar wou ik! niet aan .
Zoo hoorde ik van dat wonderdoen-
de middel, gehru:ikt>e het en werd
gen?zen. Het, is DU dcrticl "'jaren
!felëden dat ik radikaal geZ(}DU ut'lJ.

[u dien tijd omtl'ent ~eveD jaren ge-
leden beb ik mij van Dr. l\ïciliwoll lt
tan 0 Darling lut€n examine. Ou ow
mijn 1e\,(01:1te verzekez:en en hij vo',J

,: ruij";tolkomeu gezond.

J. A. Rllbe A. 200Tl, .J r .
i' D'U rban ROad .

2de MllllJ't IS9D, I
• i

TKV 9 u CR V.Jf.

~L;LlAM SPiLHiu~ & Co.

BURG5T~AAT, iKAA
ii '.' j.

BOC_,&;
Invoerders, :van·

·LOGIESHUIS.

DE oudergeteekl'wle z<Jl·op dell
Jstell Februari, oen .(I;ersf,c.kla;;

Logiésbllis, op het :Marktplein, te
'vellington, openen YOOI' hel reizelld
publi€'k, en zal <1ok genegen zijn
8choliel't'n in ·te 1lemel) tegi:1l £j
per maand. E~r.~te.kJas bckmJeling
wordt g'l>\\'llal'borgd.

Applicatie:'! YOor ScboJil'l'<?D "oor
het nJ!g0ud 1.,.... arta.aL ltJill!l! tDt op'.
:!6 deu'r worJén ing-<'\yac!J 1.

V. J. JA.L'OHS.

----_ ._. ----~"----_
BENOODIGD

EEN Onderwijzere.s Voor een
Buif.;enschool diaL Hanover,

aan b of 6 k.inderen onderwijs te
geven in Holland ob, Engelsch EIn
Muziek, behooreode aan een Ned.
Geref. Kerk. 8alaris £40 pel' jaar,
en vrije inwoning. '

Werkzaamheden te beginnen op
1 FEBRUARI, 1897. . DOl' iladelijk.
aanzoek bij den ondergeteekcnde. '

D; F. V.AN DEB MEBWE,
Melk Baai, Somerset S~ralld,

~AN

_'-_"---
KL\SSEN heroptmen op KuN-

,11
.\';, 1 Februari; alle brieven

ln('dl·dcelil.lg£,ll, applicatie. te richten

. J

j

Eerw. J. H. NEETHLING.

P.J. VANZfJL ..
KLEEDERMA.KER.
' pOR~BYILLB.

Yredeuburg Hooge School voor

0,E F.crsj,e Zin ing in ]Jet K'
J<lar, Jr<~);, 7,ill beglDDen

WORNiOD.H;, 27 Jalluari.
Lijst Afroeping om J I) un.
~pplicaties aR u .. '

Mevr. W. B. PERCIV.AL.
Overbook Spuare,

Kaapstad,

.,' 'j,'



OP en na Zondag 31 Janl'lari 1897, zal de volgende verandering gelaats
hebben in den Hoofdlijn 1'reindieDst, n,1. :-' .

Dagelijksche Passagierstreine~ met beperkte snelheid. De Band vall het liste,Jjele~~teirsll,~r
Een 'passagierstrein met beperkte snelheid Eerste, Tweede en Derde i

klas (uitgezonderd Derde klas passagiers loc~ tussohen: Kaapstad en LU U 'R
Worcester) zal uit Kaapstad dagelijks om 9,0 v.m. vertrekken, te Kim- .' r' '. .
berley aankomend te 7.29 n.m., Vryburg 3.5 il.m., Mafekin_g 1.0 n.m., •. I --.----+-.---
Bloemfontein, 9.2,5 n.m., JohnnnelSb~rg ~1.25 n.m. en Pretol'* 1.5 D.m. IN verband met bo'teDgenoe~de

VRIJLMO.-Eerste klas passagIers zullen alleen vervoerd worden i beha~ve 4e get one
met den trein die Kaapstad Vrijdags verlaat. verlaten naar St. Ja~e8 en Kalk

Een pasilagierstrein met beperkte snelheid,' eerste, tweede en derde Wynberg; 6.15 n.m~, stoppe~de
kJas)met gezondel'~ del'de. ~las pas8~giers plaatselijk tusschen Worcester ~end? te ¥ow~r~y, ~ottdebosc? en
en Kaapstad) za.! 11I~. Pret~>rla dageliJks' vertrekken om 1Q.30 v.m., uit' '. pec~ale ~relnenll.ullen. DIt ~i'A"I'-'"

Johannesburg dagelijks Ultg~zonderd Maandags .(op Maandags zie weke. 9 nur n,m. (Ejlpress~ 9.10 en 9
lijkscha mail) om 12.0 's middags, uit Bloemfontein, uitgezonderd Dins. gelegell stat.IODS. \ .
dags 12.-1-0 n.m. aankoménde te Kaapstad 12.47 n.m. dagelijks uitge •. ' Passagters va.n ~lmons~tad
zonderd Woensqags. ~ .. ' viln St. Jamesl met 4.u speci&len

LgT ~EL.-Deze trei~ zal correspondeeren i.n De .Aar voor Kim· 12.15 ,:..~.: f.· , I

ber'ley, VrlJbnrg e,nMafeklllg met dbn 9.0 v.m. trem van Kaapstad. PrlJ~e~ Vjm alle ~tatlO~s ~s, 6~1'
Deze sneltremen zullen correspondeeren met den trein naar en van neer het mlDd~r berJ~gt;

Somerset West en Sir Lowry's Pass.' Een beperkt aantaJ reizigers zal ' .. Pa,s~gie~ voor ~ezen prijs
slechts met dOOligaandesneltreinen vervoel'd worden. . l:nt ~aa.prt~d :vertre~Eln om 3.

D l"k h GP' t . spaemie tTelD~n. . \age lj sc e .ewone asssag'lers remen. , . PriJzen v~il 8i~onss~d Is ..
De tegenwoordige D.O n m. tl'ein van Kaapstad zal eindstation den 6.24 n.m.! gewon~n tr~ln.

op dat u'ur blijven verlateu. '. . : Voor ver~ere bijtonderheden
De 10.59 n.m.-trein van Johannesburg zal vertrekken om 9.25 n.m., ; ~

en zal V1'oegeraan tllsschen stations zijn.
Doze tl'erne!l zullen slechtlS ~en aeperke getal p~a.giër8 v'l¥>'oeren.

Wékelijksche Passagiers Sneitreinen.
De tflgemvordige 8'0 :n.m. trein van Kaap tad Donc}erdags. zal ge-, k - Gdstaalt mn'den, em ill plaats daarvan zal de 9.0 v.m. sneltrein van Kaap-?ro .ureur evraag, stad Vrijdagl:i alleen eer'ste klas prufsagiers vervoeren, en zal een eet~

TE ~T~IJTLERVILLE. ' saloon aan zich hebben.
, .. ' De tegt\nwoordige 11.58 v.m. trein van Johanpes-burg Maandags zal

• e..r1,periillg. voor cen Prokul'blll' fn~station om 3.55 n.m. verlaten, Bloemfontein Dinsdags 3.59 n.m. te
dia QOk als Afslagur m~('l \aap tad aankomen WOfousdags 1.55 n.m. P..

S 'en,- .dOQhhij moet Hollpntl :ch . Er :tullen ndg anda..-) kleinél'e veranderingen geJll:lU\ktworden waar,,:
ll-nen (lill toi eoo Pl"otÓ8tánt.scbl:l b" dill ~d" l' hf te' de " "

,.ei-k ~Jnx~~rr ..Yerclere infofm&tie h:~o~:i:l:~a~~~k.ere In IC. mgen v.Iu ' n ~llu 10 tijdt~e18 ~n
.. bekomen bij : ,C. B. ELLIOTT,

,J, SENEKAL, . i All!emeen~BestaUl'der.
, . . :Rietfontein, .AJl::~nB~8tUl11'8 Kantoor,

, P.O. Sf..9ijtlerville. " p8ta4~18· l'~. '1897.

f

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

. WEGGELOOPEN

'

7 AN den Ondergeteekende om-
treat den 3den dezer, een 'vaal

chimrnel ruin Paard,:~ jaar oud,
licht van nek met kleine doffe kol
voor den kop. Heeren schubmee-
st r en anderen gelieven kennis te
geven aan den ondergeteekende
door wien alle billijke kosten zullen
betaald worden.

E. J. LOUBSER,
Doornfontein,

dist • Malmesbury,

'.. 'VEGGELOOPEN
TWEE blaauw-vaal Ezels, il jaren

oud, omtrent lien !:!7st, Vee.
r\ 111'lI worden vriendelijk verzocht
tladelijk kennis te geveil aan deu
oudergeteekeude.

. S. J. VAN DER ~PUY,
P.O, Klipheuvel Statie.

- _~--------------

"YEGHELOOPEN
()P tle_n] :lden dezer, eon donker

VUd Paard gemerkt LI. D. op
rechtcrbout. Il eercu CII :::;~hIIt-
meester s gelieven kL'UIl is Il' gl're!)
aan den L':g-enaal·.

s. J. L-\~ DEft :::;p[Jy~
Alexandria,
plo Philadelphia.

Onderwijzeres Benoodigd
Te Glen P~IUI, Wk. Harrisrait h.

APPL-lCATJ ~;.~,eigenhandig ge-
schreven m J Iollundscb e-n

veraezeld va-. getuig eliriftou vau
bekwaamheid, goed gedrag en lid-
maat cbap eener I'rotesta ntscbe

. .Kerk worden gevraagd en moeten
, nan den ondergeteekende ingeleverd
wordeu niet later dan ó Februari,

. 1 !Jl, voor de betrekking- van As is-
t t nto aan de Vagte Wijksschool te
Glen Paul. .

Kennis van Muziek eene . ver-
eischte. .

, ~~d £75 benevens de muziek-
gelden en vrij logies.

W('rk te begiuneu zoo spoedig
mogelijk.

Billijke reiskosten zullen vergoed
worden.

:M. H. MAREE,
VOOl'z:der Scboolcommi:'hiu

Balmoral,
.. wk. Harrismith, O.V.S,

Jan., 1897.

VOOROK

Rondgaande School te Klipplaatdrift, Wijl<
Onder-Wittebergen, Dist. Win~erg.

"APPL1CATIES voor bo<;"e~ge-
, Doemde betrekking, vergezeld
.~ r gecertificeerde af chl'iften

de bij de wet vereischte !'le-
".LUK.,,,,, ..riften vali bekwanmheld,

en lidmaatschap eener
"",",l"It"",;:t"'l.ntAnl Kerk, zullen door

ondergeteekende . ingewacht
tw'or(1en tot 10 Februari 1897.

8a1l:I1'j £120 pel' jaar benevens
0' .' chool~ldell. Kl'.U~! van.Muziek

V l'61Sohlió, Billijke rtllskosten
f-:J\JUtilliV l'goed·worden. Werkzaam-

te beginnen op 1 M~rt 189i,

H. GUDATH,
Voorz. Schoolcomwi sie,

\
·Sën kal, O.V.S.,
.14 December 18!l6.

t KE·· NISGEVING
>~IlENNIS wordt - hiermede ge-
t" geven da.t geen persoo~ het
. ht zal llebbtm met Vee (Klem of
root), of op .eenige andere Wij7.e
:vertrediug te doen op de plaatsen
bai en Folmocl'sputs llffitrikt

n.Jvinia, zonder de toestemming
den he I' Albert u 1'. vali lijl,

o n ieder ~ie gevonden zal wor-
. n ovortreding te plogon met vee of
p. 0011 andere wijze oJ! de boveogo-
..ldo plaatseti zonder toestemnl(Ïng
afr den beer A. P. Van Zijl, zal
Oigeil8 wet vervolgd worden.

A. P. VAiV,ZIJL.
'£,ldnia;
1& Jap., 18~ï.
-_;.---- -- ...~~-_. --- -

--.

• oi ,

~U~!'V:llilir.uit de ver-
bel:>'~n<11~, hooft. den onderga-

'v..erei;cll,t. ··lAoo~endleli'geJI~tom op ;

25 "F.eb. 1801,
: Aan b~veO!gemelde ;Plaats

.•~:O.J:BVA~~EJI."
. GeI;eKen jl) deze afdeeli~, Publiek

tw:i/11r,n,"- . Verkdopen . de onder,!.olg0nde
'Have, Boerderijgereed-

sch~p en 1 H uiaraad enz.
Beataande uit:

LeViende Have, als.
10 'Paarden (Ruins en Merries
20 Aanteel' Beesten van goed ras

150 ",' Schapen (Merinos)
10 Vette: Varkens.
II. Boerderijgeroodscllap, als:

1 Bokwagen
1 Bakkar op Veeren
l' Openkar j, ,."
1 Kapkae j'" "

A span Tuigen
4 " Z \V~ngelsen Ket tings
10 Zeisen'
l' Slijpsteep
1 Schroef
1 Kruiwagen
2 Houten Watel'kriboon
2 Dubbele-voor Ploegen (futnsoms)
1 Ploeglande Egge
1 .lot Wijnvaten .
10 Zweepe,n en Stokken
1 lot Graven, Pikken, Vorken enz.

III. ,Huisraad, als:
Tafels, Stoelen, Ledikanten, Wase!.·
tafels Kleedtafels, enz., enz.
.En wat. verder zullen worden

aangeboden.

A A N 'T STRA NO.

DR. MILLS van SomersetW~~t, v~rscheid;ne aan~oeken geh~ hebbende worden om
Om een gedeelte van ZIJD j1.11gendomaan t Stra.nd Ill. erven tl:1 Doo aa:n~)C1I::

verkoopen, beeft eindelijk daartoe besloten, en de ondergeteekenden] ,
geautorizeerd per publieke veiling te verkoepen op den Stoep 'van het
National Hotel,

Op MAANDA.G,S Februari, aan.t.
EN DEN VOLGENDEN DAG INJ?IEN NOODIG,

De 220 Erven hebben een? grootte van 50 x 100 voe~; zijn allen i!l
ëen Blok, een gelegen aan de rechter zijde van den weg. leidende .naa~. t
Strand, juist bij den tegenwoordig en water-toevoer en ID de onmiddelijke
nabijheid van liet voorgenomen water schema om 't Strand met water te
voorzien door pijpen; bovendien is el' nog een altoos loopende stroom
water door bet eigendom dat aangewend kan worden voor drink water
en besproeinga doeleinden, omtrent 3 tot -! minuten gaans van .dl:)Zee.

Ve GrolId i.~zeer vruchtbaar en bij uitnemendheid geschikt VOOI'
tuinen en boomgaarden enz. .

D(~ligging ~an den grond is zeer gezond erf zeer gel:ichikt VOOI'
permanente wOllmgen.

Deze biedt eeue sohoone gelegenheid aan voor per60nl'n begeerig om
l1igendollll11l'Dnun het Brighton van Zuid-Afr-ika te bekomen daar er nu
zoel' weillige stukkeu beschikbare gronden aan 't ,Strfllld zijn, CII te
gl'lijká tijd verschaft hl'L eeue vl'llige geldbl'legging ami Spcculatcurs.

Dl' verkooping zal begirim'u IlO. aankomst vali dell morgen trein.

P. J. HOS.\'IAN & ZUOIl, Af81i1gel's ••

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

I
B~I,ANmUJ.K:

i

,I
.. I

Een nieuw ontdektlGeneesmiddel1
in Nieren en ~Iaas en Kol
Neuralgta] SlaPel~oshêid e
procucue.van Zucir in de. /!

/ :
~ / I

[, IT g7me Ismi~del i~ beproefd; ~n
.J beroe ,ndstej Geneesheeren I m

landen. ( i !'Jl, , .
. i i I. I

1!lIQOBE (illl',cU, Mulzenl.,J,.)!.
,\rrul.l'du f-{~ri_:Wous :.o.QngO(.~ln)ij te docu

kOllit:u in g-oc'flltoopql' \'OTIU {m (ill kleinero 111""",.11 ... klu)
. tJric(.·dill" beeft miij ~'TOUf~~-cf'JjcJrtiJl~ J:,rcge\'l'lI. \
gl·,,~1 aan I:hCIHH~tickc Jicbl eli rJk'Chtfi OCU'
rlunn. dnuruij i,~mij, n.lgL'III(~JlIC ;"'CZtllhlhcid:-: 1

Sled,," zij, ,Le ~'du"e" h"hOc'" "I. ik kunucn
~Ht)'.'g dunkeu \'oor, de tt'C7:l~lldi,II~. L"\,' Hilt woorl "hll'nclltCQA.le.

~tl'lIell Hos('h, 14 J an, 18\:17.

bevolen, door de
land en au,pere

r
i
ii

.H NO'''U1wr, ~~9f\.
~L

'~ondrui,,()1 .gellcc"tll'ddd *, bc·
het mijne. w. pt uw
ik 0011 nUL fetaal'

lIerlijk veel 1-"'11'1ge-, Il .
dell heer Iluu.drfty uict

I,
I'
I

wn.sroxa]
"I.
li
I;n.

I, 16 Nc,'eIJlUe", ~~!l';,
;1

,,,,,,,.1<,,,,,, ,,,hl<"I voor Rhcu~la Lick
1~

rbevulen. Zij w~chtêJ'
lat ...ij t1:lllroall df.clfdc

• ji

get.) D. J. WAT~~H{

"r
1>..!18I1""'"'" ij JJ..'CClllWr, ~,tl9(1.

O~;., HE~;n I. H Ill~CH. ~llIiiellbcrg, : i

J i:Wnanlu Hocr,-Het )QI,l ;'nij gelHlCgcn doen nl.~ p-c ete vcrschillende All' rrt· ,,\~'''" CCII . ·.'~_)(J1·~t v...n Il:\'
·'VrH.;odifl" will .kl\.:J1 lot.'konwn, d.:u\r ik l(c'vul1\lcn !lIcl) Ilat dit uitstekoud lUittJcI 'Ulle AClu Dl~"tt.beH~
til dit land Zl~t !\1~"(!lnt..'CII, W.J~ Hiet cverul te "crkrljg-CJ1,itl-:. 1 L." dw., t li

I li. bIA~[KUI>, ,.~J.
---~--- I:. l

! ~)Jnnunri, 1~\)7.

il
door ItW grnll)(.'.l$l~.lit'ldt;.1

"W""" Wo'. ;,~1 ,..Ij,
Koel! ~ H\Fh"

I.
)
"
"I. 17 .Innuar], lrr!17. I

:\
• I:

.'--_._~.~--------:-------"!"---

Du Hl:l;U I. HIBtiOlI, ,\iuiicllbcrg.

\,'a.al'ftc Heur,-'Vl.'C~ ZI~goutl mij nt~ twee
). •. Urtco liu.' zoo spoedig g-ij lit bekouu. ~

PROEFHOUDENDE WAAR IN DAVES' Hel Iwef! mij "",v~"lb' ,,1 gulll.'l.D. dui· ik het. .lil ."UCII "I' de unukumat. VIlIJ li" "iUlI"'CIl voorraad 1)'['
rust IJltlg'Cli hebbeu nls ik, ; ,

. :

BIEDEN AAN

Uw dw.,

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

f)E:'-i HEEn I. tlIWSClI, Mlli~eIlLeI';!.

Ih·t doeL mij I-,rqll()Cg'cn U re melden dAt iuij» ;licrdll vcrk-st zijn
,I [Jrit:L'Clill Strtl~dlCln," i 1-

Na slechts een hul vu Uc.lc" gcuruikl le hebbe,! k;w:llUcn ,k .,_tOCII Uil 'gruj.o,( 1

LOCI! nudero tteo;ch te 1A::ndell. ' ' [

(WlI·'fgCI.) M. GLA8HOn·.- L- _

!
. ,i.

W AAllJlE Ih:.r,:11 Il I'IC;CU, i .'. I . '.
\\"(.,"t.'l; 1,00gncJ t~n.1,clld '~~ljCC11 under bottel van lI~'e mediciju .. Vriccdill Sl
Ik ,IffiO 1t.'U, ~totJI1..1I1 ric I 1t...'TCH ,L,'l11otlCHgcdu."6IIJJe tlf_! lnatstc zes jaren.ieu cell

heeft hij \',)lkllllll'll gCIlt:.y,c1l I inucn 'tijf dagen. (bar i~ ,'0.11 rlcn steen en
WC~. Ik li!luit ti eon postwtssel VU(lf het bedrag ill. I

: ' !Dc uwe.

I
I

I
I
1 '

1)Choer Furluill \'au hetl~ta,tlf~ St.'CTdari~({(!,~rt~Jl\c-nt a. costi ii' \::1.11 .-

n;":,;,," c",hccl lX'v~ijd ~""""1kt. Hij l!L'(;ft dil, ';<' (l'~lIk", lUIDde 'pct'Ï:1.le "
8utde'I(CDaar C' t,~'cL<"n S'fO,;c'h<""1 ) en ,Ic Zecl'f'ldc, te Muizenbcr)!.

, '. ! 1

- 'l'e bekolllCn bJ alle Apoth~kers ~n in 't groot bij
I I 1. \

WM. GOURLAY & Co., KoolI.Ju.gu.~.u,
, i No. 8, ..Hj...."' ...
I

Pamflotum en tcrdere inlichti~g
! I

ISIDORE:

INSLUITENDE IZOD'S'. WELBEKENDEJ
THOMSO~'S EN C.B. CORSETTEN ..

WIJ- hebben de Grootste Sorteering Dames, dienstbo<ten'
,en Kinderen-Corsetten in Pleinstraat. Dames wor-

den verzocht onze waren en prijzen te vergelijken met
gelijke waar in andere magazijnen gekocht.

Kaapsohe Gouvernements Spoorwegen. '
Kaapsche ~ou""""""":::::,~~~,,_

.- 'I i -----.....,..--f------Verawiering en Vers~ellillg van Passagierstreinen::----------- ,

te .klaas; of
geld.

,réizen met de
ef!, 6:5 il.m.,

Kaapetad, ~ J

IJzer:
, .~
I '.,

i'l\ "Of! 0'
i '-r,l' •• ,,,,.. ....

·1 ,,

$0, 'J.

I'

;.

OP

Dinsdae. den 26 Januari l89?
OP m; PI.AATB

"Kriekjesdraai," nabij" De Oaks)"
VAN

JO Eerste Klas Aanteel Bt'\!!'lcn
waaronder Fraaie Melk K()l'ic~
en Jonge Vaarsen zijn. . .

6 Fraaie Jonge Ossen
200 Slacht Hamels
25 Kapater Bokken
40 Jonge Varkens
30 Mudden Gaarst
50 "Zaad Ha ver
40 "Harde Koorn
De Beesten zijn alle in go,'d"

conditie, en' de Hamels en Rokken
goed voor den slachter.

B. J. DE KOCK.
Caledon, Hi JaI!uari, 1897.
.DElFERS, MOORE &: KRIGE, Afslagers,

SCHUTBERICHTEN.

RUIM CREDIET.
!J. J, SADIE.

~. W. IOO~REES ~r.a ·Co,: Afslll.gm.
Vendu-Kantoon, Malmesbury,

18 Januari, 1897.. ..

AANG EHOUDEN in het Schut' Le
Klavervlei, over den veroor loofdeu

tijd en le worden verkocht op den 30st~n
Januari 1897, indien niet bevorens gelo-t _
I. Eeu vos paar-d Merrie, omtrent 7 jarel,
oud, l"f'chtcroor zwaluwstaart sneetje van
achter, linkeroor- winkelhaak van Your .
met oen br-uin heng'lit veulen omtrent lj
maanden oud.

2. Een br-uin lLuil ruin Ezel, omtr-ent :!
jaren oud, kreupel in beide achter.
beenen , ongemerkt.

II. D. ,",tICKENS,
·Schutmeester.

Afdeeliugsrll.a.d. Kantoor,
Calvinia.

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

STIGlItffiH &ZOUTENDIJK,
t V IlOEO ER BIJ RICIIA.KD CCKIIIE)

APSLAG~RS.
Huis, Land, Goederen, Claim, Flnan-
eieeie en Algemeene Commlssié

Agenten.

INNING VAN HUUR EH OPENING VAN LEENINGEN.

Jeppe's AI'('Il~l(>,Connul siener Straat
JOHANNESBURG.

Po>tbu, 9i9.
- - , - - - - - -- - - - - - - ---

KENNISGEVING.
100 .Varkens·1 100 Varkens I D E OIHlerg;t~kende wenselit

a..1J1 her geéero ~bl:iclr\'1ln
.Malmcshury bekend 'te maken dat
heden zijn Snijder bezigheid te
Malmesbury in dl' gebouwen waar
vroeger de heer J JL'" DE KOCK bezig-
heid deed geopend heeft, en ver-
zoekt door billijke behandeling de.
ondersteuning "an zijne vrienden.

P. J .. LOMBARD.
Malmesbury, .

]5 Januari, 1897.

Qv Zaterdag, 28 Jan., e.k.,
ZUL~EN 'bovengemeldé Var'~ens

Uit de Marktkraal te Welling-
ton publiek worden verkocht.

J. N. HA,MMEN.
M. L. SMITH" Co., Al$/agers.

Wellington, &,
18 Januari, 1897. ?

--------- -----Somerset Strand!
Somerset Strand!

Vl~RLOREN'OF GES1'OLEN
VAN de plaats Klein Le.moen-

kop, eee Vos Ruin h!lrd mt t
beide acuter voeten wit, kh-in kol
voor deu kop, effentjes. stippels op
zijn rug, beide voor pooten beslagen,
omtrent 8 jaar oud.

Vrienden en Schutmeesters ge-
lieven dadelijk kennis ie goven aan
den ondergeteekende, die alle on-
kosten zal betalen.

W. MANS,
P.O. Klein Lemoenkop,

Keuhardt.

Yerkoopjng yaD,' Huisraad.
DE ed. heer ·M. L. Neethling

zal op zijn voormalig verblijf
'te Somerset Strand laten verkoopen
op WOEN~DAG 27 JANUARI 1897
een sortearing uitstekend huisraad
bestaande uit :

. A. Slaapkamer meubelen, zooals
bedden, eens)aaps en twee-
slaaps, ma,trasseu, waBch- en
toilettafels, enz.

B. Eetkamer.ameublemen,t, zooa Is
tafels, stoelen, .a.nz.

C. Salon· ameublement, zooals ronue
en ander,e tafels, stoelen, ,enz.

D. Keukenlogereedschappen.
De verkooping zal begjnnon om

10 uur v.m.
_;_

Correspondenten

AAN INTEEKENAARS.
DE Subsériptie op CJ DE ZffiD-

AFRIKAAN en ONS L..L~D"
is van af 1 Januari, 1897, terug
gebracht op' den ouden prijs, te
weten: Een pond zes shillings per
jaar of 6/6 per kwartaal

A. B. HOFMEYR,
Secretaris

Drnkpersma.a.tschappij,
Van de·Sandt de VillierS & Co., Bpkt.,

17 Aug., 1896 .Denk aan den datum. :
Woenádag,27 Janua,ri 1897.

PAUL D. CLUVER, Afslager.

WORDEN verzocht alle brieven.
. geld ter betaling van reke-

DIngen voor subsc.'lptles, Adver-
tenties en Drukwerk bevattende of
betrekking hebbende op bezi:,;heids-
zaken, aan . den Seeretar;s der
Maatschappij, en alle brieven met
COl'respondenties voor del Courant
aan den Redakteur te ·richten.

A. B. HOFMEYR,
Secretaris.

Urnkpers Ma.a.t.o.chappij .
Va.n do Sandt do Villiers & Co, (Bcpkt)

" Ons Land" Kantoor
K.aap~tad, 14 Oct., i896!
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ADDERLEY - STRAAT. GEGÁlVANISE~RDE
'W·I~.E»~C».

,Aan 'Graanboeren en·Voederhandelaars.
I

DE STERKS -;;;:..:;;;;;;:;',.;1:;
. f IN DE ,

8 voet wiel . 25
8 voet wiel en 30
8 voet, wiel e~ '40
10 voet weil en 26
10 voet wiel en 30,
10 voet wiel en·40
12voet wiel e~ 26
12 voet wiel en!30
12 voet wiel eri 40

'. De Ondergeteekenden hebben nu in Vo~'raad

VO~·DE.RP.ERSEN enPAKDRAAD
, .

AAN WIJNBOEREN ...:._.Wij hebbun onzen Voorraad voor 't
seizoen ontvangen van

DRUIVEN D!l:OLElNS.

VERDUNNINGSMACHINES.

Pompen van alle soprt'-~m .' alle puttenj
passen. . I

Deze Windmolen~ !zijn eeu verbete!p'
plan ingericht, en st~rker iets nog in d,t
land ingevoerd. Dei torens zijn sterk ge.
koppeld, en de wielen! ZI'!1'jfre·tnilll'lel'l3nd zood~~
er feitelijk Diet Daal' beboeft .tB
worden. i

ALLE INF<J.&MATI. )[JIlT J:'JH.lhJlil'j

WESSELS & COMPY. ~6
.. I J!

Invoerders van Landbouwwerktui '
Bakkies n, Graven, Vorken

". SpecIale gepre-

.pareerde slangen

DRUIFZEVEN,

Stukvat borstels.
u. I. BOBERG, 92, :

TANDEN worden a.~801.unt zonder pij!! ~tgetrokken
soorten van vulhngen (voornamelIjk ',net gond.)

worden op Vulca.nite, Cellnloid of Gouden platen ingezet,
Crown en Bridge methode~ Billijke prijzen. Spreekunln

. , !

&1l_K, _mei; !Klem KastJb
.. ~4 ••

I ,

WAARSCHUWIN
~ ~ &aaDeemt, S()(,I1hIlUlOUII
"'~wt.1 BU1TEN.DE ItAAPSTAD.NIETmao WORDEN. .

Mane en Jongens Overjassen en
" " " Wit~ en Flanl'\.alIIAn 1-11111"""'10 ....

•• " Broeken, alle'
• " ." Hemden, Caps

..... CIOedera -.001' iU~ 116.,._ ....

'. ' Schrijf voor inlichtingen eD prijzen aan<,.-;~r.R.M. ROSS & CO.,
'j :f:t t STRANDSTRAAT, KAAPStAD.', t

..•• :' "g. \, . ,

Bemoedigd dool' de enorme
verkoopingen, makeri de Fa-
brikanten zich gereed om

I

,I

"~ .
t .' \~.

250,000 BLIKKEN
TE VERSCHEPEN"

. "

~n Spieg'el;;t'~ 18 duim Lij 14 duim PP
os. £2 ,78. "

VERKRIJGBAAR BIJ:,_ dan d-e infel'!enre ifige-
em:1!lJ~eIJ~t goed gud.roogd is

van onze lV~arborgd atB. G. LENNON en Co.
HEYNES, MATHEW en Co.
J. D. QAB,TWRIGHT en Co.
B. LA 'VR,ENCE en 00,

• , STEl'jl .\N McPHERSONen (;0.
t r fl :E OUA£8 HEAOAOliE. en bij alldere Pakhutzen ..:, c:, PVJ,Uf'IE& TKE 8LOOn. .~ ,...,._.....,.........."... ...~ . ~ .

IZuid Afrikaansche Vertegenwoordiger:-
_.CHAS.· W.:- HOLMES,

.Tinib~ S~Faat..Pieter.maritzbu.rg.

tU~D-AFR1i<AAN SCHE
, ONDERLINGE

.LEVEN8VERZE KERING'
MAAT.OHAPPIJ .

o s s E PI te H TIN 184 5.

Geincorporeerd bij Acte van Parlemer I :sr,

DIREKTEURE!\' :

Roti. ALFRED EBDEN, Voolzltter
H. M. ARDERNE,
HENRY SOLOMON, SES.
FRED. J. Cli:NTLfVRE8 ..
PAUL lil! ViLLIERS. .
GODFREY IC HEL.
J G. 8TEY'l'LER.
HARRY BOLDS.
Hon. J. X. M:ERRIMAN,M.LA

EERSTE OENEESNltuDWE ADvIHlK.

G. E. C. ANDERSON, M.D., M.e , LoudvD
M.R.C.S. Engeland.

J liB.LUKSGR 1 pR-Em·
INKOMEN J INTElLEST

FONDSEN'IN HANDEN

£1 ib.~,)E
85.965

.. £1,662.8i,)

VOOlflf.U.XllH TOOIfDZJ!LJ!JJ

lte Zekerheid, Groote Bonuu...
een Beperkingen. .'
BepoLlj.ngeD omt-reut ru:ef...terbeur4 ~.

Geen l)IIIirietie op &eiua .. lV_plaat.
Hatige Onkosten. _

Spoedige ~~ \'Orderin,.n
Alle Voordeel.u .reu u.n .de Ledeo
0- Penoonllju Aawrpr.ltelijkheid

Qnmiddellijb BoUIlI ep Vorderingen.
Ruinr. Betaling Toor Q ..erpye.

Drieju.rlijboll Oodenoek, l....W iD J uni, 1895.
de ToJgeade in Juni, l~.

Dertig dagen ~ Toor be~ling Ou
PremiUlIII, ged.UleI1de welke d. PeIMr. YW h-oohl
l>lijtt. .
Polissen bUjTen van kracht IOOlaug '! votooend.

".rgu.t.wurd. ÏI 0111 MD ~lIGIIe prellllt
le deltken.

'.
LAAT8TE U/T8ETAL/NilEN. ~.

~
.Polan ftll "l'IIC)hm .... duar werden bet..&ld

.m de Tolgeode lOmmen voor i*re £1.,000 no de
IOftpronktlijlte ~,_.
Duur in 11888.

'" JAAR
t6 JA.A.Rao JA.A.R
10 JA.A.R
liS lUB
U JA.A.R
e JAAR .••
t lA.A.R ,.,
IlliR

.Betaa.ld.

of

£:I,lnS
2,"1
l.,846
1,477
l.~
l,.ll3O
1,160
1.106
l.OIlI

...

. LETllJijRZE1VfER8,

ONM.IDDELLIJK gevraagd gooJe
Hollandsche Letterzetters. Vast

work. Doe aanzoek aan het Kan •
toor van dit mad.

ZU ID-AFRI KAANSCH E

KONINKLIJKE MAILDIENST

Oe " CASTLE MAIL " Maatschappij

DE Stoombocten dezer Liju ~ertrek1cn
va.n Kaapstad naar Londen om d, 0

anderen W()('uadag, te 4 uur n.m., naar
Madeira en Plymouth, Le Bint Helena CD

Ascension aanleggendo op de bepaalds till,
schentijden.
,. :!O-ROtiLtN ('A8'fL}~, Klll't. THA\'Kru,

feh. :;'_HARWARDK~ CABTLIê. "apt, Rl'.Hr
.. li-TASTALLON C.A~TI:E. Kapt. Vn,."

hl:"T. 3-NORRáM CASTLE, Kal't. HA.RRIW'
" 17-DUNOTTA.R CASTLE, Kapt. Jhr.

KItra Bootea foor ED&elud, fia Las Palmu
PEMBROKE CA.STLE, Kapt. Ma&>;lI.ALL, ennrent

6 Januari. .
TJ!\TAG~L CASTLE, Kapt. RKl\DALI.., onnreu: ~"J

.Ianuan.
DOUm CASTLE, Kapt. HAIUI I !). omtrent ~I

·J·anuari
ARUNDEL CASTLE, Kapt. WINDER, urn IIU I

Februari.
!II:h:TffVEN CMlTLE, KApt. Baus, OntWCIl: I

Fabrnnri.

Voor Vracht of PBBsage vervoege men
nch bij tie Agenten van de C.ASTLK
MAlLBOOT !{A A.TSCHAPPlJ, (Beperkt.

UNXON LIJJ.'IiE'
KONINKLIJKR .MAlLDIEN~P

lJIIOI STOOlfBOOTMilTSCHAPPJ J
(:áSPBBKT1.

DEMailbootender.Ma.a.tscha.prij ver-
trok.ken van Ks.&pstad na.a.r ED!!cIAlld

via Madeira., om den anderen Woenad.a.g ten
, uur n.m., als onder IIADleggende

VOOR ENGELAND.
Jan. IB-SOOT (Twin Screw), Karl. LAR1H,K

" 27-MJ!:XJC.A.-'i', Kapt. RETNO~S
Feb. lO-NORMAN (Twin Screw), Kapt. lIoJ.<Jl\\
,. 2i-TARTER, Kap~. MOBTOli.

EXTRA BOOTEN VOOR ENG ELAN D.
ATKEN IAN, UpL. C-Ol'P,omtrent al D..'U ",I",
GllKBK (Twin &rew), Kapt.. TYAlJlUI. omr r--n: II

J:ll"ta.rl, doet aan St. Helens, ~I,'" "
M",ldr",'

PRETORiA, .Kapt.. UaGue, omtreu. 2:; JILllU ••,

doet Q8.!1 :&Indeir" .
QUE~PH, (Twin Sere",), Kapt.. TYlVlN, omtrent I

Februari, doet aan St. H'ClcJuL ASCCII;'!lJ(lll LI.
Madeim. .

OOTa C.1'wi:n Screw), Kapt. BlUDlNER, ennrem :,
l<'cllrua.ri, t')oct aan Math!im

GMll'ON, (Twin l'cnt.\.), ·KApt. __ , omt r- '
II Mnart, doet aan St. Helena, .Ascen8lOn cu
~1,,'lciru.

OAU~ (Twtn w) Kapt. Sl:'LVEo'S'TEIl, omlJu'
23 Maart, doet "!'lI Madeira .

Een van de. Ma.ets~~l>ppij'5 uooie Stool!l
booten zal SOUTHAMPTON v~rta.ten vo",
HAMBURG, kort na de aankomst v""
deze A[ai!stoom.bootén,

RETOURKAARTJE na.a.rENGELAX I,
~ogbaar voor- zes Maanden. worden uiIg, .
reIkt tegen een vermindering van 10 pc In' I, I

. op deu Dubbelen Pwsaagepl'Ïjs.
· RETOUIUU.A.RTJES naar lL\ \ /-;\:.,

. IangS de KUST worden uitgereikt \.".., Je
,-. terugt'E:fS binnen Drie ~den perde I .non

·of tbe Caat1e Maatschappij Stoom bont.<."
Voor V racltt Oef Passa.ge doe men aanzoek

.1Pbl. de Kantoren van de Union Stoomboor
·Maa-tschá-ppij, Adderleystraat .
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