
ru
tu ,
-s

, .!.CJ

ath

.ry

.'.
..c .\f

..,,{

.Le h

h<! Af,l
VOD

u

,pl!ftf\.l

I,

.r deert
tv\ll'mUre
! enrosch

" li

s I. ek

Y ,I joh de

RS.
Z 1-1 D-

L.:\_~ D"
t, INug
l'rih te
1\l1g5 per

EYR.
~c['t:tans

j , Bp~t.,

Iten
" 'I/!'l(ven-
. l'aII . eke-
__, .\ lver-
III.'nie of
It ! I!.. ,eitlB ..

der

·~l·;YR,
::l' :retarI13.

I ,(Bppkt)

~O.V.S.

~REN
:}I,\RI\ aall'
(fil,' ",I, ,,/

plaat:> \":1:1

r .h' Villi

lt'n. zij \'('1"

uh"l'I'it'l :,"

I r:YR.
,.,. ,

('., "Hepl"'r.
I

\\',"IIEIJl, \
E \, lJ "d~ \ ,."

l" I 11 l..!I1'" '~1~1i'

.. !I"';'" hJ-
-ITlhhJ,-i. fJ.

Wl,olf li:. Il ',t

~~~:~~:"r~"y' .:"
"ll nl'-' 11"-':'

f 1,' .'_ ,or ;. n

;:"\.f .'
.V ,1;\1JL.

:u.ecU:>lo.ln,I.-

OOR GOEDE. WiJRDE
fN JONGElfS'KLEEDER1N,

GA NAAR DE

} (lbri ceerende Klee(renmakes,
KAA PST AD.

1 :

j

+~..........., ...n· • MAKERIJ DEPARTEMENT.

-1rWUt-~.
, . fielflJiettqa, ora'll

.ur"~Oa\o"WD, o..,lnet .. dit
'__ 11/1, 11/1, '1/.
Patbltie .... li/~.
tI/-1I/., 1Jan ....
PUtaU/- '

"'~.u. ....

£CO.OMIG OUTFIJTINB CO.

DEEL 68.-No 6,391.1

,'30 mudden Eerste - k lasse Zaad
Garst

60 mudrh.n I<;el':;;te-k lasse Getrapte
Zaad Koorn (Haard)

'VeI'tler zullen worden verkocht
voor rekelling van den beer Xieolaas
BI;'lneh'nberg, de ondel'volgt'fllle:-
:liiu Mudden Extra Z:1,aJ Haver

I Windmachine
1 _.\ ieuwe Bokwagl'll

RUIM KREDIET.
J. W. Moorreas Jr" &. Co" AfSlagers.

De Yerkooping te begInnen om 10 ure precies. -Vcndu Kantoor,

Mahncsburv, 11 Jan. 18:!7.

90 Extra Vette Varkens.

Cp M~ANDAG, 25 Januari,
Zl' LJ. E\' opgeruelJe Varkens, die

t' \I ru vet zijn, pilbliek worden
verklicl.1 .nt ,lt' Kraal van deu heer
1.. \.\1 I \:\ A.\ I: 1.'1-'.

P. ti . .J. ~fA RAIS.

J. ~, '1.\lL' h & Co... \fslug'e1'8.

Verkooping
v \:\

VEE.

tllkvaten, Kuipen enz., enz.
- n:--

WATERVAL, GROOT DRAKENSTEIM

Op Donderdag, 28 de~er,
~II c\.lIlII'l·JllI'(·:ltlfl. I () Trr-kossen,

I· l .)nll"t' O';.'I·I!, :-;t\lkl'atl'I1, Kuipen
Rljders'~ numcl vn .uulere dirtgell, 1
lJijkan" n i.-u w« (\"'.'(·llwu_!!!'n, met
Trekgot·1! l'II Hit'IIII'II l'ompL.-t, r-n
lIO" andere f70l'd('I'l'1l tt' veel orn tt'
m;]dcll, ,...

J. I,:. DE \'1 LLI EH:-l.
A. B. De Villiers & Co., áfslagers,

P uhl iekpyp r k 00piJl go

DE heer J,~IOki' .].\(\I}I S,\IJlt:, zijne
woonplaats Drievallei gedeelte

van HDndcI'lei, lilt df' hand HT-
kocht liel.bende, heeft den ouderge-
toekenden gcla'it 0111 op

j)oudeI'Ja,!,.!'. '~5 Feb. 18H7,
.van bovengemelde Plaats

.. DRXEVALLEI."
Gele~l'n in rleze afdceling , Publiek
te \' erkoopen Jt' ondervolgende
Levende Ha l'e, Boerderijgereed-

schap en Huisraad enz.
Bt'staande uit:

Levende Ha ve, als.
]1) Paarden (Ruins en ~lerries
~O Aantepl Beesten 'Van goed ras

1:)11 " Schapen (?Ilerinos)
11) \' dte"''V arken:;.

r r. Boertle I'ij!!'ereed~('hll p. als :
1 Bokwagen
I Bakkar op V,:eT'en
1 ()pellkar " "
1 Kapk!,J'" j'

-t span Tuigen
-t " Zwingel" en Kettings·
III Zci~en
1 Slijpsteen
] Schroef
] Kruiwagen
~ Houten WaLel'kribben M

'2 Dubbele-.oor Ploegen (R~nsoms)
1 Ploegland:; Egge
1 lot Wijnvaten
11) ZW"l'pen en Stokken
1 lot Graven, Pikken, "orken enz.

III. Huisraad, als:
laf!'ls, Stoelen, Ledikanten, Wasch·
laft'\" Kleedtafel,;, enz., t'n!..

En wat veI'del' zuUen worden
aang('bodell.

RUIM CREDIET.
J. J. SADIE.

J. W. MOORREES Jr. & Co.. Afslagers,
\' eudll-Ka:tool', .\Ialmesbury,

] '1 Jaullari, 1307.

700 Extra Vette Kaapsche
en Merino Schapen.

Zullen op DINSDAG, 26 DEZER,
U IT de Marktkraru verkocht

worden. Zij zijn in goede
ClJndltie en de aandacbt van
:ilaclrtel'~ wd w"aa[uig.

H. LINDERMAN.
M. L. SMITH & Co.. Afslagers.

Belanqrijke .Verkooplnq
VAN

ZEER KOSTBARE ,

YASTEKILOSSE G~EDBRE,
IN STRO'StHEIN."

Publieke Verkooping --._---
BELANGRIJK VOOR LIJDERS 'ÁA\T JICHT E~ STEE~ ~~ XIERE~

E~ BLAAS.
-TE- AAN DE PAARL.

KIJEIGAT
vAN .IjB Ondergeteekende in hare.

. betrekking als ExecutriceLevende Have,LosseGoederen 'I'estamenteir zal publiek i doen
verkoopen, ,en Granen. Op lVOENSDAG, 27 Jauuarl, ;

Zeker .:Erf gelegan in den Ouder;
'l'uin, Van der Liegen Straat, mei!
het daarop staande zeel" net eri
gerietiijk Woonhnis, van alle ge-
makken voorzien (I~en Kabinet),
met 2 buiten gebouwen, de een die
gediend hee.ft als Pakhuis, in hef
ander is jaren lang eeue winst ..
i' evende bezigheid gedreven, heb-
bende een standhoudende put men
extra water, prachtige Tuingrond,
beplant met circca 70 van de
keurigste V ruch tbcomen.

Losse Goederen:
Bestaande nit Kleederkasten,

Wascb,- Kleed,- Ronde,- Eet- en
Kombuistafels, Stoelen, Huisklok,
Toilet Spiegels, enkele en dubbele
Katels, Revolvers, :2 kleine en groote
Schragen, een hoeveelheid ge-
zaagd,e en ronde Eiken Hout Palen,
4 L,1I1der,;, 2 Ankers, 1 Nieuw
Wagenmakers Schroef, 1 do. Krui-·
wfigen, een hoeveelheid Gr\inbout
Balken, en Vloer Planken, Hortjes,
IJ lieren Standaards voor Tralie werk
2 kannen lijn Olie, ;3 do. Koolteer-,
'I'irmnermans, en andere Gereed-
schappen, Rommelarij on eindelijk
eene groote vóracheidenheid Hoeden
makers Gereedschap.

L. F. Y. \v.AGTENDONK,
. Ex. Testamentair.

,I. il. lJLTlLUEW, 0' Cv. AJ~1((l}er8

Pam-l, !ti Jun. lan.

,

Een' nieuw ontdekt Geneesmiddel voor Jicht, Rhe,umatiek, Grui; en Steen
in Nieren en 'Blaas eri Koliek 'erdoor veroorzaakt. Verder voor
Neuralgia, Slapeloosheid en alle ziekten In verband' met over-
productie van Zuur i.hde Urine. .

-----~j;~

DIT geneesmiddel i~ beproefd ~n uaa~na sterk aanbevolen, door de
• . beroemdste Oeneesbe.eren 11. Dmtsehland, Holland eu andere

landen.

", jc,

\.

DE Ondcl'geteekenrien, daartoe
behoorlijk gelast door den

Hoe!' .v. \ .\.\ 11"1~ Hur. ~ EETHLl;\t:,
zullen \'001' I',\ine rekening

Op \rocllsdllg·. :!ï Jaunari. HWi.

.. - ......."'~£ ... ..,. Xalmespury en D

Februari,
tsroous HIU~H. Mllirelllx.~·",.

. W,3.:I.-rde He(:r,-lr~ 1.1'\() Io.TOr ... j }nij te O()(.on w..·tl~n (lf Ik tD~J.tr Vali II\\" \\Ooden',.l ~"'nC('Smil"tdl'1 L"ln be....
~n~)}~n. I~ ):{,0t.,.. lkOQ1~~ vorm l'IJ (i~l kl~.iJh'r(! IH.)t'vCclht~len) voor l'I'"'n jj('hl'lf ,l""\'al thw hel mijne. wnur u.w
t rtcelin 114)J~flIlilJ ,:n'(MJlC ,"erlldIUJl1 ~"'~)!C'ï·ll. \ (II11r m.x-r tla.n I wlnll,:..: ju ..rt"1l lA_'n ik r-e-n IltRrtd"a8,"

~'l..'Wuc.JtlIUln, .L~heu~:.\..tlt·kc ~hdJt en ",It~·ltt-t' evn IJ08ur df)lo:!,--.erl IH...l,JJCH III ij wou-k-r-lijk ''' ..c-l J'."It.... 1 "''I'f}ot

dWiU. rlaarhlJ IjIo:miJn a.l;l\~rru..'tDC ).."C7...nnJ.hcJdl\ ro..~tulld Zt"'C,:r wrbeter.t. ,
. SlcdltS zij: tli(.' g:t'le-lcn ht't.bcll als ik kunnen dr-zon 7,q•."l'n wa.nrdl ....·rl.1l UI ik kan lle'J heer (illurun niet

geuoeg danken "oor de toezending. Uw uurwoord af""l.Chl<!DlIe. blijf Ik -

.HS ZI.J~E W(lOCiI'I.AAT';

-KLEIGAT, rw dw..

In (h,w af<10olillg, Publiek Ver-
koopen, als volgt:

Levende Ha ve, als: .
V etto ~Ia('ht!),;sen
" Merino Schapen.

LOBse Goederen, als :
] Openkar op Veerer.,
1 Kapkar" I)ijllu nieuw

Granen, als:

(wa, !/'l'!.). CHAS. \\'1 L~TO~It.

\Vat;o(ln', CA'ut ml Hl)I ..-l. K,'rn~:ul:I!·I..I..r raat.
Ka;''I" ..tn-L J'; S"rn·'·'llh.-·r, rsss.

\V:mrdeHccr,-\-\~cc~1.00 I;t"",l mij n(~ t\\t. .....tleS......·j,t·II It' ll...'lId~'1I 'fall aW f,[1.'lh-c."Ali.ld, I \\0'" l:l,ó:ll.llntiek
Ió UriQt:(llu," ZOO SDOt.!thj..( ,cij dil l.H,..k~)fl:lf. ~ .: .

liet hoeft mij zooveel j{\"lt.'tly'L'Ilaan. dUI ik hf'_l aan CC'II t.1l1 t':UI ~:.ldt·'~ lu.·" :a~lfd, \ «l..n. ZJ) w: .... III1.~l1
.lIen 0J> de eaukomst VHD uw lIJCU"N't>O vo-rrasd oru het l.i..' 1~·lm'l(:\-l·JI. Ik !J,.np d,,' l.ij d:n, van .I. z.'Url.e
rn.t mogen hebbeu ili ik .

Have, al.:
o Trekossen I

I'J jonge oprechtgeteelde Bnl Ir

Varkens. ' 'I

1\:lap..ru'l.:, h,""luh'J', 11.96.Eersto - k lass« Zaad
'ii ..,r~r~ J":lucf,-Hor znJ nlij ~U\L:"'Tndo..r¥~t~ ;..r", ,II' n.'I'· ..cll~llt~ll!lt" AJtl1Ih,·k.·r" .'\.'11 \"10 llT;la. I vau' UW
o ('~cetIiJi \'rllt doc.u rockomen '.~a.:lr 1~...g:I:\·(I11 en ~( -,J ".0. t du utt h.-kc-ud I)II(hh·j k;:!:11 l".»: Al'ld Diutllesn. __
In dlt land zoo algemL'CJl, nog Hiet Of'dn.! tt· n....-rij}."('n j e-.

. r,,- d w ,

f II. ~U\II\.l·:< M.D.

~ K"!l."",,,,I. :> .I'tI""tr~ I !J;.

paar

III.

1;~tIln,o;e-..tfM I.

)\fWP!\tHd, 17 .J:UHlCri. 1~~'1.

Publieke Publieke Verkooping
-VAN-

..
Verkooping

ZEER PRACHTIG

VERKIESLIJK ERF HUlN~.,~~~0,
VAN MEN ZEER

WllAl'dc Hocrcn.-fletl.mct\,le Laugen tijd heb ik Mn RIlf'umatick ",,,,,,1,,'11 011 heb nf le 1"~Ilce.mtiddcl.eft
gebruikt, moar wcnl niet beter. l\adnt men ,,,m;:crruLell hnd Ureeedin te prubc<'r('u. hel ik dit v"jkomell'
volgens de vooT1K~bri.ften g'ebruikt. en na. 1)('1tJ.,.'"t'bruik vun lO doezen wa, .. a lle pijn W(·;.!' vn \n).lo.ik +n jltaat
mud te loopeu zonder hulp van C\!Jl stok , Ik beveel hef ten VA..'CNte u;,.Icrcn lijdpr uau Rhcumuthiek MD. '
enz.

EN HUJ:8R..A.AD,

.Aan DE Ondergetcekendo aan de Paarl
Zijll Woon-Erf uit de band ver-

kocht hebbende is genoodzaakt
Publiek te doen verkoepen

A. M. I"j~HKR.

de PAA.RL•

DE Ondergeteekende van plan
zijnde de Paarl te verlaten za]

publiek doen verkoepen op Op DINSDAG, 26 dezer,
WOENSDAG, 10 FEBRUARI, 1897, Zijn assortiment Huisraad, bestaan-

TEN 10 URE. de uit de gewone Zitkamer
I.-Zijn verkieslijk Erf Gelegen Set: 1 Piano, Muziekstand en

op het Kerkplein, een der aange- Stoel, 1 Ovale Walnnt Tafel, 1
naamste gedeelten van het dorp, Hoe-krak, 1 Spiegel, 1 Schaak Tafel,
met daarop staande ruim Woonhuis Gordijnen Poles enz.
Stal, Wagenhuis en andere vertrek- Eet Kamer: 1 Prachtige
ken onder IJzeren dak !:ln in den Ml,l,honiehonten Telescope Tafel,
besten staat van reparatie. Het 1 do. Sideboard met Spiegel, 1

Dumbwaiter, 1 doz. Bentwood Stoa-Woonhuis onlangs naar den
nieuwsten smaak ingezicht en van len, 1 .A.merikaansch Orgel met
alle gemakken voorzien, bevat 5 13 stoppen, Fender, 1 Werk Tafel,
rnime Kamers, benevens Eetkamer, Hang en andere Lampen enz.
Keuken, Dispens, Bad en Bedienden Slaapkamers: E'lkele en
Kamers. Het E'igendom zeer aan- dubbele Ijzeren Katels, met en

. d b"h'd zonder Springs, Mahoniehouten
gen aam gelegen iu e na IJ el van Kleed. Wasch _ en andere 1\\fels,
de Zuider Paal'! Kerk, heeft een
prachtig stuk Grond met Steekdraad met en zonder Marmer bladen, 24
ingesloten, strekkende tot aan de Bentwood Stoelen, 1 Sofa, 6 ~tink-
Bergrivier, Bn is beplant met een hout Stoelen, Toilet Spiegels, K~-

. mer Sets, enz.
kleine Wijngaard, 1,500 AmeI'1- Verder Ontbiit, ,Keuken en
kaansche Sliokken, en een groot andere 1'afels, Glas, Porcelein,
aan~l keurige V ruchtboomen van
allerlei soorten en is voorzien val,). IJ zei' cri Aardewerk in soorten,

. d d 1 Bolinder Stove, Boek Rakken,een moestUIn waarvoor e gron K S hl' ht' 1
eschikt is. ' • operen c a.a on g~WlC llD,

g Huisraad. - Bestaaande uit Broodmes en eert meDlgte andere
Eet-, Z it- ell Slaapkamer MenbeIen goederen te veel om te melden.
waaronder V oor- en Slaapkamer Eindelijk 1 Voeder Machine,
Suites, 2 Kostbare Overmantel <,IIJzeren Tank, 1 Kruiwagen, 1
1 Piano, (Renisch), Hall Hotstand, Halfslijt.afslaan Kar, 1 do." Spider
enz., te veel om afzonderlijk te 1 paar extra Kar Paarden enz., enz.
melden. WILHELM DE VILLIERS.

•

Pamfletten en verdere inlichting gratis te verkrijgen bij, .

ISIDORE HIRSeR, Muizenberg,

ONTBIND~NG vai pNNOOTSCHA~,. '
. I· .. : ..... .: PLAATSEN I

[) OOR Onderlinge overeenko~~ he~en ontbonden de bezig~eid d+r
, de ondergetedkenden gedreYt:ln dnder den Naam en FIrma! V:~ll

DE V ILLJ ERS h:ME~MAN & Oo.,! als fendU-A£Sla.gers, 'Generale Ir' n
Oommissie Agente~ ite MalmesburY, en aarI.. :

Alle schulden aflll en do(yf' de ]fino verschuldigd te worden beta~ld
en ontvangen aa.n h~nne respectiv~ ka ren te J'4.almesbury en..Paarq

. ! .lA. B. nE VILLIERS P. ZOOD. ji'
,A. B. W. IMMELMAM:,

. I \:9, JL A. VAN DER SPUy,Y I ( I

Paarl, 15 Jan" 1897'j ! 1.. •

Eenig Agent voor Zuid Afrika.

PLAATSEN Ir'
DE volgende zeer beroemde plaatsen in de Afdeeling VictOria W€'st

. zijn uit de hand te koop nl :- ." .

I, N'obelsfontein groot 7886 morgen 422 vierkante roeden.
2. EzelSfontein "5335,, 251 " JJ

3. Grootklipscheur ,,4373 ,,391 " "
4. Rietkloo1l>laten " ]085 c " 7 " ..

Grenzende aim Grootklip"

D~r deze plaatsen aan een zijn, zullen ze als één lot verkocht-
worden. Prijs 10/-' per morgen. De kooper kan, indien vereischt;
twee-derde (I) van de koopschat op eerst~ verband krijgen, de balans te .
worden betaald bij a.flevering van kaart en transport:
den kunnen de gronden gaan bezien. Er zijn twee spoorweg
de gronden, n.l. Th,'OO Sisters en Biesjesp()orf Siding, en op iedere
kan men een groote bezigheid voortzetten. Er iseen groote hoeveel
Kárreeboomen op gezegde gronden \vaarvan genoeg palen lcunnen .",,,..........
worden om al de gronden toe te maken.

Doe aanzoek voor verdere bijzonderheden bij

L. H. BRINKM.AN,
Procureur Victoria Weet.

A . .8. DE VILLIERS ~ Co I Afslagers.
PI\iI.r], 18 Jan., 1987. 1f!:. 1f!:.

MUILEZELS.

J. H. NEETHLlNG.

Faure, Neethling ti Co., Afslagers.
Paarl, g, Jan. 1897.

S'ITKr ATEN!
KlJIPEN !!

HOGSHEADS

H. J. DV~1\I!I:.A.N
Vraagt Bestellingen voor Brande-

wijnketels in iedere grootte. V·ERW AOHT per .s,S. "Kilburn" van .Montc\·idt>o COD ~g..
MtfJLEZELS, spHciaal uitgezocht door ePIl dt'skundige, l;~ handen

en meer, van 3 tot 7 j8JIr oud, allen gedresseerd \'oor het tuig. Het ii! de.
prachtigste lading Muilezels die Mootevideo ooit verliet, éU a.lien
SUperi8llr aan de gewone Mo.qtevideo .Muilezels .

Het stoomschip wordt hier omstreeks den 2.'isten dezer verwacht en .
de Muilezels kunnen bij aankomst gezien worden. De ondergeteekenden
verzoeken z-oo spoedig mogelljk applicatie te maken bij .Lt:'n, daar de
lading naar de oostelijke hav€ns zal vervoerd ",onlen mdlen geen vol.
doende aanleiding bestaat tot. een vel' koop hier'.

, , ,...
GOEDWERK EN GOEDMATERIliL

7, HANOVER STRAAT.
KAAPSTAD.

l~·~aJle soorten ,an Vaatwerk
.J te verkrijgen tegen de laagste

Markt Pl-ijzcn bij den Onderge-
Leekende.
GOED WERK GEWAARBORGD.

H. ZUIDMEER,
Lady Grey Straal,

Paarl.

Malmesbury, 16 Jan
P.K. ~o. 8;ODD-FI~110 \VS ZAAL,

PLEJ:::N8TKAA T.

Open s Morgens, 's liddags en 'g Avonds,
DE NIEUWE LDNDENSCHE

WASSE N BEELDE N GALER~
Kaap

EZEL HENGSTEN.LE'rrtRZE'lVl'ER8.
zullen dagelijks ill .Aan boord 'bevinden zich ook eP.n getal EwJhengsten die
ten Kantore van d~ iIocht zullen worden. Zij worden gemeld te zijn een zeer SUOel'18tlPA

, tending voor teel doeleinden .
Zich te vervoegen b~

Een zeer zeldzame verzameling V1l1l meer
dao 100 va. wereldberoemde personen,.

De meest bek4iDdemenachen van alle fleJl-
wen en volken, Kamer van Afgrijslij_kheden !
Open 10 v.m. tot:; n.lli.j s' Avonds 1 tot 10.,
Entree l/'j KiIldenn 6d. .

ONMIDDELLIJK gevraagd goetle
Hollandsche Letterzetters. Vast

werk. Doe aanzoek .aan het Kan-
toor van dit Blad.

8. V. HOPJrIEYR,
Secretaris. WILLIAM SPILHAL:J & 00.

I



, I. .F I L,~I~~V'~::,;, JIlL GRool1 . fflR
~:iP~::~:~:E~:::;;!~~gMENAQ~RIÊ. ,', BE~ '+'-,"-"".~, ~~~

\~ De onder~~ekenden, behoorlijk Open .Elke'~ AV01Jd. PU.)3"Xi.t~·Kl~I~?'
t.Jdaal'toe "elast door de Hesren M MATINEE ELKE~f·ZATEROAG'. .'::" _:'<" • :~ •.. ' ··Nh:a.~O"i:;}:;\:;¥

H. Vl ER en Zonen, die van Woon- IUAGERtE DENGEHhL£IDAG OP£N. '. -c " • '. ."'~~n~::!:~~~nT:;ndert'n, zullen voor 'Olerenwordenge. V9ed. ~m 1.l \Jurv.m, G·..R·.n,O' .. 1iE"':·-E·· ..'N.'.~, ll~fJl\~i~I~I2~I~.1
:, F. E. rlLUS Eenige Eigella31. ' U . .J " ,.,Op DINSDAG, 16 FEBRUARI, E.K'l H. T. PHILLIPS !gtreend-e Bestierder. .'. -,.. . "_'_,,,,-
tAan bovengemelde plaats "POR'r~. CH~S. BARRASS Sóctet.uis tn Thm.aller
, GEE8CH.FONTEIN." gelegen na· ---' ..
bij HOPEl'fELD iu deze afdeeling, KEN NIS 17:!EV ING DR: MILLS van Somerset W.~~t,

, Publick.Verkoopen, de onderYol~en. . \.;l: • om een gedeelte van zlJIl ""lJ~:I:1L!,.UV,IL!:

.' de \ Lovende Have, Boerderijge- '. --~- verkeopen, .lieeft eindelijk d~~
U~l',£hR.p tim Granen enz., bestaan- TENDERS zullen door 'den on- 'geautorizeerd per publieke veiling te verkoeuën
deJuit: derget-eekende In ontvanget National Hotel -r. .

genomen worden tot den 30st,~n .
L Levende Have, als: DEZER, voor beploegen van 200 Op MAANDA.G, $

120 Aanteel Beesten, waaronder Akkers groml in de Kaapsche Vlakte; ,EN DEN VOLGENDEN'·
f Slachtkoeion en Vaarzen uit tenderaar 'moet prijs en benoodigde Do 220 Erven hebben eene -grootte
i" een beroemde Jersey Bul t~d vermelden. ' . ëen Blok, een ge]e~en aan de rechter .. w~g .

60 Slacht- en Trekossen E. HlJTCHINS, Strand, juist bij den tegenwoordig en en-in de
,,,,s.oo Aanteel Schapen en Bokken. Conservateur van Bosseben. nabijheid van het voorgenomen water &e~ema;,olP- 't Stra_nd .
. . cruruige geschikt voor den Westelijk Beheer. voorzien door pijp'~m ;' bovendien is er *og. édni altQda':I.1oople~1.e»: slachter Departement vnn Landbouw, water door het eigendom dat aangewend kan worden: .
100 "U' :lO Januari, 1!J87. . dl" d
.... f ette Lammers en besproeinga oe em en, omtrent 3 tot 4 minuten
• Gedrosseerde Paarden {merries KEI\. I N ISG EV ING De Grond is zeer vruchtbaar .én bij uitnem",~",u""":."~,1;;P"'1.U"-"

:;. en ruins) I" tuinen en boomgaarden enz. .... i . i

~. '. 1 paar Karpaarden (Zwart Ruins) De ligging van den grond is zeer gezond en
.- 1 lot Varkens. WIJ, de ondergeteekenden, permanruite woningen. f

'~Il. Boerderijgereedschap. als: Nicolaas Johannes Basson, Deze biedt eeue schoone gelegenheid aan voor personen

I
v... en A.. ndries Jacobus Ba-sson ge- eigendommen aan het Brighton van Zuid •.A,frika te "00

. v .I3it::rstekJasse Bokwagen ~.. '
1

T zamenlii ke eig-enaars van de plaats zeer weinige stukken beschikbare zronden aan. 't Strand
f, "ent wagen ~ _J k d 1 f h lf'". lOpenkar op veeren "Zontkloof," (Saldanhabaai ) in het gelij <er tij verse la t et eene vei ige ~dbeleggin.g aim vp"l'-',ua,,"ou

.'1Kapkar " distrikt Malmesbury, geven hierbij De verkooping zal beginnen na: aan~omst van den mn,rl7fln

'). Dogkar " " kennis aan liet publiek in het P. J. BOSl\sIAN, & ZGOn, Afs lagers.
+-[ B kk" algemeen, dat wij bij dezen een ieder';'t S~ij:a:hi~e (D~isy) boedanig ook verbieden, uit t~ Stellenbosch. 14 Jan. 1897. ' . I
,(' span Stinkhouten Jukken spannen, of met geweren en honden .i

te jagen, of eeI1i~ vee te laten KOST. Bi'h u Wa.gen Tuigen '" ~."I.,,,,,,,
'_ paal' Kar do zuipeu, 6f op eenige wijze te gaan

. t.]otZen en over onze gezegde plaats, "Zout. ZA'AI-, ' V·EE-·· E,N' " 1~,',"U''.'.'.IN·.P,t Na.aibank kloof." Eenig Rersoon zulks doende
~yVaulJkribben na deze kennisgeving, zal volgens ..,
') Dnbbele-voor Ploegen Ransoms wet vervolgd worden. . ,EN :

lEnke:)e·voor '"" N[l~OLAASJ.BASSON, LOSS~E G. 0'.·,E·.D·'E~'R"
;,~ Egge ANDRIES J, BASSON. -
W'lot Wijnvaton Oudeposte. uabij Dar Iing,
~:=.JotBotervaten lê Ja.n., 1897,
_lot Karnen
, . lot Graven. P{kken en Vorken

enz., enz.
III. Granen, als:

mudden Eerste . klasse
ioorn (Baard)

60 mudden .Eerste - klasse
Haver.

En wat verder zal worden
!:ebracbt.

Alle C.onfultatis8 ,theel Grati, .

KENNISGEVING.

Zaa,d
lXiI J, de ondergeteekenden.
..l' l' Nicolaas Johannes Basson,
en Andries Jacobus Baason, ge-
zamenlijke eizenaars van de plaats
"Dudeposte " nabij Darling, in het
distrikt Malmesbury, geven hierbij
kennis aan het publiek in hel
algemeen, dat wij bij dezen een
ieder hoedallig ook verbieden, te
rijden met rijtuig of te paard, of op
eenige wijze over een zekeren
privaten weg te gAan, gelegen en
loopende tusschen en verbindende
do plaats " The Towers " (somtijd»
genoemd "Driepa pkuilsfontein Ol)
naar en met onze gezegde plaats
"Oudeposte." Eenig persoon zulks
doende na deze kennisgeving zal
volgens wet vervolgd worden.

~ICOLAAS J. BASSON.
ANDRIES J. BASSON.

Oudeposte. nabij Darling,
]8 Januari, issz.

Zaad

voort-

LETWEL:
• 8 Y8lioj)pln~ uI precies te 9 ere beginnen

}lf; H. VIS~ER & ZO~EN.
. '1. i. IOORREES, Jr., & Co" Afsla~ers.
.' "ende-Kantoor.
• Malmesbury, ~ Jan .. 18él7,--_.
~•.Algemeene Boedel en Weeskamer.

j TENDERS VOOR AAHDEELElt
t ,

"n den Boedel van wijlen JURK
ROBI'lRTSON REIO, Esq.

'''ENDERS gericht aan den twee-
den oudergeteekende. en als

)odanig e emerk t, zullen tot WOEXS-
'\0 3 Februari 8. in outvangst
..enemen worden, voor de volgende
mdeelen, D.l. : -
, 1 Aandeel in de Algemeone Boe-

del en Weeskamer.
> 2 do. Koloniale Weeskamer en

Trustma.atl<Chappij (nieuwe
, • uitgifte).
t 2 do. Zuid ..\frikaallsche Asso·
\ ciatie (lliellwe uitgifte).
~ 9 do; Midland Bram1 Assurantie
!_-ft ell Trustmaatschappij (he.
I perkt).
;{.IO do -,Egis .Assnrulltie en Trust·
r~ maat<lchappij (heperkt)
tt)O do Koloniale AssUrHutiQ Maat·
~ schappij (beperkt),
(ff2 ~o, W ol'CcstRr Onderzoebngs
.•1, en Goudruijnmaatscbappij
'1 do. Westelijke I<;igcndommen

Syndicaat.
~De Loogst.e of eenige teudel' zal
, et noodwendig aangenomen

< roen.

DA A R er geen voldoende
applicaties ingekomen zijn

voor de betrekking van Assisjente
aan hovengenoemde school, worden
sollicitanten verzocht hunue appli.
caties in te zeJlden aan deu on del"-
getepkende tot 1 Februmi, e.k.

Salaris £ 120 per jaar henevens
mnzil'kgellll'li.

'\\' t'rkzaalJJhedcll te bllginllen op
1,'1 FelJl'ual'i, I S~lï.

Applicautt'n niet in bezit van een
] Hde Klosse Onderwijzol'S certificaat
,all de~en staat, zullen verplicht
zijn, na een l'edolijkcn tijd, een
aanvullings examen a.f te leggtm ten
genoege van deu Superintendent
van Onderwij8. .

H, P. C. ZWANEPOEL.
Sec. vali 't Schoolbestuur.

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

PUBLIEKE SCHOOL,
FLORIDA, Z.A.R.

J. A. REID,
W. A. CURREY,

Secretaris. TANDEN!
TANDEN!'
TANDEN I!!

E..ecutt'un Te.tam"L tair,

Kamer G~bou ...eD,
J.dd~.leyst"...t.K.aap.lnrl,

18 Ja.o, I SlIi.

Ideelingsraad Van Rbijnsdorp.·
Honden Be/as; n~.

. ENNISGEVI~G geschiedt
mits Jezen dat, kl'lichtens een

hrit van Jeu AfJeclillgsraa.J Val]

n Rhijn'~ dorp, g-e'10uden op dell
en Januari, lR\)ï, de heen'11
.obus Gerhal'dus dl' Villiers en
·k Ernest Hendrik Van Zijl
1gestRJd zijn geworden tot
. trateurs van Honden eli Col·
;eurs van Honuenoolastina in de
,eel-e .Afdeeling v,an \' an Rhijn's
p onder de voorzieningen van
. 40 va.n 18 0; dat a.lIe honden in
fllecling V!\J) Van Rhijll'S dorp,
den 27stt:U Fepl'uHri, 18~'ï,
5tooar ziju tm dat. alle belastingen
en laten Ma..<u·t 18!1ï vena rlen
Wil voornoelllde collectanten be-
d ~Qeten: wó'rden bij registratie.

. P. A. v,. ZIJL.
- Secretaris.

>ornn ~n Mdeelingaraad,
'''0 ~jib" dOl'p,191.u., 1897.

De Heer WALKER,
OIREKTEL'R VA..,'( HET

Departeoitnt no Publieke Werken.

:iGOEBEREN Tenders voor Contract No. 1.
. " .... . .

r,

E H,dUSE.'
Bruggehqofden en Bescharn-.
wallen voor de Touw Rivier
Brug; Afdeeling George,

ROUWBARE GOED EN TEGEN LAGE PRIJZEN.

LONDENSCHE TANDEN IHSTITUUT
• VOOR HET K01(JlJl'fDB SEIZOEN' l\EV~ Wil AAir 0J1D

Ulster kamers, GrontePlem, TUrNSPUIT van de beste kwaliteit .. : I
HEEFT de eer aan het publiek GR.ASSPR,ENKELAARS. TV~~i '

, d B 't <list k TEN. . ' .ID e. ul ,en n -ten· te . PIONIO"AND .'., ,.'
berichten dat hij een HEEL S'fF.:L ' .la.. JES, bevattende, alle: benoodigdh;ede~.
TANDEN in EL'N DAG k klel~.geze18cha.;ppen..,

D. an BERGKNAPZAKKEN,leveren ~gen mmder dan df . . . -- ; . ;
HELFT van. den g.~w~nen prijs. ProJ:~:=~tkBO~~l4
Een waarborg voor vlJf Jaar wordt .' .. U .•
met elk: stel gegeven. merhout, met deze u~~kend~ .

ool'Zjl.ken 'faill. vel'l'OttiDg -W"!II1'R.t-4iA>n.

AAN AANV·RApEN VAN
PROMPTE AAN·~.....·~

EDUCTlES.

at gij ook nocdig hebt sëbrijf er ons om en wij zullen het u
7.IUIUl;jl.u ~en Verkoopprijs, indien' tij uwe bestelling kon~nt betaalt

,GOBDE W'A.aR GEGARANDEERD.
" .. ,

....."uu"'''''~ ....'Hf-I; ...UU.lil C~'IS, Handdoeken, Mat.I'a sen,
leederstoffen, Waschbare ,Stoffen,

.UIJ'''--'''''·U' Gebreide Handschoenen, Ondergoed.
/"

acht geslagen worden en uitge,roerd
zullen voor. Maandag, 1 Februari,

N'. LSON~ MILL 'l{ & GILMORE,
HOU'SE,, .

Dg ondergeteekende met hatructies ,be~uIl8ttgd d'oor de' heer ij. M.
BOOYENS, Executeur 'T estli,mfut{lir in den Boedel van . ijleo sijne

eehtg -noote M~j. A.. C. S. BOOYI:li6" geboren Van Wijk.· zal publiek
ve(koo~n op de plaats zllve, :.: . ',: ~ Il

Op\Voensdag, 24
1
Februari, ~.k.,

L-De UI~JD.uri~.)I.d..·.~' .'~'e,l~k.D.". Pla.a.~.,

MIDDEbKRAAL I, ' ", .. , I
delegen soowat 9 uren vaa Prince Albert, en 7 :vanWiIlowmrre, en groot
3.9.4.0. M~rgeD; met standhoudend W'~ter: en twee Dam~eD. '.1.H. et...woon.
huis 18 III goede orde, en jeer ruim m vet1r.é\ken; oole ~Jn ~r goe4_e
huit~nvertrekken. W ~enhui8 ~n Stal, :aH&8r.ee.~.netjes: Bii idc D.aarmen .
elk 18 er ook een Huis met bUltenvertrdtken,:Wa,geoh:ols en IStal. Aan
den overkant' der rivier staat een Hni' met eenige' ruime! Tertrekkel
Zoodat de plaate soo ingelicht i.om getqakkelijk \ia peroeelen~~eeld tt
worden. . '.' . . i .~

De weide is leer gesehikt voor Sch~pen en Angora BokkJn:
I ., I

D.-Lev.nde Sa,v.l--'- I
40 8cbapfll. 2 Don keys, 1 paar stefke Karpaardei:l. 1

, , ., 1

IJI.-Hul.raad. 'eD.aoe...... lJtI!Bre." .. h..P 1-

Btoelen, Rustoank, Huiaklok,· ,Kleederka&~ TafeLf, I{ombuisJQed,
Trommels, Breekgoed, Messen en Vofke~. Ibr en -Tuigen,l WageDkilt,
b' auneu, Balies, I) zakken Kalk, 1 Gewesr, eDI., en!!.' 1 '"

DE VERKOOPING BEGINT OM 10 URE 'S, 1I0RG~NS.

S. DE KOCK, Vendu Afslager.
• I

Vendu Kanto8r, i
Kenelm Gebouweo, I

Prince Albert, 20 1anuari, 1897~ :

. N.n ~AUe Losae (toederen, Vee, e~z., Qur bovenstar.n4e Verkoop. ·I:IC.LU~\Jll\.UllW

Il g g"zooden, zullen voor publieke op.,eHing ;oatnn~etl w'lrJru, '

ID.AFR: KA'S SPA!

2'100 grs.
'862 "

4027 "
1'802 "
'756 "

1'624 "
(trace)
1'054 "

v,rarme Baden te Caledon.
:11

1 ' ,A.~ALYSE
i
j

van het water door Ph. D.• M.A.

Ferrous Di-Carbonate
Sodie Sl,1lphate
Sodium Chloride (g'E\woon
Silica ...
Alum i11 ia
Oaleie Sulphate~f
Caleie Carbonate] r...
Magneslc Sulphate , ..

12'225 gr. per gal.
is gezond en schilderachtig
de Zwartebergen, 1.000 voet
mijl van de stad Caledon,

1J1:I1J",AI1U"":" klimaat van dit gedeelte van d-e
het Sanatorium, wo-rden de Baden

. van gemaakt, H et water is
meest kostbare bestanddeel:

op. een temperatuur van 120
$!1g-a:a.1i vier maal zoo veel is als in

zijn 800rt is wat aangaat de
u ....e.. "u. wordt het water gereedelijk in

van' Chaly~eate bronwater is ge·
A.D., en hét voortdurend tonne·
aardigt de 'getuigenis van genees-
uitnemendheid geschikt is voor

, Dyspepsia, Bloedarmoede, Jicht,
. en dergeliike ziekten; het

het tiwperk van genezing
hoe ook veroorzaakt, ia het

uwen en het geheele lichaam;
UO'~"",lllq, uitwerking op de huid en and~r.

"-
LIWtll!..t'UUltl inrichting is in handen van Mej .

zullen ommiddellijk beantwoord

HAVER! HAVER!! HAVER!!!
1 , I. ': \.1 .
, I

,

passagiers karren dagelijksch van Sir Lowry
naar de Baden. Pri en bijzond~re .voertuigen zijn

..i_;"'a .....a ...lhn.c' .... indien be~oeker8 nn~.,,",,' .. voorUlt schikkingen maken.-
eU~llll1amadrel5 : " HALLS," Caledon

Voorz. der Sch. Com~

V:en~1'8tad~ :.
li Jan., 1897.

1"ENDERS nauwkeurig grmerk t
. ." Touw Rivier Brug" zullen
door denControleUl' en Allditt.'llr ..
Generaal. Kaap tad, in oLt,allg,t
genomen worden tot 12 UIII' ';:. tni.l
clags WOENSDAG, 10 F~lwl;ll!
aanst .• voor het bouwen \':Ill !I"!CiI\

bruggehoofJen en be chcrtnwa!l, t.,

heining enz., van eeu hmg dil' ;..'1"

maakt wordt over de 'I'ouwsr iv i. r.
George.

Teekeningen, Specific.uie L'll ""ur·
waarden van kontrakt Le !I('zwl, ..
tigen Op applicatie aan het lJ(· ..
partement van Publieke WerkeJ'
Kaapstad, gsdurende de geIl "li':
kantooruren.

Tenderaars moeten melden biuIIC11
welken tijd zij aannemen het II('r~
onder dit kontrakt te voltooien, en
iedere 'tender moet dool' t wee
voldoende borgén geteckend worden
die de behoorlijke uitvoering van
het kontrakt willen garandeercn,

De Jaag te of eenige tender niet
noodzakelijk aangenomen .

W. WESTHOFES,
pr'O. Hoofdinspekteur I'HII

Publlike Werken

D epartem'ent van Publieke Werken,
21 Januari, 189ï,

KEN N [SG I~VfNG.

HIERBIJ geschiedt kennisgnini-:
dat een leder die gevonden

wordt loopende over of jn.gclldC' cu
houtsuijdende op de plaat- W r!tl"
vreden, afdeeling Malmesbury, hot
eigendom van de ondergeteekendeu,
zonder aanzien des perSOOll, zal
vervolgd worden.

FRANS BESTBIER,
J. A. B. BESTBIER ..

Malmesbury, 21 Jail. ldVï.

125 Eerst~:klasseMens.-
Op ,YOBN~DAG~ 27 Jan ..

ZULLEN opgcrnelde Varkens
,.1 publiek verkocht worden, uit

de Kraal van den heer hAAr VAN
AA1I.DB, Paarl.

H. G. LOUBSER,

J. S. MARAIS & Co., Afslagers.

KOOPDAGEN.,
Iedere Vrijdag en Zaterdag.

Zijn O'Óruimin~sdopen
in ons Huis!

Wij offreeren deze week-
Een partij· 'Jongens Knickerkleereu, ID

Drill eu Khll.iki, li lld tot 4s 6d
ongeveer de helft der waarde.

Heereu Blauw Serge en Geruite kleeren,
van 168 9d tot :H8 6d; alle 'gekron. peil

Reeren'Tweed Bezigheidakleeren, van 398
tot 50s. •

Rearen Zomerkleeren, geruite, van 398 tot
5h 6d. .

Ongeveer 300 lIeeren Hemden vaD alle
soorten en prijzen: Deze rijn van eeu
mbri~nt's voon'a8.d gekocht en alle laag
gepM.l d; eveneens eeu kleine partij Werk·
man's Hemden en wat ander goed, We
willen het hvijt rijn en hieden het da.ar-
om tegen kostprijs aan.

ATKINSON EN CO~,
NEW STORES,

JlI!lflDEN

GEOROE'g STRAAT.

R~ MULLER,
'Gl'JDd Hotel GebotIlen, StraJulatrut

.. A • Pfi!!I"rAD.

~ADIIat

·RELLU ... • ~M.

:\1'(';1

, JOf-

C/t
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WEGGELOOPEN
~T.AN den On~ergete kende om,
. V trent den ,lOden dezer: R~
Vaal Bruin Me~ Ezel, .) jaar oud.

- ., E ., 1 CL s zal begin- Heers.n Scbutm~er en anJeren'0' V.0 ~tm ed Clll"SU2d_.. "F'EBt>{j' BJ getieven kennis toe geven aan dennen op .en .. en' .. Do A, , 0 d k d di 97. ..u ..erge tee en e, • oor WH.·n alleI .,H t 1 1 't Lsndbonw 'billijke kosten betaald zull..n wer.e . erp an OIDV~ . • u .. • den. ' '
eeteelt, ZUlv lber lilio~ WIJn- .

bouw lOO WijnfaQric.~tie, Vruchten- G, P. C. LAt: B~El(,
teelt. Veeartseny - Kennia, Sch~i. B. B. Kloof,
knxdo, Bot-any, Boekhouden, W is- Klipheuvel Statie.
kunde, EDg~lsch, Hollandsch en 18 December, 1896.
Houtwerk [timmerwerk l,
Een paar beurzen V:1D £25 per

.Htar worden gegeven aan zoon van
behoeftige ouders.

Vrij biljetten QP de Kaapsche
Gouvemesnenta Spoorwegen worden
gegeven aan studenten in termen
van gouvernemeats kennisgeving
no, 8t18 van 1 ~J6.,

Voor prospectussen zicht ,te ver-
Toegen ~ij den heer F. RLERSCH,
Hoofd der School.

~eli:': . '''"UH
~-;sTtLLENBOOOH.

. .'-, l'

Goederen van. de Zee'
en' andere pJaatsel"! in de nsvaá].

Dagelljks.che .'pe;rson dienst: van 1Lou
Marque.s (Delagobaai) in uren n~ár Johfnnesbu
en 61Uur na~r Pretoria. 1 ~

. . • . I . f
Tarief loor Reizigers nm lohatmesbnrg U 17l___' .£3 17s

. ~ - !~

" " " " . Pret~ria '£'165, 6d.-~n.£3 4s
Dageliiksche personendienst v_~nDur"tlan (Nat~I)'

naar Johannesburg, Pretoria en andere p~aatsen 111
. i. ~

de Transvag] en Oranje Vri~staat.

WEGGELOOPE\
lT AN den Ondergeteek eud.. «m.
l' trent den ;3delldezer, een yaal

schimmel ruin Paard,:, j:I.<H oud,
licht van nek met kleim- dr)ff(' kul
voor den kop. lieert'l) >,cuutmel'"
sters en anderen gclieH'u kennis te
geven aan den· ondeT'w:tl'ei-end..
door wien alle billijke kosten zulkll
betaald worden.

E .. T. LOrBf-lEH,
DooT'llfuntein,

di-t, ~lalme bun.

jf
il, BENOODIGD

INSLUITENDE IZOO'S WELBEKENDE,·
THOMSON'S EN C.B. CORSETTEN.

• • J , ' • i \ .

Kaapsche Gouvernemente Spoótwegen~
Yeranderlug en Versnellink van Passagietstreinen. !f:

, , ' 1
----------; I '

OP en na Z~)Ddag 31 t1aUl~~·i 18~7, .~al de volgende veraridering gelaat~
hebhen m den Hoofdlijn 'l'reindiënst, n,l. :- I j

Dagelijksche .Paeeagierstretrien met. beperktejanelheid. ';
Een pessagierstrein met beperkte, snelbeid Eerste, Tw~ede en Derd~ •

klas (uitgezonderd :Derde klas passagiers locaal tusseben ' Kaapstad en:
WQrcester) zal uit Kaapstad dagelijks lom 9 0 V.ql. vertrelt~ent te Kim-]
OO1"1eyaankomend te 7.29 n.m., Vryburg 3.5 n.m., Mafe~·ng-l.O n.m.,II\-1--------·--
Bloemfontein, 9.25 n.m., Johanne bl1r~ 11.25 n.m. en Pret' ria. Ui n.m.: ~~!i}~g::

VRIJl>AGs.-Eerste klas passagiers zullen alleen ver, oerd KEATING'S
met den trein die Kaapstad V11jdags ~el'laat. , i ~~:g~g:~

Een passagierstééin met beperkte snelheid, eerste, tw¥e en KEATING'S
klas (met gezonderd derde klas passagiers plaatselijk tusscGen Wnr ...,.".r,p.r"1 WEEGLUIZEN,
en Kaapstad) zal nit Pretoria dagelijks vertrekken om 1Q.30 v.m., ~~I="
JQhannesb~rg dagelijks uit~eYJ()Ilder~:Maandags (~p M~n4gs zie w~k;-: KEVERS,
lijkscbemail)Qm12.0.smldda.gs.mt. Bloemfontein, mtgezpnderd Dins-i ONSCHADELIJK
dags 12.40 n.m. aankomende te Kaapstad 12.47 n.m. dafelijks uitga- IS o&Jg~~~ELI.JcW'r"rl.""-"',.....,
zonderd Woensdags. . r. DIEREN,

LET WEL.-Deze trein zal correspondeeren in De 4r voor Kim- IS ONiJ~<i~~~.ELIJK
berley, Vrijburg ~ Mafeking met dsn 9.0 v.m. trein van ~p8~d. IS ONr5'I,€:~~~~LIJK

Deze sneltremen zullen correspondeeren met den treiá naar en van. IS ONSCHADELIJK
Somerset West en Sir Lowry's, Pass. Een beperkt aantal.jreizigel's, zal IS OrS>~~~~DELIJK
slechts met doorgaande sneltremen vervoerd worden.. ~ DIEREN.

Dagelijksche Gewone fasssagie:rstrein.,
•. r •

De tegenwoordige 9.0. n m, trein van Kaapstad ~ eindstation
op dat uur blijven verlaten.. !

De 10.59 n.m.-trein van Johanneeburg zal vertrekken ~ 9.25, n.m.,
en zal vroeger aan tussohen stations zijn. I

Deze treinen zullen slechts een beperkt getal passagiers vervoeren.
, i

Weke~jksche Passagiers Bneltreinem R. WIlSON, ZOON ct tA.
n. MORGE.aM'~

.EEN Onderwijzer VQQreen pu-
blieke School QP de plaats

Bavianskloof di trikt Piketberg,
Applikant moet. in' taat zijn te
toonen certifikaat van bekwaam-
heid in Engelach en Hollandacb.
Lidmaatschap van een Protestant-

)J1l Kerk, zedelijk gedrag, Salaris
£90 (negentig pond) per jaar.
School te beginnen na de vakantie
van Januari, 1 97.

Applikant staat een kans om op
de Scboolplaate 4- kinderen twee
uren onderwijs 'te geven na school-
tijd voor £20 pond per jaar, alzoo
te zamen een honderd en tien pond
per jaar. Applikanten kunnen zich
vervolgen bij den ondergeteekende.
schoolcommissie ..

P. A DU TOIT,
Goedsman kraal,

P.K. The Rest,
Dlst. Piketberg,

HOE

lIET?

WIJ hebben de Grootste Borteering Dames, dienstboden
en Kinderen-Oorsetten in Pleinstraat, Dames wor-•den verzocht onze waren en prijzen te vergelijken met

gelijke waar in andere magazijnen gekocht.

DAT de Zweedscha :"iorrahammer
Kacbels 2:00 populair in ZUI.I

A.frika zijn geworden? '
OMDAT :-7.rj·l>Merd:)n ""c "".1.", bel, •. ,

h3kk.cn en braden. Alle ~"Jrt },rrtnd ...t<l( r.rt:hnttkr
~ worden. .t-.,{J.J'~ t.rRnd~t.~( ~A.~j.a.a.rd worru.
ZJJ ~ma,kk_d!Jk ~h"'"n te ID.l. k\-'1I zrjn. en (JW
'de andere roordeclen .

In 't groot en in .t klein bIJ

WADNER EN ERIKSEN,
\'aOEGt;R

ZWEIGBERGK, ERIKSEN IJl. CO 17
Langstraat Kaapstad, "

----- --------
THORLEY'S VOER

VOOR. Bemoedigd door de enorme
verkoopmgen, rnaken da Fa-
brikanten zich gereed om

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, Schapen,

ENZ.
~BENOODIGD
E~· Onderwijzere Toor een

Buitenschool dist. Hanover,
san 5 of 6 kinderen onderwijs te
even in Hollandsch, Engelsch en
uziek, behoorende aan een Ned.
'eref. Kerk. Salaris £40 per jaar,
vrije inwoning.
Werkzaamhedoa te beginnen QP
FEIJRGARl, 1 ~)ï. DQe ,jlcdelzjk
uzoek bij den ondergeteekende.
n F. V.AN DER ¥ERWE,

250,000 BLIKKEN
TE VERSCHEPEN.

LACTIFER
VERKRIJGBAAR BIJ :-

v_ ".t grootmAke.n n.n K&l-r_

Zonder lIeIk
Eenige Agenten.f

1
••. I. ,
!
~,

B, G, LENNON enOo.
HEYNES, MATHEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en CO'.
B. LAWRENCE en Co,
STEPHAN McPHERSON en 00 .
en bij andere Pakllu1zen. • De tegenwordige 8'0 n.m. trein V~D Kaapstad Douderêags zal ge-

staakt worden, eo in plaats daarvan zal de 9.0 v.m. sneltreih van. Kaap. I

stad Vrijdags alleen eerste klas passagiers vervoeren, en ,(zal een eet- I

saloon aan zich hebben. !

De tegenwoordige 11.58 v.m. trein van Jobannesburg ~Iaandags zal '~'__--_._-,----,-------+
dat station om 3.,55 n.m. verlaten, Bloemfontein Dinsdags !3.59 n.m. 'te ' 'V EGGELOOPE~ l
Kaapstad aankomen Woensdags l.b5 n.rn. . i' I

Er zullen nQg andere kleinere veranderingen gemaakt forden waar. !~WEE blaauw-vaal Ezel~, ij jaren
van bijzonderheden en nadere inlichtingen te vinden zijn iQ tijdtafels en oud, omtrent den 2ïst. 1111C
het officieele tariefboek. l' worden vriendelijk verzocht

C. B. ELLIOTT, i 'k kennis te geven aan den
nderzeteeke ode.. '

S. J. V.AN DER SPUY}
P.O. Kliphenvel St._le.

'i -.!----- ..---.. __:_-_ ....:-:;,-,
VERLORENO~~ GESTOLEN
~trAN de plaats Klein Lemoen-
. V. kop, een Vos Ruin hard met
beide achter voeten wit, klein kolr.~rdell k,op, effentjes stippels ~p
,~lj*mg; beide voor poeten beslagen,
pn!~rent 8 jaar oud. ~
1 r rienden en Schutmeesters ~e.
Jieten dadelijk kennis te geven aF
den ondergeteekende, die alle on.
~o4ten zal betalen.. 1\

i W. MANS, :
P.O, Klein Lemoenkop,!

Keuhar~t. G. 'rOUCHER, :
Eigenaar.

~,tm t4!. Unt.
O\JAE.ii HEIoDACHE.

PURIFIES THE BLOOD.
.." .. c.••Jna, .,_ _ "-

Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :-
CHAS. W. HOLMES,

Timber Straat, Pietermaritzburg.

edenburg Hooge School voor Me~
E Eerste Zitting in het Nieuwe

Jaar, 189i, zal beginnen op
OKNSDAG, 27 Januari.
Lijst, Afroeping om 10 v.m.
Applicaties aan

Mevr. W. B. PERCIV AL.
I erbeek Spuare,

Kaaps~.a,d.

ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAlLD~NSTJ

Nationale Vraagstukken
DOOR

PR()FES~OR P. J. G. DI VOS.

De "CASTLE MAl L" MaatschappiJ.

Be~tuurder.
1
i

DE Stoombootendeser Lijn vertrekken
van Kaapstad naar Londen om deu

anderen Woensdag, t-e 4 uur n.rn. U&IH

Madeira en Plymouth, te Sint Helena en
Ascension a.anleggeude op de bepaalde tUB.
schentijden.

.. 2O--liOSLI N CASTLE, Kapt. T'Iu. \'f'a,
Feb. 3--HARWARDE'1 C.U3TLE, hllfJt, RI'.BT

" J7-TAN'l'ALLO!'i CAtiTLE, Kapt DD'\'O

Mar, 3--C"ORHAM Cl\;<TLE, Knl't, H.U,&lón"
" 17-DUNOTT AR CASTLE. Kapt. HAY,

.Algemeen Bestuurs Kantoor,
. Kaapstad, 13 /ln. 1897"

IESBURY IINERALE BADEN
Dr. I. BOBERG,

I

TANDENDO'_ TER,
92, ADDERLEY STRAAr~ KaapstadPROFE:)SOR DE VOS heeft het Afrikanerdom door het schrijven

"all ;:ijnr degelijke en doorta teude artikelen over de groote
Na.tionale Vruugstnkkcn van ons volk eenert dienst bewezen die niet
spoedu- vergden zal word..n. Dl' leze-rs van OSS LAND hebben de
stukken sklli~ Diet alleen met helang-stelling en bewondering, maar ook
met instemming, gelezen. De weusch is dan ook reeds door velen uit-
gedrukt Jat deze stukkon in pamfletvorm verkrijgbaar gesteld
behooren te worden, Deze begeerte voorziemie hebben wij een beperkt
getal exemplaren laten afdrukken en inbinden, die nu verkrijgbaar
ZIJD aan bet Kantoor van ONS LAND.

Tegen Gd. pe .. ExeP1pla.a. ... Po.t".. ..ij.
Zij die Je stukken reeds gelezen hebben behooren zich van een

exemplaar te voorzien om ze ook aan anderen die geen'C inteekenaaren van
0118 LIlIUI zijn t.llecnt:n,

Zend uwe aan vragen met bet bedrag in PQstzegels of pO'stwissels aan

Van de Sandt de Villiers & Co.,
Uitgevers" ONS LAN 0" Kaapstad.

10N D l'j R DEN lijders aan
Rhumatiek, L9v9r-, Zenuw-,

,huidziekte werden door het ge-
tik van deze Baden, die elechts 2
muten rijden van het Malmesbury
oonveg Statie gelegen zijn,
ezen. De gebouwen zijn geheel

rnieuwd en np in goede staat.
oor termen en bijzonderheden
hrijf aan

TANDEN w. orden a~IQut Eouder pi1~ uitgetrokken door toepassing .•van.g&l'. Alle
soorten van vullingen [voornemehjk met goud.) De beste kunstmatige tanden

worden op Vulcanite, Celluloid of Gouden platen ingezet\ ook volgens dj, alleruieuw8,te
Crown en Bridge methode. Billijke prijzen.. Spreekuren van 9 v.m. tot 5 n.m. KItu Booten loor Engela.nd, Tta Las Palm18

PEMBROKE CASTLE. Kapt. Mall.>HALL, omtrent
6 .lanuari.

T1!\TA6EL CA."TLE. Kapt. H£l<DALL, omtrent 20
Januari.

DOCCK CASTLE, Kapl. HARRI,. omtrent· tt
J&D1ari

ARCNDEL CAiiILE Ka.pt, WI~DEU, urutrtDl
~'ebruar"

METllVr.;'1 CASTLK 1': .."t, BaiA"~, ,.rulrcut 1
l""brnari,

Voor Vracht of P&8sage vervoege IIl6Il

sich bij de A~nten van de CASTLE
MAILBOOT MA !.TSCHA.PPIJ, (Beperkt,

Aan Graanboeren en Voaderhandelaars.
i

, !
De OndergeJ€ekenden hebben nn in.y oorrnad

, ,

VOEDERPERSEN en PAKDBAAD.. '.._-..".,
IWEGGELOOPEN

'nilijie Lmraneier ru hetObul'Yatori lllDAAN WIJNBOEREN.-Wij heb~n onzen Voo~ voor 't
seizoen Qntvangen va.n

DRUXVBN ::aw.:EOLENS~

· SPOLAN.DER & GO.,
GEVESf'lGD 58 JAREN

onometer·, Horologe. en Klokmabrs
Jlutual Gebouwen Darlin!1Btraal,

uden. en Zilveren Horologes in
VOOITaad gehonden.

UN'XON' LIJN
KONINKLIJKR MAILDIENST'

UNION STOOMBOOTM.liTSClUPPIJ
(BEPEKK.TJ.

KOLONIALE STEENHOUWERIJ.
De ondergeteekendeu zijn be"
reid monumenten en graf'
steenen in marmer en graniet
t~ leveren en op te richten,

D ~
graven met 8teenen muren Ol

Oe ~ graniet in te sluiten te Mait-
, ~ land of op a.ndere kerk.,hoven

, _J """ "1 A In deKoiouie of a.~nl!'renzende
- r$l .:-;:~,' Ic ft-=p ~.., Sta.ten,tegenredelijke prijzen- r... I 1~ J.' -_- S; I en met den meesten spoed

t .- ' ~~-; :- ~ - ~ ~I,- .
f ') -, ).' I "' lt ,_!. ii . IJzeren bek werk geleverd\..' _', l' L ".'d'" . II--,~,..:'..ko,.. volgens a.lle teekeningen, Op"

,!! ' ;- '.- 1'::.., :. 'l'.é- -=jf4~'1 u:hnften gemaakt op de beste
\:~:~ .J' ,-::1- - .~,"~' wIJze, Ingelegd met lood, Por.
,;;'" - : =L::':'o/~,:~;:::'}.~U ',,::.ceiciflen ~raosen tegen deffi -l'Y9., . J)<'. _ .. " '- ~- -- r~ laagRte~T1Jzcn

DJ?, Mailbooten der .Ma.ateohB.ppij ver·
trekken van Kaapstad ~ Engeland

via. .Madeira, om dpn &Ilderen W oe~ t.en
, 'l!:1lr r;,m., a.ls onder aanleggsnde

VOOR ENGELAND.
J"u, t~COT (Twin &re"'), Kapt, LARlIIEI<

" 27-M li:X ICA..'1, Kapt. IiEY1'<OLD~
f·eb. IO--NOKMAN (Twi:n 8cruvo), Kapt. Mowb'Y

,. 2i-TAHT.KR, Kapt. MOl<TON.

GGELOOPEN,

VERDUNNINGS1rIACHINES.

AN den ondergeteekende Qm.
trent den lOden dezer, 2 Ezels:

Een vaal Ruinezel, met witte plek
haar QP de schQft, en letters

. S. op linkerbout, 6 jaren oud,
~ handen hoog.
.en bruin Ruinezel, lange haren
nder de pens,' 6 jaren Qud, 12
anden boog ..
ren Schutmeesters en anderen

gel ven kennis re geven' aau den
on rgeteekende door 'wien 'alle
bilJ hl kQsten betaald znllen worden

S. C. LOUW.
Ph' .ntekraal, n'urbanville,

18 Januari, 1897.

EXTRA BOQTEN VOOR ENGKLA.."'D.
ATHE.sJA~, Kal'" ('<JP!" omtrent 31 Deccmber
URL},;K (TWill "('1'1.''''). Kapt, TYA(~KX.omtront r•

Jalluar;, dO(.'l ~t.;.lD. tit. Hd(.:ua. dBeCU6i':>ll CD
.M~le1r.i ..

J'R.En~HIA. K"I't. 1i..~t:E, QlJ1tr.:Dt ~:, JUIIWUl,
t\~.)t.'t I\aH Mad,.··:ra

"GEl,t'H. (Twin N:rew), Kapt. TY:;v:s. omtrent)
Felirun.n. dot: ..t aan to\l. Ht'leua.. A80.!n:o-Jv'!l eJI

Uadt'im,
GOTH (Twin Screw), Kapt, BR£lIINER, omtrent 20

Fd.lrtlari. ,lOCI aan MMt·U'l\
O.v;TO.s, (Tw1D >'crew), l\...pl. --, omlrcllt

) J Ma.,<rt, doet aall til. Helena, ABc.:nsion en
Mw.kirn, •

GArL (TWin &:re"') Ka!,!, :'hL\ E>iTli:Il omtrent
;I,; Maal1" ,toet aaD UndeU'a '

Een van de Ma.etscbappij's mooie Stoom
booten zal SOCTHA..\1P'I'ON verla.ten VOOr

HA.MBU RG, kort nit de a.unkomst van
deze Mailstoomhooleu,

T G'L'N h . d N 11 Rln'OL' I:UU.ARTJESnul'ENGELAND
£Jl et em evan ov.,.. "",u",.hll.a!· voor Zes Maa d rd .'d 'ht' . Mal "-. !su , n en, wo en ultgc·Jn e nc .mg va.n mesbury [relkttegen oen vernundering mn 10 percent

h.Ch~r een kar. -Een loodvaal .op den Dubbeieu Pa.I!sageprijs.
Merri~ëzel, rond van ~uten. I RETOCRKAA.RTJES na.a.l' H.\\·.I:,~:)

D0 hte' k .. langs de KUST wOl'deu ll.ll!,'t!relkt ,OOI" d"
perso~n ao r .~len8 , ar z.~~ t~is binnen Dril' '\laaudeu perde G nion

geloo~n IS 0' biJ me ZIJ of the Ca.stle Maa.lbchappJ) :3wombooten.
moge aange\om~n ~ijn, gelieve áan Voor Vracht of P~ge doe men a.a.nzoek
den Qndergeteek~nde kennis' te ge- &'IIIl de K&Il,~ren van de UnIOn Stoomboot
vein. doo w" . n b'':llij"k k MaatschappIJ, Addcrle:ystl'aat.~ r len a eie ~osten
zulleu betaald worden.

. Z. I. DE VILLIERS.
Diemerskraal, Paarl.

Normal CDUege:lodel School.

:WIJNPOMPE1i. i: W~GGELOOPEN!trAN mijne plaats O.:7lUJ·lUUtU1Il

Il' i t~ee bru~e P~d~n .op
~.~~Jl. an,..1897 Vler en VlJf J.are.Q
,~l e beslagen. Heeren en .
tn t.ers, aankQme bij wie z.ij
IWli,ven kennis te. geven aan
9pd.rgeteekende of aan den.
fB'Kb., WERDVULLFill, Procureur,

~ury~ door wien alle billij
zullen betaald worden. .

T. J. LOmV, Jr.,
PQrseleinberg, .
P.O. ~falmesbury

·VEGGELOOPEN

R'CANE en ZONEN, Hoek varpStrand en Langstraat
J

~A.AP8~A.D,
GRANI£TWERKEN WIJNBERG. TElEGRAPHrSCH ADRES: GANE KAAPSTAD, !

D~UIFZiVD,
1

St ulkvat borstels.

_.........--_.- __ ..... ,........ "-
Ol., __.-_,;.

J. Sp~Ia}e gepre.

pareerde slangen ,
- --------- ---

BEHANGSELPAPIER, lINGRUSTA EN ANAGLYPTA,
ALSOOK VERF, OLIE; VERNIS, BORSTELS, Enz.

voor wijn

l'ECIA I:IT'~lT :-l'aviuT Jlad>ti (Stucadoor Papier) Hoekstukkon, Midden"
orDs.JUeoteu, "ormeu, bDZ., PUl.

A ...:hllt'~, L,:". I '"lO WUJ ... ~.ters "U Iluiseignaars za lien tijd ~paren "wr ziju Q-rnllmCIlten
in '!'1Il·beveH I'~b,,( te ~"brn,k(,11 J,,,,,. ze veel gl"makkelijkel' opte zetten zija eu veel
liehter en goedkooper ,JfiD bout"

J. C. neemt Mn aJie Iloort Viln I( U1:<scbi Ider; nO'en Ver iering benevens het S bild
ren vll.n I:ïthangbordon, te"en billijke prijzen, " C II-

Schrijf voor inlichtingen en prijz~ .aan

R. M. ·RO$S&., . I '. .: .
$:rRANOSTAfAATr=.J<AARST AO~;.

I '

·versrJWlendeAfdeelingen
deze School znllen !1I'il''Oru>-ntl

i&rh..ti~,,., .op DtNs~AG, den."BOHEMIAN HOUS'E,16HOUTSTRA~T.
Ka .... TAD.
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Rh es en ne

lG Ja diatriktsbest,

'j J1IJJU rt algemeen
Janu " ublieke

nng
Har 0\ C 'I anunri ubheke ndsvergs e

ngelsche eoht ardlghe d.

NSTj

(Reuter (~legamllle )
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