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OE EGONOMIC UITRUSTING GO., i
HET GEBOUW IS VERKOCHT I
:,.i. :,ljt.i U T DeN WiG GERUIlD WORDEN. 1

B,:=02:~·.:rs aal jJ Stad behooren I
I

D
"'.'

, ,.B DeEconomic U;itrusting CO.
HET GEBOUW .15 VERKOCHT

De rOOITIlltil IIluet nit ,le II \\'e!: "';ï'lïtim.l \\ onleu

Bezoekers naar de Stad behooren ons
een bezoek te brflngeri, en zich van eenige
der aangebodene' Koopjes verzekeren.
Vergeet niet:

De Voorraad moet Verkocht worden.
Hoek van Plein en Bpinstraten, Kaapstad.

or:; y'n b= zoek t0 bl" 'ng~n en zich van
cPr' [;_; aangebodene koopjes ver-zeka-.
en Vergeet niet:

II" \ 11111'1'11;1" moet \'PI'koeht wordeu.
Hoe" van i h i; au Spinstr ten, Kaapstad

VEEL ti8.-No 6,a95.1
~.~~ a ,z

Ro-.nbnrg, zeer nabij Malmesbury,
26 Januari, 1997•

sn M· BELANGRIJ.KE
VAN

Kostbare Vee Plaatsen,
GELEGEN IN DE

J\FDEELING SWELLENDAM
TE WORDEN GEHOUDEN TE

WILLOW MOR~;:
Op 'VQENSDAG 17 MAAR1\ 1897.,
J j'E ondergeteek~;}de, -I behoorlijk gelast, z~l P~bliek verkoopen op

bovengenoemden datum voor het Stadhuis, WIllowmore, te ll1Luur
des voorrlllddags de volgende eigendommen :_ •

I. P,:tatasfontein, gelegen in de afdeeling Swellendam, groot
over de :lI 76 morgen. '

_ II. Jakhtllsfontein, gelegen zooals bovengenoemd groot ovsr de
42JO morgel\. ~

Ill. Bakoven, gelegen zooals Govengenoemd groot over de 5061
morgen.

IV, Zeker halfaanJeel van en in zeker huur van Kroonland. gelegen
,LI" h!JYellg~nocmd Lot A I:P'enzende aan Patatasfontein, groot 651
morgen en I-l l VIerkante roeden; genoemde hum' eindigende den 6
Juni 180\),

" ,De bovengenoemde zijn alle karoo plaatsen, grenzende aan elkaar,
zIJn omtrent 35 mijlen van Ashton statie, en zijn zeer geschikt voor
Angora hokken" schape?, vogelstruisen en grootvee. Vee geteeld, en
groot geworden Ill' het distrikt Willowmol'e zijn bevonden op die plaat-
sen goed te Geantwoorden.

Boeren en vooral beginners uitziende naar goede veeplaatsen moe
teil do~o gelegenheid niet laten voorbijgaan daar gelegenheden om
werkelijk goede veeplaatsen in de kolonie te verkrijgen zich maar zelden
vC'onlocn. '

Ook lJdeggcr" ell speculatours zullen deze een goede kans vinden
YOOl' een meest voordeelige belegging en speculatie.

De plannen, n trauspor-ton van deze plaatsen kunnen teil kantore
van den afslager te Willowmore geinspekteerd worden.

Li heraal . k red iel zal gegeven worden. Vergeet n iet den dag del'
vl'rkoupmg \\ oelbdag 1, .\taal't, 189, en het uur II v.ru. Eriz., Enz. BILLIARD.,

Onder de ., Old Fir 7ree," Kerkptein.

DOODBERICHT.
FILL1B' '[ V '. d d h lV'. ,CIRCU~ r8'em oe ' aar.

EN r '

ENA.GERIE I Wij verJ:co<?penniet uit doch het is zeer amusant om de
, • i ~~alitelt v~ onze Goede~en en de Prijzen te verge-

-- : lijken milt die der zulken die zulks doen. '

EIken AvonrJ~

"T \ ,','lo<' knurkht'id van alechts ncht
~, "I~I'II .ucn r-hell~llalieko koorts, el~.

, • \1\11 , hlU·!V!JI'". nam de lieve
",',,: ~",irIl t,lI "eh lIJIl 1,,11<1, nrijn geliefd
, 'i, I _ z.oo fri,sehl' Ha"hel in den ouder.

\ ,', II! na II) JRJ"l'n "Hal'V zon J8

>, '~J,ll ;\1.., ltt.·t !lug dag was"
- - lie \\'I'd, 1..\~{B :'IEURITS.

I: ',-.'i< II,><,'k,
~~ Ju nuur]. IS~ï, '

Publieke
, . -''fEN DORPÊ -

. _' . "i

OAL.DON.
OpZatsrdag, 13 ~eb., 1897

-VAN :

30 Monte Video E~ls, van 2 tot
4 jaar. ,

15 Jo~ge Kploni.ue J ltfuil E.zeJ,s
ook van·2 tot 4 jaar.: '

1 Paar .Eerstelclas J~nge Zwarte
Paarden, (mak Ifeleerd)

1 Paar Eersteklas' Jonge Vos
Paarden, (mak geleerd.)

1 Paar goedgeteelda : Merries,
(mak geleerd).

J \ EZE Ezels en .Paardon zijn
U allen in goede conditie, en
daar de ploegtijdj aan het komen is,
heeft de heer FA13RI';UIS goedge-
dacht de vrienden een kans te ge_
ven. De Paarden zijn, goedgeteeld
uit de stoeterijen van den heer
Van Zijl, Colesberg. i

Kom, Zie en ~oop.
J. G. FABRICUJS.

Dempers, Moore & KrigfJ, .A.!slagers.
Caledon, 28 Jan., 1897",~'\

~--

. ~

Een Blik z-I U overtuigen,
En gij zult zien dat wij 'gelijk hebben!Hoofdonderwijzer Benoodigd

T\ DE ZIO~S KERK SCHOOLPliRL
Wij hebben Man's Tweed Pa Hen tegen 15/9, 17J9, 23/6,30/- tot 55(-

Man's Goede Blauwe Serge Pakken, 17/9, 21/6 '
MaU:s Indigo Blauwe Serge Pakken, ~7/6, 35/6, 42/ ...
Man s Sterke Werks Broeken, :3/11, 4/11, 5/11,6111 i/Il
Man:sSuperieurTweed Broe.ken,8j11,9/11, 10/9,12/9,15/9
Man s Witte en Gekleurde Drill Baat jes, 4/11,5/11,6/11,7/11
Man:s Zwarte en Gekleurde Alpaca Baatjes, i/lI. B/ll, 10/9
Man,... WI~te DrIll en Duck Broeken, 4;11,5/11,6/11, 7/11
Man 8 ~Itte en. Gestreepte Flanel Broeken, 8/11, 10/9,

12/9, 14/6
Man:~ Witte Hemden (Stroken),'2/11, 3;'11, 4/11, ;1;11, 6/11 '
Man s 'rItte Hemden (Kragen), 3/11;-,,4/11, .5/11,6/11,7/11

:Jongens School Uit.rust inqen een
Specialiteit.

\
l'I'Lll'.-\TIES VOOl' bovenge-

i 1:, ",!tldt' bet rek kinjz vergezeld
I.,', .:,,,,'rtdiel','rde afschriften van

:'1) d,· wrt vereischtc getuig.
,.:,',)1 v.iu lx-k waambeid, goed
:, :Ij~ gedra!,!', l'en lidmaat eener

I', '"t:lllt:'l'lle k,'!'k l.lllll'n door
',' :, ''11' I, r!!l'tl't,kl'lIdl' ingewacht
",1 :d,' t"l .!.; Febru.ui, 1"~l"

r;. 'I",'; "alt IIlIIZll,k ecru- ver-
.,,', :--;,.Jarl~L;.') p"!' jaar.
\\', : kJ.a.alllhL'id te beginllell na

,', :\;'111 \'iJ(':llltie,
.1.1'. J, [JDll'EHS, V,D,~L

Paar I.

apel i ~ 'orgeDs, IS Itddtgs eD 's AYond~
~ nE NIEUWE LONDENSCHE I

,l~SEN BEBLDB" GALER~
': I' -- I
':~enizeer ~Idza.me verzameling van m~

itáD 100 VRa wereldberoemdepersonen. .·1
.' De,fuoeat bekendemensohen van.alle eeu{
1!!ene~ volken,Kamer van Afgrij8lijkhedeDi
~n ~Ov.m, tot :ln.m.; s' Avouds 7 tot lOl
~~. ENTREE. &d.

J ~

Het Genas Hen Allen: Wij hebben Jongeru;: Tweed KniekeI' Pakken, 4/1], 5/11,6/11, i/Il, 8/11
, . ' Jongens Blauw!' Serge Norfolk Pakken, 6/11, ,/11,8/11

M'iJNHEER,-Negen maanden gtlleden.: Jong;ns' ';3.schbal'e Sailor Pakken,3/6, 3;11, 4,'6, 4/11,
1 betuigde ik in een brief aan 11 VJ1,D ,)/6, 5(] I , ,

le,:::.JJe uitwerking van RHEUMATI·' Jongens' Tweed Lllnge Broek Pakken, 12/9, 1'1/0 17/9
CURÓLn mijn geval. Ik ben 60 jaren ond tot 35 I_ , '
en hooi23 jaren laug geleden aan CH RON- J' '1; d B k 3 11 " '/ I _
ISCHIj: ASTHAMen RHEUMATIEKeD ongens wee roe en, ;' ,-+/(j ... 11, 5/1 ,Gill, ,/11
scchte j verlichting van vele beroemde ge Jongens' Tweed Baat jes, 0/11, 7/11, 8jll
neeskupdi,gen, en pl'Obe,erde"alles zonder Jongens' He~en, Boortjes, Dassen, Kruisbanden, enz.
baat ~ vinden en ,pad In DlIJngeval alle '\v ij hebben een der Best-ge"orteerde en Goedkoopste voorraden Man's
g~loof ~n menschelijke bekwaamheid ver- J' U' , in d ,,_. d
leren, tot dat ik RHEUMATICURO pro. ' en ongens itrusting III e Sta :
boerde Ien iu eens zijn mijn' Neuralgia, '
~he:nDl!J.tieken pijnen in hoofd eu aa.nge· ,
zieht, verdwenen en het nieuws is ver en :A
wijd ~,Jrspreid dat "oumeester VA~ Ra I" c

am per' iJleellemaal, g;~zond WUS vali die l;· - . I
wouderlijke MedICIJn, en dit was wcrkel ijk '
h~t gev~nJ; elkeen die het probeel-de be- '
veelt h£iJ;aan, '
:Dilh~r .1...C08 VAN ZW. van Vlakfontein

(3 uur ivan Steijusburg}, is genezen van

::t;eC~~e~b~~~t~ge~=il~,jk!~v~~j:anrn~:~:: BEN 0 0 0 lG'0
Mhr- VlAN ZIJLaan mij;,wa-6er oo?, erger ge- •
vad van f'Koorta Ziekte , ZOO&lB ~lJ het noe- ,
men; We eeste dosis RB'EU ,\IATICURO
deed d.~!lijdendejonge man rustig sla~n en ~W.erksli eden
médecijn werd voortdurend toegediend, ' ,
hoewel ~a buren en vrienden zeiden dat '~

~:~~::ejl1=7r;~eenn ~~!id!e:ea~ z~~'~:1.; Huihouders
neeskr&C1;tvan de RHEUMA;l'IOURO en , '

P1lLLE'. . 0 d K · dJQN~S RHEUMATCURO. U ers in ers
De oude heer VIN DERWELT,van Red· "

detebu~erd geneeen door een bottel. L E
De hoor A, COETZEE,Brandvlei, Middel- ALN OM TE KOOPEN OP oxz s

burg; C. jc; v,?~ddadelijk verlicting. Mijn

~:~~~t:~:!:t:r~:a::~f:!it~e~~ v:. ERK'OOP ING VA N HET ZEI Z 0 'E NIk b~jfl.uw dankbarp vriend, J, C. van' .
HI!\tgroqte Zuid-Af~&ansche ge?-ee8nU~del i . •
TOOr JicHt, Rheumtiek, Rheumatisohe Jicht, t
Lend" Jicht, Heup Jicht, Aaugezioht-
pijnen, énz., en heeft vele dUIzendenge ..
Taflell, teel erger dan bovengen noemden
gtIne~n.' Is verkrijgba.a.rviln all~ Apot~e
keVaen tiu.keliers door geheel Zwd·A.fri

BENOODIGD,
I~f-: \ (lll\krwijzt,l' of Ollder-
'. 1111/"1'.,,,voor tit private 1>o('rL'1I

_"i"" r., ~1,,,ld,'d"lltl'llI, l'L'n hulf
v.u. Btl,~.JL'~ loort t rvin Statie

. \ f,J.", 1111 g , \' lt' I or ia iY es t.
~ , ' - \ .m ,I" Etl(:!'el.-:c}1I'l'n 11,,1-

- ", tal,'I' "li '111111Wkwordvri
-," r '\I'I,Jrcatres \'\'rgezeld
.:' [li,c!-:,'IIl'iftL'll vun l.okwnu m-

: I,' '"'''1'<1''11Illgl·1.01Idl'1l \',,,,}" of
, "LJ I 'H 1"11Fd>. Ir l't'b.aalll!tl'id tL'
'.: 1111,'11 "I' I~Id, l'\'b, ~ala.lï.-: t)w

!~.' I I i I" )0;, -r-L .'11 1~1\', 'lillig,
\1'.I,tih I'. I, <I . .\IEH\\";,

...

Publieke Verkooping

,OMNIBUSSEN, PAARDEN"

B. Z, Stegmann, Afslager. DAAR de Electric Tramway Co.
hare schikkingen voltooid

heeft, zal de Verkooping gehouden
worden aan de Stallen, in de Kloof-
~traat, boven de Campstraat,

-OP-

aONDERDAG, ,4 FEBRUARI,
'l'E 10,30 V,M.,

Van de 2 welbekende Omnibussen,
in goede en bruikbare conditie, 9
Sterke Paarden, de Tuigen, Groote
Graan Bakken, Jacks, Stal en
andere benoodigdheden, enz.
J. J. HOFMEYR & ZOON. Afslaters.

\\ïllu\\'mol't', 2; Jan, 18~'7.
I

];, ',i' 'I ,,,<on <t at ion, \'Il'tol'ia \\' est

Onderwijzer Benoodigd, Vrée1Bd deoh Waar.
,', I'I'LI(':\TIE~ nu-t cort ificaten

.. ~ IHIl I'CKW<l:\I111Wldglled zedelijk

.: ,I,:I!! ell IIIImaatscliap eerier
r. 'l"~t.tntsclll' Kc-rk , worden ge-
\' \,'l!' I voor l'etIC DITdl' - Klu
I' .i.h- kl' School te Thirlstane, dist,
1\,'~lv Oo-r. Kennis van Engdsch,
if"::";,,J,,c!t I'll MUZIl'k wordt
I,' .sch t . ,\pl'licatiL's zullen inge·
I', ,.cf:t II orden door den enderge-
;, , ~,!I'], tilt lil ~l.\ART aanst. De
"!i'"': tl' Iwg-inlll'll met de vacantie
", '\i'l'll, :--;alaris £61) per jaar en
\ t"\y lIlW"!llng.

Wij verkoopen niet uit, doch het is amusant om de Kwali-
teit van onze Goederen en de Prijzen te vergelijken
met die der zulken die zulks doen.

Een Blik zal lj ouertuioen
En gij zult zien dat wij velijk hebben. - -- .,-----._~- --------,- ---

WEGGELOOPEN
-----------,,---

TWEE Ezels (Merries] 3 jaar
oud, en bijna 14 handen hoog.

Een zwartbruin van kleur, en de
andere muis-vaal. Laatst gezien
nabij de plaats van den heer ZACHA-
RIAS DE VILLIERS, (Diemerskraal. Af-
deeling van de Paarl), loopende in
de richting van Hermon.

lndien terug bezorgd aan den on-
geteekende zullen alle billijke kosten
betaald worden.

Eenige informatie' kan gelaten
worden ten kantorfl van J. S. MA-
RIA WY & Co., Paarl.

WILLEM P. MOSTERT,
Staart van Paardenerg,

29 Januaari, ] 897.

Wij hebben: Z\\!.ver Bedlinnen voor Enke~e Bedden, lOid.,
]13. !d., Is. 3td:per yard; Dubbele Warp Bedlinnen, ID Gekeperd
en Ongekeperd voor Dubbele Bedden, Is. 3!d., Is. 6d., Is. llid.,
2s. Jd. per yard; Klaargemaakte Lakens voor Enkele Bedden,
~uperieure Kwaliteit, geheel mllver, 48. lId., 5s. 6d. per paaIl;
Speciale Kwaliteit Dubbele Bed-lakens, 6a.. lld., 78. lId., 8s. lld.,

'" 9s_ lId., l2s. 9d. per paar.

--'-'--~----
J ,\\' G REYLI\'G,

Tlmbtone,
Barkly Oost,
P.O, Bokspruit,

'Verknoping thans aan den gang.
STUKVATEN !

\KUIPEN ,!-

HOGSHEADS! !

ALLE GOEDEREN KOSTELOOS
'"

GEZOOlD GHBRlT,EK FLINKE ZOMER,KOOPJES.BENOODIGD SPECIALE SOORT.
150=Honeycomb Dekens, voor Enkele Bedden, goede waarde, slechts

28. lid. en 3s. lId. elk.
1:,11 HO!.eycomb Dekens voor Dubbele Bedden, 6s. 6d. elk.
.Marcelia Dekens alle grootUJ1!I en prijzen. •
Onze Beroemde Kussen- Slopen, slecht.s 28. od., 213, lld., 3s. lId. per

half dozijn.
Geplooide Knssen-Slopen Is., Is. tid, elk.
Speciale ,Waarde in .~anten Gor?ijnen -ts. lId., r,s. 11 per paar.
Wijde Kanten GordIJnen, pr:wbtlge patronen, 4 yards lang, 8s. lId. per

paar.
Guipure en SwiUJrsche Kanten Gordijnen en matten, in al de nieuwste

patronen.
No. 84.-1897.

LJ' E \' Onderwijzer yoor een Pu-
Jl~ hlieke School op de plaats
ILI" la n~Kloof distrik t Piketberg.
.\ Pf,IILlnt mlwt in staat zijn te
t<" ';11'11 Ct'rtif1kaat VUil bekwaam-
I.t'IJ ID Engelscll en llollandsch.
LI,[llIaats(;hap van een Protestant-
. , fil' KerK, zedelijk gedrag, Salaris
!,:'HI (1II'g(,lltig pond) per jaar.
'l,llool lt' begillnen na de vakantlC
\ ,w .Januari, I ;:j~ï.

c\PI.!lkant staat een kans om op
,:" :-;L'hoolplaats ,~ kmderen twee
'oI":n onderwijs te geven na school-
. Jd voor £~O pond per jaar, alzoo
'.' zamen een honderd en tien pond
i"'r jaar. Applikantcn kunnen zich
1,'rvolrrL'n bi J' den ondorgeteekende,o '
;l(, IJoolcolUm i",.; il'

1'. A DU TOIT,
Goed"rnan;;kraa I,

p, K, The Rl'"t,
Di:;t. Pi"etl)t'rg.

- ------ ------
'THORNE, STUTTAFORD & Co.
I ',

!IT DEN WEG RUIlING VAN ZOMBR GOEDERElt
1"1N alle soorten van Vaatwerk
.~ te verKrijgen tegen de laagste

Markt Prijzen bij den Onderge-
UJek~nde.
qOED WERK GEWAARBORGD.

• H. ZUIDMEER,
Lady Grey Straat •

Paarl. IEO~~R 1)EPAR'rEM ENT~Departement Yan Publieke 'Werken,
AAN BOUWM"EESTERS EN GOUYERNEIEBTS KENNISGEVING

KONTRAKTEURS.
----

lTermen, Verkoop: Kontant.van ....
TENDERS worden verzocht voor

het neerhalen en verwijderen
der gebouwen gelegen naast de
Kunstgaletij in Nieuwstraat.

Specificatie te zien e,n verdere
informatie te verkrijgen aan het
kantool' van den ondergeteekende.

Tenders duidelijk ge!Derkt als
.. Tenders voor verwijd~ring van
Gebouwen Nieuwstraat,'~ullen door
den Controleur en :Auditeur-
Generaal in ontvangst, genomen
worden te Kaapstad, tot 12 uur
MAA~II:iAGMIDDAG, 8 Februari, a.anst ..

'l'enderaars moeten een contante
borgstellin~ geven. .

De gunstigste of eenige 'l'en(ler
zal niet noodzakelijk aangenomen
worden.

KoloniMI·SecretarisKnulOOI',
K .... l'stJ"I,KM)' de Goede Hnop,

. 28 J.ntll,ri, 1897..A. zn.IflA"3:C,
Onder de "Old Fir Tree," Kerkplein.

verkooptalogussen van'!\'I'] JERBIJ geschiedt kennisge-
l. ving ter algemeene bekend-

malcing dat het zijn E~cellentie den
Gouverneur, met advies van den
Uivv:oorenden Raad" onder v?Or-
ziening van Sectie 64 der "Publieke
Gezondheids Akte, 1883," bebaagd
heeft te bep~I1en da.t op en na den
31stell dag va.n Augustus, 1897,
bet begraven in eenig Kerkhof of
begráafpla:l.t:" '8innen de gr.zen d,er
MunicipaliteIt Rondebosch, lllet UIt-
z()ndering van het St. Paul's Kerk-
hof gelegen nabij de Zendingskap~
terzijde van den Kampgrond-weg,
gestaakt zal worden.

HENRY t>E SMIDT,
Ontler b..olol1ia.'\-l s..:cn.!1 aris.

Aesiab KaRter Geneesmiddel DmSIONALCOUNCILof
o .A.L ElDON AFDEELINGSRAAD Ian ROBERTSON

EERSTEKLAS PUBLIEKE SCHOOL .
(GDIENGIIE SCHOOL), I OmheininRs Akte 7883.

Eerste A ssistenl Benoodit!d : -.-,.
(MANNELIJKE OF VROUWELIJKE), i HIERBIJ geschiedt kenlllsgevmg

-- I in termen van Sectie [j van
i )AAR Mejuff. SH.\w door on- Akte No. ao van 1883, dat op de
1 \'oorziclle omstandigheden yolgellde vergadering van den Raad
genoodzaakt is geworden de. aan- te bouden op DINSDAG, 9 Februllri
neming van baar applicatie door het 1897, te 10 ure V.Ill., een resolutie
comité niet te aanvaarden, worden zal voorgesteld worden om zijn
hierbij' nieuwe applicaties verzocht Excellentie den Gouverneur te ver-

II zoeken een Proclamatie uit te vaar-voor genoemde betrekking en zu en
door den ondergeteekende ont- digen, waarbij hij de voorzieningen
vanaen worden t.ot op ZATERDAG, van Deel 1. van genoemde wet
20 f'ebruari 18!:J7. Kennis ván verklaart van kracht te zijn in het
zl'ngen en teekenen vereischt. Veldkornetschap Boschjesveld af-

d li Robert AANGKHOGDEN in het Schut vanSalaris £120 per jaar. Werk te ea ng son, I den onderget.ellkende eeli wit bonte
beginnen met den Apl il~ter~, 18~7. Op last van den Raad, , Bul omtrent drie jaren oud, gemerkt linker

App' licanten moeten kwalIficatIes , oor half maantje van achter, de v~r beenen
CHERDS aften k,rom- Verkooping indiiln Dlet gelost,

vermelden. G. W. BO R '. op Zaterdag den 13 Februari 1897 op de
S J ROOME Secretaris m.nt:t,e Ladismith.
. . , . . G. J. J. van 10NDER

H;on. Secretaris. .Afdeelingsraad-Kautoor, •Okkilrt08kraal,
Caledon, 22 Januari, 1897. Rolmt-80D, 18 Jan., 1897 20tit Januari 1897.

l'K Jan Andries Babe heuigt hier-
ml de dat ik volkomen genezen

btfn van hevige kanker io mijn lip.doer
bt..t .. Aesiao " Kanker ge,neeSmId~!
.v$n Mej. A. E. van NIekerk v
L~levenstein, D'{}rban Hoad. k
~p's twee jaren ouder de gcneeskun-
(bae behandeling \ an Dr. Chadwlck,fn Dal'liuf! dat mij veel kost~e doch
Londer goed gevolg. Ilr ... ~ID1anrS
v4n Malmesbury zeide miJ dat de
ki'aad in mijn lip 7.8t, en won Let
:sqijden maar daar wou ik niet aan.
Zbo bOl'rde Ik van 1'11twonJenJol'n-
d~ middel, g,>bruiktc het CII WCI'd

'g~nezen. Het it>, nn dCItieL jarell
"·(!leden dat Ik radIkaal gCZ'Jnd beu
lti dien tijd omtrent zev~n jaren gc-
lekIen heb ik mij van Dr. ~ ien \You t:vi~ Darling l~ten examine, ?n UIt!

):nlJQ. leven te verzekeren eu hIJ VO cl
~j volkomen gezond .
. I J. A. Rabe A zoon, Jr.

J

DfUrban Road
! \ 2de Maart 1896,: I

FENCING ACT.-1883.
TWEEDE-K;_ASSE

.'IHI,!!PIl~ P111~1it'hl' :--:('11001.
SVVELLENDAM.

'-1OTICE is bereb,) given in
L " of Section 5, of Act No.
of ] 883, that at the next Meeting
the Counicl to be held on Tu
the 0th day of Februari 1897, at
,;'clock a,m., a resolution will
proposed to requeRt His Ex •
thp, Governor to issue his
mation declaring the provitriOllj
Part I of the ahove Act to be
0l'er~tion iu the .Field - {'nrn",t~
Boschjes_veld Division of Rol'Wn-t,IU\dl~

\
l'I'LICATIE:::J vCT'gI'z(,:ld van

. (Yltill", cltriftell van beyoeg-d-.. c r"'I LJ

,I III EtlL.'l,j-ch en Hollandsch,
/ ,IIlIl door il"ll ond('rg-oteekende ill
,,' I'alll!~t gL'llomL'n worden oot

1)"\1',:1.1'\ ••, 2:J Febnlari, aanst. \'oor
i I" IrL'kkllig van hoofJonderwijzcf
i:,! l!l'II"l'tllde school. Su.lar·is eell
'11,1,Id Yljftlg pond (£I[JO) sterling

·'I'! J'I.II', ell Yl'iJe wQning in de school
\\', -rk!.;lamhL'den zoo. pocdig moge·
..,k tl' I".'ginllen.

W. K SLI!\GSBY,
Hon. SecreLaris.

H. S. GREA"VES,
pro Hoofd Inspekttlur.

.Dt:,parklllcnt \'011 Publh:kc 'Verken
lLlAl"'t8fl,tl:l ,)''", I8\li. BENOODIGD
SCHUTBERICHT.

EEN Knappe Tuinier; een on-
gehnwde Dui-t.scher zal de

voorkeur hebben; goede behande-
ling' gewaarborgd al~mede goe<l:~
betaling.-Doe spoedrg aanzoek biJ
den ondergeteekende.

JACS. H. SLABBER.
Divisional Council Office
Bobérnwn, 18th Ja.nu:ary,189i .

.' ',,,,llendam,
::5 Januari, 1897.
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ShJUl. eo leidt tot
slaap. Geen aDder middel IS. 200

hClluam voer bet genezen va c
Kroep, Klokh~st. Zeere Keel. ell
alle longaandoco'ugell, waa ra au
kinderen ..00 onderhevig !lJD, als

Kersen BorstmiddeJ,
BIJNA 60 JAREN UNO VENJiAA:'D.

enn IOll"eoaGhtli!! béTl hl omtreo d baodelwll
fan de" miniiters Uplllgton en Spngg befaamd
mn.alctn, en eindigde met een ]IllgQolad ID Bar-
berton UIt te geven, thans gevierd wordt als
lomand die heel wat waard WI18 D~ lIiorlulS nil
"'"' bm_ zeggen w U Latjjnen, maar dat op ..!}
zelen van een schavuit na zUn dood stUIt leder
mbweoliJk mensch voor de borst

Geen Natalacb of VrIJ taatseh meuws van
belang behalve dat de heer Van der Post, voor
lItter vaa den VTU5tutscben volksraad, zich
lIub ID een brief hooft laten hoeren over de
laatste bmtenspongbeden van onzen eomnns
sans van openbars werken, w,cns efl'ekten ook
te Pretoria in regeenng kongen 3,1 te danig
gedaald ZIJll Uit M ZUid Afrlk:lIJlnl!ebe Repu
bit. k verno mt men het een en ander over de
volksraads verkiesingen, maar hier ter stede ....
bol uroeieljjk de beteekenis er van na te gaan
t Heet dat progressltlve kandidaten t winnen
maar dat deden zIJ bU de 'orig!' verkiezingen
die alles 'ru wel lieten zoo als het "ag 1 weo
Hollanders de heeren Dieparink eo De Wnt
flamer hebbeo het te Johannet<burg en Bar
berton respectieveljjk gewonoen

Van de runderpest, wenug anders dan dat
\I el op 1l10Uwe plekken de zhek le ZIch vertoond
heeft maar niet besuiden OrnIlJ6J"1Hur en dut
wel dr Koch tot dus • er nog geen afdoend
resultaat van ZIJDonderzoek kun toonen maar
dat men op 80mtDlge punten b v het uustam
pen der Dekte waar ~IJ ZIch vertoont en bet
waal r-emen der eerste verschijnselen lets ge zien
WOOTlenschijnt le hebben Ook 0' el de natu
rellenbewegingen zWIjgen de berichten voor De
s hands en alles In, erband hiermede schijnt
ian t luw IIn te ztjn
Het taalcongres aan de Kaapstad IS door een

aan ds Paarl ge, olgd, uitgaand» VaD eli bijge
woond door hen dl" III het Afrikarutscb eeo
geheel afzonderlijke taal afwijkend 'an het
Lloltundsch "eo Wel Olel hen be men IU
"00 ver "vrnpatlllseeren als In der d lad het zeer
tWIJfellcltLlg 18 orn H niet meer \ 111le .eggen
of het goed zou "JD als 111plaats, an de hier ge
sproken eli hoogst iangenaaui klwkondo taal bel
zoogeuaamd hoog Huil uidsch het \I Inneu moest
en "le die taal ook to-t een schrijftaal wil [Ha
ken ev eu als het VIaamseh die I. volkomen Il

ZI]n recht even als trouwerut ook de VlarDIngen
1-11. hun recht ZllD als ZIJ zoO\eel mogelijk toe
nadering tot de li Holland gesproken taal \I ti
len MaUl wat hinderlijk IS, dal IS die eileudigc
fonetisch spellieg die men hier th 10. op rneuw
wtl inveeren schoon de patTIotscne spelhog per
slot 'an rekening hier geen groot succes IS ge
\I oe-I UIe spelling 7A'lg m e n ID een .en<lag Ier
verrichtingeu van het eongres w iarrn let.ter lijk
alle eet bied ~OOr de traditio der oude taal ge
mist w erd Omdat h ier tu schen fen, schoon
men bet mderscbeld der twee III de 11I1spraak I
\ ui fr. ai eu tall. wel degelijk hocren kan mill
der \ erschil to de uitspraak bestaat dail III de
meeste streken mn Holland wordt UI !.Iemeld
'arslag fall UI plaat~ \ an m1l gelcbre''''11 zoo
dal de ~ an der Merwe s en de "all ZIJl. de
Van Rensburgs en de Van Vuuren. allenk'lal
bun namen zullen moeten \ernnderen nIs ZIJ
met de Du fOILsche spelling zuU"n zameo gaan
Want Du TOltscb 18 d,e speIJlUg l bede
hurenu der vergaderlltg beIOtond UIl Du IOlti!
natal1lltJk lUet den mao aan t hoofd bIJ wIen
bet preeken der Rl!odesvereenng dat o~er
de on'er' ulde profetie veT\angen heeft Wel
de Du IUlts zl)n een achtenswaardige familie
en \ erklezen enkele leden jail bo, en !rJ I la !.en
ZI) dat dao met de OIut mwder achteD.W 1.11rdl"e
Van der Me",e 8 U1nccLleu 1I11l3I \I.e cell
loopbaan achter zicb heeft dte de eene ml>'luk
IUllg na de andere en dat wel steeds door t'1;; IJ

8<lhuld aanbiedt dien ZIet Illen on!,'M1r , 1.0

hel hoofd een er bewegmg om het even of ZIJ
tlL'llben orm mg of Rhodes oe.,. I"rooking ten
doel beeft

werkstaking onder de
letterzetters.

WORDEN ve-rZllchta.lIe
geld ter betaling

nmgen voor suhsccipues,
tentiea en Drukwerk oevatrenne
betrekking hebbende op ~ilil;(~'''",lo4a-

za.ken, aan den
MaatschapPIJ, en alle
Correspondenties voor de
aan den Redakteur te riohten.]

A. B. HOFMEYR.

Er bestaat te Kaap tad een typog-rapl
assocsane wnarnan de meeste let 1.<:1 tt t
Kaapstad bebooren en deze vereen tg Il,

bestoten eeo werlartalcing op I<lUWté z
tenZI, ds bazen eene 'ermet'rdertng
percent willen geveo aan alle lett"r« lt

£2 lOs en alloder per week verdi.-, "
hoeft 8 drukkerpen LO de stad " a I I ,
tische orde A rgu~ 00 Cape T ,,, (lo ,
Go Dennis Edwards & Co Morn \
Richard. & Zonen Townsaend I a, Ir" '
ball en \ an de Sandt de '!Ihers \
Slechts 10 dne genU.n "'D a1 de lt 1-"
UI t werk Riehards Clarke el 'I rt,
meeste eerters van het 0". Land d par
van or ze meatschappij waren gJstprt
wenst hoewe'L 'II persoonljjk I1ltl r
worden door bet besl ait der a."," ,
ze allen meer dan f 2 1(ls per W(t k
doch ZIJ bebben hun \I erk gestaal.
der associatre SchIkkingen". I
gemaakt zood at () .. Lo nd bede:
hebt als ge" -oul Ik kan ZIen I le
de (11,r 7 • "In allen II! d
"meesten van do (" Jr "l'U lt to.

deelteljjke \\ erhlaklng' IS geen< " •
en "IJ hopen OIllC lezc,.. f) .n Jer 1
ah; naar gewoonte me hun )i J

Drukpan Maa.tRchapP1J
V an de Sandt de V LIlters '" Co, (Bepkt

.. One Land tt Kantoor,
Kaapetad, 14 Oct., 1896

Op

,."..,.,...rd dool' 01'. J. C. l,eI''' Co, l~.lJ I. 11a;/, L~S

(jOUDE MEDAILLES were'~~~n~~"c;,~~: ) ~

JAGERSFONTEIN O.V.S.

\,,'¥!J.N!.~~~~~~~nE~&tde
IV heer F C. HUNnERMARK aan-

gesteld IS tot Agent van Ons Land
to JaO'ersfontem 10 de plaats van
den h;er J S de Vletter dl~ van
daar vertrokken IS, bIJ wien z~ ver-
zocht worden hunne subscriptie-
gelden aan te zuiveren.

A. B. HOFMEYR,
• Secretaris.

~YER'S PILLEN, versuikerd, zacht maar t..,nr; Rhodes-verheerhJ klll~
DE CONTRA-STEMl1epartement lan Publieke Werken.

ZEEKOE RIVIER BRUG.

TDIIEllS VOORKONTRAKT No. 1.

DOODBERICHT.
sluiten

In verband met Uit onderzoek lil het
van belang ZIch te heninner en, cJ.ittt de
oorlog met de Transvaal lp 18l5O begonnen
werd dOOI een conset vatleVI}~geel"1ng en
dat de Transvaal hare onafhaukellJkheld
terug ODtVIDg vau de handvan don ed heer
GLi\DSTONE, die pielmet was geworden
van de nieuw e liberale reaeering De
liberale part I) was altIjd meer vriend-
schappelijk gesind jegens de I'ransvaal
dan de ecuset \ arleve, eu daal het de con-
servatleve 1'€.l:MIIUg IS, dit, thans aan het
hoofd staat kan men van het onder zoek
unssehien minder verwach~n dan Indien
de liberale pal tij In de meerderheld ware
IQ het hUI~ der gemeenten

"De liHODEs-verdedigiers vel'Bpretden
thans het gelucht, dat de heel Chambel-
lellllU het komplot betl"OkJ4eu was,omdaar
door op het Brltsche publiek Illvloed UI(
te oefenen eu het onderzo~k maar blauw
blauw te laten, daa.a het Brltsc~ gezag In

om hOI de wereld Illet het openbare u van zulk eeu
schandaal kan Verdl'llgen Eu hoe oppel-
\lakklger het o.ndelwek Ill, bOil lichter l.al
de heel RHODES ('1 van afJ,:omen" Deze
ztJn de woorden \Ian een o'nzel plOIDmen-
te polltJcl die onlangs utt Engeland IS
tel uggekeeril. ?

De RHODES-vflenden ZIJlOonv~rsaagd III

't beramen vajl plannen Qm de gevallen
groothCld van RHODES wedelop te helpen
Dan IS het het dOOI Brlt.sc*e publiek WIJS
te maken, dut de Dlutsc1lers ZUid-Afnka
wilden mnemen, dan wadelr dOOl het ver-
grooten van denkbeeldige jUlt!ander glle-
ven. heden trachteu ZIJ het Blltsche
publiek te mlllleiden aang.lrllde de positie
van den heer RHODES III deze Kolome,
en verklaart men met een erUBtlg geZIcht,
dat door een vlllgel op de~ heer RHODES
te leggen het gpheele ZlIlU iAflika In, uur
en vlam zal ontsteken, m0'1l'en willen ZIJ
weuel dil \I eee opwekken, ilIat de BIit.aQhe
regeerll1g zoo na met de z~ak verbonden
waR, dat het sch mJ t ti geen onllel~ek
ItJdt Zal de vuile wd;tlh~j(i OIlU.U Ul'ze
oITIstandlolH'dell ad!) hN lt~ht komell '

De heel lit ~~l~'lmr" \l'\ h~e[t OUS 111
01£ VILLIEi'S BnIEL~fAN !< ('(I AFSI AURRS zIJn SIe (h \\,t r Tl Il J de Wu!el-HaI1stel-
23 teltnlar -Rondev]el (tu5.'iCben .1"]m~"'urY llllg \uu htl ("mite \0018t,,'OO, andelIllaaIen D»rhn,) k ",lu1\re zaal en ..ccplaat. 11'cnrle

have boe.rdc:n)gercedscbap en hUIsraad I betoond III w~ll,ell geest btJ over het
J W MOORREES JR &: Co AFSLAGEfts komplot denkt, dOOI te vel)duum, dat het

ondol zoek naai den lUva! een kluchtspel
zou zIJn zondel een ondOilzoek naal de
be'l\ eerde gIIeven del uitlanders. Is het
den heer CH HlllERLAI.N da]! nog met

leV(!lJde bel~end, dat de wogenaa.a:ncte ultlander-
glleven gebrUikt wel den als een dek-
film tel of voorv;endsel uQor de samen-
zweerdei s? Men kan zICll. bijna g'dUn
verwondeien dat de heel CjHAMBERLAIN
DIet ook het prachtige allument dat
J AMESO.N glDg Olll dOl hnlpe100ze
\Jouwen en kmdelen te beschelmen,
andermaal heeft gebrUIkt BIJ het hcht
dat thana op de eamenz" eillilg ru~t 18 het
moeilijk te zeggen welk der twee argu-
menten heL belachhJkste 11:1

Maar gesteld ee.ns dat het wo 18 dat de-ultlandel's gIleven hadden 'teeft de heer
CH i\MBERLAJN uan vergeten, dat SII
HERCCLES ROBINSOl'i (lOlt! ROSMEAD)
hem op den l08ten Dec l~:).'i kabelde
dat de zaken te Johannespurg stonden
gel egeld te WOlden, daar de l'egeering ZICh
bereid verklanrde de elschen ~er Uitlanders
III oveYWeglDg te nemen, en ~at de glOote
grieve die de Johannesburgers tegen de
samenzweerders hebben JlllSt IS, dat Jame-
80U met zIJn bende hunne kalllsen kwamen
vernIetIgen? En na dit al Jes komt de
vraag nog wat heeft EngelllDd te doen
met de bmneulandache aangelegenheden
van de ZUld-AfrlkaanBChe republiek?
Zegt de Londen conventie vlm 1884 dan
Illet UitdrUkkeliJk, dat de Transvaal hare
eigene lnnnêblaudsche zaken ~an pegelen?
Zeer teerecht merkt de Oape 4eglste, aan,
dat mell bUiten de Trallllvaa1 veel meer
van de Uitlander-grieven hooIlt dau tU de
Tlans'Vaal zelf Geen \Vonder,mdien men
er aan denkt dat de uitlanders rn de Trans.
vaal tevreden zijn, terWijl de Jingoes, die
als hunne pleltbezorgsl'B optlreden, DIetI t eLm"" -KlApm!1tflSlatie H extra vette Blnch,

'_'n en 600 K&&psehe eu merinoschapeD zulleu rUBteu voor It.IJ de _\fnlkane.re ten
~~~~~~~~~~~~~~~~t onder hebbell gebracht.

Produkten.~arkt. Hetcomité IJJthallI! aangesteld, de heer
; Flurfield, onder kolomale secl"etarJS voor

Zuid AfrIka, IS nog Ziek en Ijevll;ldt zlCh
ergens lU 't ZUiden van FrdnkrlJk--de
eerste getuige IS dus ruet teglmwoonhg,
en WI' kunnen nu met gelaltenheld de
verdel"e ontwikkeling afwac~ten Men
stelle ZIch echUli nlet te~grqote dmgen
voor, opdat de teleurstelhntf\llxet te groot

Z1J • • • IJ
.A.LLElRL'iiJ:.

De twee vaoa-tJen in het l~erh uis.
\VI) \VenllChe~o aandacht onzer' lezers

to bepalen biJ de herlllnerlllg van ue com-
miSSie van toeZlcht op elektKlB die ID een
andere kolom verschiJnt. Er ~l)n thans
twee vacaturen lil .het lagerhuJs Wode-
houBll, wegaUlI de bedankmg van den heel
Orpen, en Beaufort West, wegeUB het be-
treurde afsterven van den heer Iles Vages,

zJJn laud trouw gediend heeft, vooral
urende den tijd waarm hii lid was

hoogste wetgevende ;macht ID
U"_.I ....ft'.~ De genoemde kandidaten

QQllllOlllI6 ziJn reeds bekend, allen
plaillll!(YltJl'C Het la ta 1Jopen dat

rtlCt, hartelijk
voor dezelfde Uriqner

"alll!i(la*t te w&rken, apdat de &a1femem
I -

VERLr DEN te Wtilo,..-more op 28
I) Jannnri aan longontstekIng JOIlA
NIi:~ AL ...l "Il" DRtHR!I~ \ AL);O L ,\' V
10 ZIJn Baste Jaal

Bruggehoofden, ZUilen en Bescherm
wallen voor ZeekoenvIer Brug,
afdeellng Colesberg

Drukpers MaatschappIJ,
V an de Sandt de \ illiere & Co, Brperkt,

44 Burgstraat, Kaapstad
DOODS E RICHT.

, AN Bloed,erwanteo, Betrekktngen en
\ \ nenden wordt bekend gemaakt dat

het den Heere behaagd beeft np den lsten
dag van Jun uari 1097 door den dood Ifl"tte
eeu" 1,.(" I usto tot ZIch te nemen onzen ge
hefdén vnder "'htl.rHI~U, ClII!ISlltfHL
L "~ van Ku lk Kraa] dist 'V.llowmore,
in den ouderdom van ,,6 jaar en twee maan
den :nalAell Ziekbed van tweelmaanden en
acht dag en

Tevens wensch Ik mIJn har tel ijkan dank
te betulKen aan de" nende ... voor de vele
on g-etrou" e dIensten n.IJ uewezen geduren
de zIJn zwaaI IJJuen

Zeek()( rn ler, Coil "lit r gLIt aller llSlm
TeekenlllO'en Specdlcatles en f J C LOOCK

o ' l
KODtrak ts voorwaH rdc n te hezle 1 LU8lfonlelO VV t11owmore
trgen op appltcatles Hall Let kuntcor

van het PlIblláe Werken Dep.trte-j DOODBERICHT
ment, te Kllap:>tad en Port Eltzabeth •

W'durende ge'l\one kantoor Uien AAN hundIe en Vncnden \lordt be
Tender aars moeteD den tIJd ver I kend gemaakt dat het deu

me!jen lllnnln welken ZIJ op ZIch Allllachtlgen God behaai(d heert van mIjne
k kt rvatt.e ZlJJe weg te nemen, mIjne gelIefde vroUw

nemeu IH,t 111 clrt antra 't IAN1iA J~LOI!A CAllHillH AGE~UAG, geluH"eD
WeI k te volvoeHIl, en ledell tendO! Coetzee, lil den ouderdom \an 59 Jaren eD
moet <:retel kend WOl den door t wee twee maanden ~IJ IS geston-en aan hanr
voldo:nde borgen dIt, de behoorltJke woonhUIS t's Buffel~fontetn Namaqualsnd

I k akt zullen op den 14den JanUIlI'l, 1891
vervullrng ,an let oot I Ha.ar UIteInde WaB zacbt en kalm en Ik
garandN:ren troost miJ met de gedachte dat ZIJ tha.ns ID

De laagst( of ('('nlge tender wordt zalIgeroor-den IS

DIet noodzakt.fJJk .tangcoomen DIRK JACOBUS AGENBAG

rr ENDERS duidelijk gem el kt
"Tenders voor Zeekoerivier

Brug," zullen door dl n Controleur
en _-\udlteur-Generaal, Kaapstad, III

ontv anzst erenomen worden tot 12
~ b b

uur V{Og~~[I\(\lll"I\', 2~ Fe ruarr,
aanst voor het hou w en v lil gemet-
selde 'Brllggehoofdl1J, Zudt n, Be-
sclwrmwallen, Heilllnl! L'nz, lnz,
van eEln brug te m,Lken 0\ (r Je

A. T. RU1fTER,
MA.DB 't'IIIl de beroemde KdlonJa.l.

.. INlfEB" 1111" ORIGHTON" ;zadels
bebad 0ftI' d. rheel. Kolonie Zadel. op
.... ...-. n,Il £8 en meer Oudf'aadelJ
... .., ~ of .kuur u..ge_k1
...... PMrODn nil de klanteIL

TO'J:GBN
lW de .. ..,. Soh~treDg.
IebaYa .. ftel"kom81L

V.... CIlIa trilaJiJ8te.
... D~J:NG.Ta.AA.T

KAAP8TAD

nnI!
'lUIeN I II' 'Jel J In ar
, ..utel.Lad den Ia I il

(dl.Lnkhl e'lullr)
( olo.lx.g 'del J, I"

(dLStnktl>esluur)
R" eflcllJalJ Id~n J il I r

d;,nllg
Khp;<prllll tak Air" II ,

DOORMEDE" EI<KEP. I

Rosmead onze~: verneur g:lt18el!
der volgende maand oaar Erlgemnd
de naag of bU zal terugkeere)l .tam

IS lo den laatsten t'ld gei\ns
hel behoort t VoorUltzl~h~'on

een gou vcrneur te I..-ru~en die ~rI'
J lren noodig heeft om \"11.nZUId .,tfplra
begrijpen -eu dat li! met alIeII bet' gebet land lJIet Vrul vloeger kellneu ~I'
lo een t Jd als de.en alles bebah ~ jJret
hetgeen dIt kwa,sd UIt den \I eg ~u
de nan.telhng \ an Iemand tllt Zlil<!
leg ~Ir J B de Vilhel1l I~ niet gel1~eg

be!ior'llkElO om waarschUol Uk te z. Jn Dan 1iCr
nog van eeu andere rillS' an ~er
del! zesttg8ten velJaardaj! van ha,er

bekhmmJog te helpeu Vleroulls
SPrJgg als eerste mUlIBter iler

-lU!aP·'Pjl·ule l1lLgclloodlgd oane LODdell te 'iIl1
eo dail zal er te, cns het noo(j~ge

vereetJglOg van de verscblllende
des rIJks besproken wordOI'l ~IJ
wltutlrlUk aangenomen on bet de k
den beer Chamberlam om alle ko 0-

mmll!ters UIt te noodlgen IS gebfel
wat de Kaapkolom6 bell eft 18 ;pp
te letten Vooremt da I onder

tllsschen de ferschllJeltde
van Zuid Af'Jka ee!), eel

zaak voor ZUId Afrika IS dan I+,ts
ruksb&Jang betreft eli dat bet Qm ~e
mogelUke bewoordingen te belIgIlo,
IS om \ oor Wide plannen te geluk
Ien t\l eede dat bet zeer mogdIJk
mlmstene ISpngg m de volgeni!e
d lt] natuurluk vervroegd lUllmqe
aan['liJft, maar daL dit nanbluv~n

bat gevolg van een keua
k\l»den ZBI zu.n De heer

de zaak der
de heer Sauer thans

daar zte~ ~erstandlg
I1n'''·'''' ...'n al Will! hU op één

rllJg
A 11\\;11 .'\ t)( rd "J" II tri

Molt<lll tak 110] lacuae--------- --------

Il

PLliKPAPIER.

3 Februa I -Concordia, levende have OOcr,ler'j
gereedschap en h .ll.raad ,

FAURE NEE1HLING &: CO AFSLAGEdS
10 FebruuJ -Paarl eeu I,rachtlg erf en hU'Al
• P J nOSMAN k ZOON AFSLAG.b;R I

SomerRet \\ est I>tland kostbare erven, datum von
Terkoop later te worden bepaald
8 Februari -Somersel West NatlUIl ,I botel 22.0

strand en en

rUlll

Thrtl. '"t B""kh I I ol 1\ I I
\ anfhllll8J rp IJJ Illuar 1"

der. IIi(
\d lurh \ K ,Ler!:: 4 Jan I tr

gade lrtg
( Itil\l 101301 I lal ual

OlOlr khdx"'luur)
MIJdeIburg I J'IJUan pull
\\'agebo >!lIsrl' Ier hsl Ikt \\ u

nunrl pulli" kp \ er~ IJtrt 'I!
1 uil l~b ]. J lnUaf! pul bekt
Malm" In]) JUDO.T1 I

Afrikaner Hond
Hop' 10W11 8 J,nUI"1 I ull ..k
R.chOluld Il JUIUUI j >lnkl-1

"adormg
Cradeck "Uk Blau\\ kran.] J a u li

'ergaderlIlg
R" lerzoHderend f Jal uar! nunJ. erg",l

nng
Ste IUbIurg HUlteN<li:raal ] 0 Jal uan Jl Il I

, ergn.dcrtug
Rlcl>eek ~ e><1 I') Januari publrch 't

durrng
\'\Tume.ter II JallulLIl pubheke "'!::\ I r
fh er )ie.nuer I i .JanuaT! B" ...

nng
~re In,bur. Rutgtefonteld il)Od" erga j
(Ol \Vn, t lK \ltddefbnrg h Janu"n Il

ver"" lenng
UOSl Rltltn ner t.k llud [OI,j Bood" er~a 1

nng
Grnaff ReIHet ]( Januan Jl<tnkt,1 ,'lU"

ve~el,ng
'Ictona \~ est ] j J mu.n algel!1CfI C I~r
MalmesbulJ 10 Januan pul "th '<'!iade

nug
Hanover ~ Jaouan pubheke Bo IJ. trvade

nog
Klem Kareepan (KlmberlcJ I 'Janulr p

bhekE) Bonds, ergatienng
GOUdllll « nledon) lJ Jauu"!! Bond, er""

derlng
Klem Drakenstein lij J muaT! I li k<

BoodsvergaderlOg
Portemlle 19 Januan publt h 'erga<l,j ,
Ceres Bond8t1lk Ilo J Bond-rergaJ<r • le

Bet KruIS 15 Jaouarl
Gnkwastad 9 J anuan pubhekc venn jr.
CalVlnta 16 Janu(Lr1 publteke \cr~a.d"
Noord Onderroggevelcl R J anu m Il J •

gadering
\rlJburg 13 Jllnuan publteke R ni-

nng
S-tellll'burg I( J aouarl dl>lnk

vergaderln;,(
Colesberg :il JanuarI publteke B,

denng
Cnrnnnon Bondstak ou I algeme" l

gadenng 12 Januan
Cradock (Paardekraal) Bond,.,erga ler ~
Hopeto\ln (Welgevondco) lt>Januan n 1.

vergaderutg
\~Ictorta West lil Jaouan dlstrlklhl ('luur

vergaderlug
Caledon il JanuarI publteke' er!:fadenng
CarnarvoD (tak no I) ] 2 Jannarl Bond, I

gaderlOg )
I\_lbert (WVk no 'I) Bondsverga.denur
Burgers<lorp i3 JarlUan publtckc 'lI~

nng
Cradock 23 Januari d",'r.kt.be'lu' 0"

derIng
Pltihpstown ("'Jk no 3) lt. Jaoullr Il

vergadenng
Acbter Paarl 21 JanuarI Be nll.\'ergai r 0

Se,mourJStockenslroom tak) I Jl
Bonds~erga ermg

Ceres (~ elj(emoed) l){ Januari ",tnktsbt
8tUursvergadenng

Dordrecht (WIJk no ~) 21 Jon.um 3uI l
gadenng

Tllrkastsd 8 JanullTt d"'tnktsbe"uur
denng

MUlTIl).burg ~3 Januan pubheh VUe
nng

Aberdeen ~ JanuarI J"'tnkt;,iJe .. u II
dorIng

All\lal.'\oord (Khpsprult) noni, rr",,1
Lady (,re) (\JI\lal '\'oord) :il I, Uar

tnktsPestullrs 'ergooenng
Cy1'erkuil (BllIlover) 'erg.denll"

Boesmnns,lelt,k op 14 Jilll!!ir
(,re,t.on (f ;led n) .!3.lanull p

gadenng
Petrus'llie 2~ Januan pultlleke Il

denng
Kral<eelT1uer (l lllOrldalc) " Ja I

blteke 'ergaderIng
'lOrhlJn8dorp 21 JanuarI Jc l k

'ergadenng
Na1ll8kl\aland 2t JanuarI l"lnk Ic

vergadenng,
O:mc. ('\amakwaland) 14 JRn Ilr

,ergadenllg
Bntsto\ln Iq Januan dIMlr kt I"

g-oldenng
Mwulesklooft.ak. (BntJ;t"" ti) lj

Bond.!\ ergadenng
Herbert WIJk no ] Ih Jal !lor II

ga,denng
Mol!.euu 2'2 Janu3.r1 pul Ireke 'e'co 1
(yferkulltak (llaoo\t r) ] 4 J a u

\ergadenng
Greytoll (Caledon) 13 Janum PI

gadllring,
ZUId W1Oterhook:ta.k (lILenn Igc I

Bonds\'ergaderU!g
UOlOndale l~Januan pu bh eh .(, I
Klew Wmterboektnk (Lltenhl,€C) J.

Bondsve~derlOg
Somereet 008t, 23 Janoan dL>tnkl

vergadenng
Queenstown, 23 Januan dlStr k

vergadenng
P08tt:nasburg, .tG Ja.ooan, pullkkl '" 0

nn~ltenlage, 27 Jaouan distriktllloc "IL"''''
gadenn~

I'uor 6'lj eldell:! koopt, schrlJ~dan
e01~t Daar

HT: rA.F ANDERSON &100.,
35, LANGST RAAT,

X~AAP STAD,
vour lliUll.lILen van hILa

PRACHTIG PLAKPAPIER.

De Bond en de parlemen-
taire vakature.VV \\ ES'lllOI:K~,

lTvlI.rllnQlt.l.t..,l 'aJ I j)jlt.kt.:¥.t:d ..en DOODSERICHT . Onl! IS UIt naam 'un de comml8;l e 'ill luc
zicbl pp eleclles vel zocht de aaodacbt '111

BoodsmalUlen ID de klOsa fdeelmgell "(){!~Lollse
en Beaufort West te bephlen hU de v.katul u In
de vertegen woordigtng dIer afdeehllgen on I
&t4Ul.ndoor het bedanken vao den beer Orl>ell ~Jl

het overllJdcll van den heer deg Vage~ Daar
het parlement dtl 1aar '!"oeger dan gewoollltJk
bUoenkomt zuJlen de electIes versneld" orden
zoodat Bondtmtannell UIe! ~e.,j tltrl zuJlon heb
beo voor het make .. Vtlll ~or boreldselell ZIJ
zouden daarom verstandljj'haiidelco met dJi.de'lIk
Ult te zien nlllj,l" vertrouwbare en l>ekwllme
kandIdaten 0n ritet iChlkklngen te makeo voor
hd bouden der beoo"mmgs vergadennll'en over
eenkomsttg urtm! xl der PlOVillcinle constl
tutte VOOf%ltters van distnkLsbesturen ge
lie, ell vooral seotie (;) van dat ,rhkel te lezen
lUidende aldu6 - be plaats en tl1d dtr tige
'meene benoemlllgs,ergadelJng ~oldeo Ut'
paald door den voorzItter vall het dlstTlkts
'bestUtlr van het boofddol P IU de klcsuf
deeling (of lndlcn er geel! diStnktr;bestuur
wtaa, JU bet distrikt van het hoofddorp dao
dOOI de~ voor~ltt.er van het olldste distnkts
bestuur III de kiesaideel1Og) "''''''''1'' een
lIlaand 'ÓOr _den oomlORtiedag lo het mllg1
straatsk~ en hV ral verpItebt zun daar
\ an 8ehnftelIJk kenm8gevmg te doen aan de

'dlStriktsbesturell to ZUil klesafdeehng dIe lie
dan weder aan de wukbotstl'en zal opzeDd~n

AAN Bloedver\\a.llten eo vriendeD
\VOl dt bekend gemaakt dat het den

lIeer behaagd beeft tot zICh te ne"l1en onzen
dlelbaren klell1z()on !-l~\!JII" JAlOllLS \Ail'

lH:R ~h.&"E op den 24sten Janoar" 1897,
In den ouderdom \ an lo Jaar eu Il maanden,
ovel leJen 1l.8.llde koort.zl"kt,en

W'J brengen onz u hartehJken dank toe
a.an !Jr Weber en !\ao MeJufirouw de
wednwe E'er.feld en haren zoou Flan k
Vool al d" hefde aan den 0\ elledellell en
ous be" ('zen

WEGGELOOPEN,
Koup \ an OU8eo Terzeker~ du .... .-.

lllklAZllJK en DESPÁÁRT UW GBW.
V bH ~ V ERN1:3, BORSTELS 4epa

Mgsttl pnJZf'll

lf u:.-,t.ll 1\ nderson & t,o.,
~" I ~~<' TlUH I.llma IVAN de plaats Rosoon. 1 Brume

Merneezei, schaafpláken op
de heup, gemerkt op Imker bout R,
4 of 0) Jaren oud, ongedresseerd,
MontevIdeo Heeren eli ScLut-
mee.sters biJ wre genoelllJe Ezel lt>

~f moge komen aardoopen gellt:vtn
dadeliJk kenms te gt H n Mn d<;n
ondergeteekende d001 ,\ le il alle
bill IJ ke kostln zullen" ordell betaald

J F SCHIETEKA T.
P 0 Dnrbanvllle.

VE!tl.{OOPINGEN

Il J 'A~ I ER MIl:RWE,
en Echtgenoote

W M VA~ [ER MERWE.
Por ten 111('

3 F ebru"-rl -tw..,nburg nabIj Malme>lbury leven
de have hoeld~n)ger ",IFcbap en granen

Malrl!esbury zlvdb ... er ~n zsadltoren (B~d)
Eind tlezer maand datum later te bepalen I

Jl Fel I1l&rt,-GrOODékloof, Malmesbury, lerende
hone, losse ilOOOerenen huiBraad
.0 FebruarI -Groenekloo! ~falm(l8bll".

bave I,oertlerl]gereeclschap en granen
12 Fcbrwm -UJlenkmal, Malmesbury .,ende

ha ve, losse goc..lcren, grallen cnZ. I
2, FeurU&l'I,-Dncvallm MtJ!mesbury lel6lwe

hav~ boerdcrt)gereedschap en hU18raad
16 Fet.ruan -!'orwgceschfontelD nabl) Bopfjfleld

le' ende have, boerderl J~"'Teepsch[\p en granen
VAN ZIJL & WAL1I:E.R A}~LAGERS GEMENGD NIEUWS.

_I Jannan 1897

HED.b;N" AVO~D overleed mIjne ge
Itefde ecbtgenoote ELI Z .I. U E r H

JOU'\'s\A MARIA GAI KEil geboren TblJart,
In eiell ouderdom vao ':'1 Jaren {; maanden
eo 8 dageu HaJ'e a8sche ruste In VI ede

De [,edl"Oefde Echtgenoot.

D li GAUKES

=BENOODIGD.

I~E~ O\'DER\\lJZEH. voor

~ el ne "IJk School dlstlld
Krugersdorp, ZAR,

Salans • .£ 120 per Ja.1r, met \ lïJC
kost en 111\VarlIng, en voorUItZicht
van Vpr hooglug' \\ lrkzaamheden
te ht'gIn nl n zoo S)'Ot d l-i IllngtilJ K

(;etul;rsclmftelJ VdU Bekwaam
held, gocJ zedt:llJk gedrag, (n van
11dmaat'lkll'P \t1n lent Plotc;
tantsc he Kerk 11lOcltli £lt; appll<.;a
tlCU \ ergezeilt ~ A ppltcflllten
moett-lit U>H?nS ~e" dll~ ZIJlI, Indien
1l00dl~. lIet dooI d!: ,choolner
Vl','u:>chte a<lnvlllhllg~ c xamt Il alhil:r
Iilf te Ibggen

H (_'J I3I::CK.EI{ \ D ~1
Hl s Jl.

Ronde~lltl,
H"pdield 25 Jan, 1897

WE<.LELOOPE'i van de plaats Staart 'an Paar
denberg toebehoorende aan den heer Willem
P Mostert twee eze18 Zie oovertentte

Lf.T WEL I-DIe goede kooPJes van zomerverstandIgste dIDgen 111 den goederen wensehenlie makell \ erwll1>en WIJnaar
de zaken VUil ZUId AfrIka gelleu'ltcerq ten advertentie van de be~ren Tborne Siu~tahet ~ezegde van deo beer ord & Co

stl1lJdi t1lll8Cben bet Bn tscbc eu
Afrilbladder dement 10 b~t nIet EEN SCHOK VA:\ AAR,POE\ING dIe acht secon
dlEll! lu!!kcben belelen en bet r.warte den duu~e werd Vrudag te VaorhlJnadQrp ge
wat IS ~e~ ongeluk i Dat de BrU hiel voeld Gebouweo werdeo geseh:.td en deuren en
Uit hewFfde zedeluke begrIppen venslers ratel deo
weg te wandelen wn:ulllngs alleen EEs DIRE(,TEUR HE.NOoOllV VOOr het staats
III oljder kan I!ebl'llcht \Vorde!)~le -vali t D.useum der ZUid Afnkaansche Repnbhek
aatl de ~olonll!ten en de pasltJe vPon een die balans £7W per o.nnum Voor verdere bIJ
lle~d ,oi aan de oaturellen -en dat de !Uan "mderheaen ZICadvertentie
die zich Jl dit pUilt DIet met den nm GOEDKOOI -BU den beer A Hilhard KerkEuropa, III Zlcb door kolen delvers en dokwer
kel'!! op en kop laat zitten maar mei deo plem Kaapstad tun goede UItrUSlUlgen voor
Afnk:anet IICheeD eens te ZIjn zoo dUIdeliJk mans en Jongens, alBmede lakcostolfen van
getoolld eeft dat hIJ per s ot van rekenmg allerlCi 800rt tegen zeer lage prIJzen te vel
den Brit I boven den AfrIkaner gerkle8tl dat hU kt ",gen Zie ad .ertentie
door ieell Afrikaner lUiders dan als een land. Sr90RWEGE~ ~et het meuwe spuorweg-
v,~!)d be4ichouwd kan worden en Oók welke etdlsel wll8rbU twee )?lISSRglerstrelnen per dag
IUki wprdli Dat maakt dat de mtla.tmg V(lll nllllJ' het noorden Iln van daar blerheen zullen
deq buer jselou8 hoe vel'l!taDdlg ook 10 ZUId loopen IS men II Zondag hegonneo de och
A.ftiika ~ ~lIet veel ander. dan praatjes VOOr tead trem 'aobler l'ertrekkende om 9 Uur
dell! vt\ak~al worden aangezien EEN AFOfKAANI!CH TlllmRSPIi:L getIteld

De de on8tratJes t.egeo den beer Rhodes PrlOsloo of hefde !fetronw tQt dl
blu,en: hi r voortgaau Op menigten plekkeo d. S J du TOlt werd Il Vru
ln de Kol me zIJn hIer verl!adenngen gehonden, ILdili!ravor1.dIII het stndhulll Panrl opgevoerd eo
en wel ot 10 Vruburg toe, waar het geeu werd goed ieapreClee.rd, boewel de opvoenng
Loeren, mjlnr een procureur en cell 10 negotie \ eel te wensobeu 0\ erhet
zaken twll bewegend parlementshd Wnren dUi
~lcbi !(an I het hoofd der ~weg1Dg stelden MANRUG -Een kaffer V1lJ1 den oaam 'an
VoOtl"a)di~ te Caledon, waar ,lo Knge dIe Bruyn, te Worcester IS ter Iterecht
ZIch a*<le bUIten politiek boudt, en te Colea verwozeo omdat bU zekeren Boor
ber!!!, 'f33 het parlementsbd Van der Walt op de plaats De Doorns !labu (lexn
bet IwQo voerde hoorde men kraabtllJe taal Oost, IU een tWll!t:wo 'erwond heeft dat
maar (jv I 18 men wakker en de bewerlOg dat bet bestIerf
alle~ dhor draa.dtreltkeru Vlln Uit de Kn.ap6tad hEN SCHOOLHf EIlRA~J) -Het schoolgebouw
ontstaat I wel door de oude traditie der kolo op de plaats 'Iln den heer 0 vlln WIJk ooge
male JIn 5 gewettigd, maar alt.b&l1l!e'en laf ,eer 3 uur van Bethlehem, 0 VS 1<'1 met meu
lIls lUe/ ID wuien Slr Bartle Frere 5 dagen, dut ~lIl\> boeken en kaarten geheel \ erbrand Men
d. ~f60 10 de TransV1llJ1met hun lot volko lermoedt dat l!raodstlcbter!! aan t werk ge
men teven zouden zIJn als maar Olel Jon88e I ,. ...jjJt zUn da.ru dell 'olg8l1den nacht '''ee
en .Bo~ el Ayl,,~rd bon opzweepten Een IlavermULen 10 de nabubeid nfhmndden
Eng,'acp rlementa)td zal, volgens neuter <I 'REE.a,;11 IKE 81')11.\1 -Te HeilLronweg
tel~~lm ~ezegd hebben dat als moo deo 0 V S \I oedde laatstleden Din.dug den
beer Rbod IJ) En,eland maar met een VInger dezer een vrse:rehJko storm gemengd
aau te, uld Afrilm m vuor eD vlam 11011 regen wmd en hagel De daken Vlln den
staan iWe mag men met het oog hierop ''T'Il en stal 'an de 'beeren Le Roux en De

' z&l, als men den beer Rbodes 111 den werden door den \l~nd afgerukt en,n bern lo ZUld Afrika onIDogel!Jk nOIHJeroe treden ver ge\larpen De-becr
,apenen opvatten? De naturellen? wonende omtrent een half Uur te
als zll begmoon eenvoudlg dIt HOIlbJonwe!( werd door den bliksem

Jl) wQrden wat ZIJ bebooren te en onmiddellijk gedood..-Cu/'re./ Oil
"!lil den witman Maar komt
hier terug ah! dB door Eege-

Jtogovnelld dan kan men
,,"'· ... "'hlt,"n en dat weet lederseo

heeft nagegaan
bet distrIkt Wade
van den besr Orpen
Rhodesa, IS er 1tJ de

een andere ontstean
ov,lrliid •.n ,:,ao den beer Des V"Scs

West dat bil eerst van
vali 1894 t.ot Uil toe vert.e

Te WodeboWle wordt een ultra
Ilaam van Stretton als kandldaa~

genoemd, maar de
1VIJlDenals ZJJ ",eh op
UIt Beanfort WIISl

maar daarvoor bebbell
gezeten Bmt(',n

den heer Des- Vaffe& lA geen a.o-
'an eetlJg belang t.ft vermeideIII

te neD boe een man die
den ~()_lmrialeB dKlnst we.

lvenriidetrd te Z\1D, later uch door

~BENOODIGD,
E" assl:stent onderwl)zer voor

de pubheke school alhier
S,t! m~ £80 per Jaar ApplicatIes
\ li gt zeld van getmgschnften znllen
Ollt\Ungf'1l worden tot den 8sten
Hi.Wll t door den ondergetcekende

J N. VlOK.

Januan, 18~(

R

Il ~ eurna -flscbosch nabij Porlen .Ue Ifl!l.jiën
levende have hl!l<mad boErderIj en kcukenoc~
IOChaplUlfloogsl

I'HJL D CLU\ ER AYtlL!GER
~ hbrullrl -c'l'ellenlt oeh stukmten ku pe~en

verder keldergereed.s<bap
P J RETIEF AliIjLAGERKenlllsgevlng aan Credi...

teuren elI Debiteuren.
2 I ebruan -I .ken.er.kloof, (P,ketberg) schapen

bok ken be<>steDpaarden ezels enz eo~,
~ I ebnlan -I' keLbcrg levende have bocrd9'IJ

';' ree lochap en hUlsraad
12 ~ebruru. -I Iltetbera

~reedscl\ap en hUISraad.
I~ I'ebrnarl -Keerom (Piketberg) e... ls, ~r

den v&rken8 rtJtolgeo, boerderi)gereedscbAp, hUis
mad, graan en! enz ,

8 OE KOCl< Af SLAGER

KrugcNdorp, Jan, 18'1(
[n den Bo€del 'an wJJlén IS.HELLAn Kt- NNISGEVING MHt111\:::iIIAllTV.ln 'Julbagh.-- ALI E perSOIl€n, CredIteurenStalltsmnseum der Zmd-Afrikaanscbe zlJnde Jn bovengemelden

Repnbllek 13o<;dll, \\ orden hiermede vermcht
• hun ue rekofllDgen acln den onder-

g'cteekende te zendpIl blDJlCn Zes
Wek<;n na datum deze;; Rn ZIJ
dl<: verschuldigd zIJn d,l.alil.an wor-
den verzocht de bedl agen te beta-
Itn billnen hetzelfde tIjdperk te
Tulbagh

24 Fcbt:uIlfi de plBllts Mldclclkra&1,levenJe
hu .raad en boerdcr'Jget'eedschap

P J P MARAIS AFSLAGER
3 Maa.r~-Tulbagh de woonplaats WOlvcnfollteln

nL<medelevende havQ en 10_ goederen
J J HOFMEYR.It ZOON 4FSLAGERS

'Il OOit deze 1ll'ICbtl!lg \\()Idt ton
l ~p<x>dlgsk gevl aagt! I

I
4 t ebrund -Ko.apstnd ollllllbu"sen, paardeo on~

\lA" DER spn IMMELMAN&Co AFSLAGER!s
EEN DIREKTEUR

\ Ufe18chtln ZIJD Be\\ IJzen van
bekwaamheid en ervlttlng \ an goed
gedrag, van hdmaatschd}> cener
l-'r')tcstantsche Kerk, v III I.{eno(:g-
zame kC'nnP>l der officit t:1t 11!Jdst,lal
• Salall::> ),;7 JO per annllm

:Apphcatles Illet 0' t r legglOg
vel"Olschtu stukkul en elno kort.
levensbeschriJving ID tt zl ndell

• vóór of op Maandag, dell 22sten
FebruarI ek, hIJ den onder-
rteekende, door Wien vel del e
JoIormatles zullen ",ord<;n Yer~trekt

DR N ?vIA.\S\ ELT,
Voorz van III t CUI atorrllm

Departement vau OndelWJJ~,
• fJretona, 19 Januart ltl~)ï

Itlapmut.statle.,-~O ltllmuntende O!l@en
A n DE VILLIERS &: CO AFSLAGERs

P J P MARAIS,
Execteur DatIef

1 ulbagh,
2 Fel) , 18971

ÁAAP8TAD

PLllLIEKE rEHKOOPING VROKOI' IUBJT
SO Jauuarl, 1897

• 8 cl
o 9 \I
o 16 9
o I 4
o 0 0
o 10 10
o 0 1
o 6 I()
o 11 3
o 2 0

r..J';IW(JRD -l'.t oadere benchten blijkt dat
Elswortb 'an Nau" poort zelfmoord
door na van vrau w en k:indm en nf

genomen te hebben een dynamIet pa
ZIJn onderbaalJc rok te plastaen er een

ae~Jta"'Qr en 100l aan te tette 1 cu laa~e
koeltJes In brand te steken De uitsf"S
ontploffing was verschrildrelUk Bet

dat geldel'Jke rnoellllkheden den onge-
maIl tot deze daad bracbten

KOMMA~lJA!I1'TPRETORI!:. -Bet hJk
zeer bekenden kommandant fretonus

Woensdag UJt Orah&m88tad..J?e.r
\\U'ZOIlde.n, het statton waren tegen

en Uptem Krogb van
majoor II r TampIlO

sergeant en de hceren Bouwer
Nelson beDevens een rapporteur vali de
Twee kransen waren op de bet ge-
de Grahamsatadsch.e VrlJlViJ1ig'era en

den heer It. W Nel!on, ge'WeLen kOlDlJl8.n
'""JIl de Qlty Vo1unt~

Hllvcrhool
Eieren
Drul ven
VIjgen
Aardappelen
\v at", IClI10cnen
l'erzlken
Peren
Appelen

o 1 7
o 15 9
o 1 2
o 2 •
o 10 9
o 0 2
o I 4
o 1 0
o I 4

TE
PLAATSJE
o ONSTANTIA.

Ondergeteekenden gelast
door J.AN JOSEPH, zullen

Pllblrek doen verkoopen, (jp Don-
derdag, den -tdenr deze, te 4 ure
namiddag, EE~ STUK GROND,
groot omtlent 3t morgen, gedeelt€
van deortgllleeleplaats, "Bergvhet,"
nabIj Jen NIeuwen Weg door dat
uItgestrektland De Grond IS ill het
:'rlerg van Con",tantla, lS geschikt
voor den groei van 6eDlg Iets en
thans belJlant met Cll ca 8,000
wlDgerdstoHen, dIe weeldrlg dra-
gen

J J. HOFMEYR & Zoon, Afslagers.

9 wagens 9 karren
IIIBUWK ».lan

I tebnmrf 1897
•• rl
o (; 10
o I •
OOS
o 2 6
o 19 I
'I 3 0
o 3 11
o i li
o • Ii
o 6 0
o 10 9
o 16 a
o 2 0
o 7 I
o 2 8
o 1 f
o I; 1o Il 6

BENOODIGD-
ERNE A'Ouvernnnte op eene plaats

Slechts 1 uur. van Brlt"tnwn
gel gen, Vool' l of k IIldu ( n
ApplICantc m()('t III 81~!<lt ZlJl1 <)IJdel
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Boter
Kool
Eenden
EIeren
RoendeJ1l
VIjgen
Ganzen
DruIven
Uien
Aardappelen
Peren
PrUIIIU!D
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~
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o 0 6
o 2 4
o 0 7
o 4 10
o 2 ft
o 0 6
o 1 0
o 2 0
o 0 4
o 0 I
o 4 0
o Il 8

-
TE

I' ,
lUl" lt

t'taat"",..
te wa
nd'lllV<
c oor }
'f"OO~\(

LO'I
Ktnl~,
aauge:-l
beer (
stelsel

VOLU

K ""eo de lJ
terug
door de
van den I

!\ II.,. l
Het r

, ~f]daa.g
'(I{oU" ,

dat de

•

E

P,[Tf.1
Jolln .el
gmg vau
de vrerru;
uingrn bl

z

JlHA"
Barnate "
volge van d

T

J )HA"'!
('Il z\'aal
h''''1 ( I
dot I den I
<lood 1"1"
ltoom

, Ier Cl \

hecntent' g'
de politIe I
me~lCt k I

Een maJ
een pUl tt. ,..
ken g68lael

Een bt
PIU TC lf A

B RobUIt.
tt'nd een nr
woordell t,(_

'IlU groot
mdu8tne
lOOOrdig Ic
mmderll1g ,
sflde de Jr
t6nd d()l r
werd Uc
algemeel 1.

men "orden
cI1n BAn du
l\ederla.nd~rl
de plaat<!eltJk
hIe, I,.,tn k

op de gou I
scbolen "" TI

vangen en
\an onder"
Jobllnnt>sbu r,
deze zaak 'cr

BIJ het'
1Ohoud van 1
VrIjdag KV I
eo hem' 1(11

hlJ IfMrDe I"
bepaald "'I I
ten bil a:tjl I
-nagekomen ,

Met betreH
wegen d(){11
&lUl den be~ I
r.al besl"'t "
wegen ill het I
zaak besprok,
den hoog ..n I r
edele d"t z" I
hleek dIlt dl
maa.kte £Ou I
PTUs offiCIe"]
worden

Met betrekk
rellen arbeId ,
reeds haar u Il
nog om de I
smeltmg 'Ril I
Roblll8On '00'
doen en all. I'
meten Ten ,)
nadMIk dat b
land en geb",
om zulk. t., be v

Vreemdelwi(
len I\lle mogel k
ZlJ geen 'tt"'t
den vrede "'D

OHAME

DE llF I
PRET lRl A I I

dag door d.. 1 I
hier verbaZln~
gen wordt d.
andenng 'an I
genwoordigbtl i
den Er '" "'"
gaande toek,ml'
gevoeld dat dl I

De beer ( "
dag met den
Greeue te bak
keeren

Transvaal

SPECI \1 !

PIIl:l iliA 1
den volktlrlUl i "
president Bk,
woordig In I
de pnll!lident "
en de ten loo" ..
eprak Qvor d,
etut aldaal I I
Zlttlng Il! d< I...
men

SOHEEPVr

Jao. 2\)~~ Lun,
Si-Klibu r
SI-AooDb
ai-Noon;. I
31-Soo ......1
31~'l~ 1 Il
31-"" Ho".
31-J,,-nara

Jan. 2i<.- 8a.r k ( nL

... 211-MBllboOl
haves

SI-S Prelur
31- Nool'l!cLe
al-Ss \gnar

29 Jan --(Per te,
trok bedenmorgen

3<1 Jr>n.-{Per t
OlD 1 HC"" v m It'

'broke Mtle It,. a
l'1paw.th u'\,



de

o VER ZEE SC H.

et
b~
e D,
.Il 1 )-Dc t Id

en
)hl!tx--
rh& I[

j1 Krulev s thesaurier
,,) -De heer Me

r 1~1l heer Gage
e r eraal e ZIJn De

~I JIJ t mun

KAAP OLONIE
\ O~ \ fIE TERUGGEKEERD

\i I:> Hl..,lH

tO~

n

\1E\ R ( I

I::LA.TI£

DI werd v naar den • !"&ltter en
om k en rapport doen

P B Mrul
Secretarie dl8t.rJk, ..

Orange Grove 13 1I:i '7

)-Pat.roUI les
heden chte

i ~,.,. we ...Ien onl!!lllgell
ri d ie hen In d n naam

p-
ct...l.s
lou

en
de

deze
In e
ode
ver

NATAL

_L\ r-ITNOODtGING

w

De gcdsdienstrgs sam n-
omst, P Il.Il

Il e

De le tt r do t ru
'I "lonkt Je' e d

nIJg
r g

Z A REPUBLIEK(tu \ RIJDA(. I J\:'\U RI

rl Dir
Il

e

Ing
hog

nog

Il

e

I

cl

rga

ver

In

10

Ja

uur

lj}

'er

s

cl

ith

g

de-

d

je

T \H r.: A~[

1';\ EE O~GELUK EN
II

o et' an
IDg Il ID e Il

ell
£ Jl. ei.

23 18 4
40 6 8
42 3 10 0
Z8 :ol 6 8
18 I 10

!lil 12 II 8
htersnek nu ent -

.£ 8 d
t 1
2 0 0
I 0 0

4 19 6

lU

b
beer

langen der armen
onze kerk.

le
(ISGEZO)iDEN J

u

a

naturellen

te n vreemdehngen

III er
s holeu

Er werd nog nrtvoer-i er d za k gespro
en eindei Ik er d bespreking ver d to
namidd g om 3 uur

( Te

Jl Algemeene
Gereform
ID de Kaa

£4 lIJ 0

o 0
17 6

L 10 0
o li G

STE
19 J.U'VUI 18Transvaal Volks 33 u (I

Idut,,,,,,
K"pso Afl
be, en

Pvet er 1Ue
Kup.c AU

Ou
Breda.odorp
t'tollen h
Wllo... e
OndLa

br.d
J""".",118

d Frere
K I

l~

Do
...er~W

t: I n

rlli
week

JPi ol

JO•
~~

~In

5 ~ tJ

i~ "I il

e
i- i.

!i613
2Hn
:t Hl

(' )

(I )
Il P Eh tb

SCHEEPV AARTBERIOHTEN

F bmg

AI IN

ach, de

er

•



~ .
:
.1.

!

1.
k

~'

:t

UvVE BESTELLINGEN
, I

MANUF ACTUlffi
R

GOEDEREN
ONZE GROOTE

111TVBRaOOP
BEGINT 1.FEBRUARI. '

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naarJohannesburg, Pretoria en andere plaatsen in'
de Transvaal en Oranje Vrijstaat. !WIJ MOETEN RUIMTE MAKEN VOOR :

£10000 VOORRAAD EEN--GR0011E VERKOOPING
Zal tot een groote opoffering aangeboden worden. . ;

Wat gIj ook noodig ~e~t sc~rjjf er ons, om en wij zullen het u V A.~, -..., ':1,1
zenden tegen Verkoopprijs, indien gJJ uwe bestelling kontant betaalt MANUF t\ ('1 l'U I~I~'IN,

GOEDE 'W'AAR GEGARANDEERD. .I. .). \J :.Jil. •

R.:M. ROSS & CO., N ti I lT tukk:
STRANDSTrlAAT. KAAPSTAD. a ona e Iraags :en

SPECIAAL GEPR~PAREERO VOOR ZUID - AFRIKA. PROFESSORP.J~G. DE VOS. •

ZEND

Naar ATHERSTONE HOUSE.----_._

VERTRtJUWBARE GOEDEREN TEGEN lAGE PRIJZEN.

GROOTE REDUCTIES.

Koopjes in Bl'ddegoedhlJllen, Calico's, Handdoeken, Matrassen,
Tafeldamast, Oedrukte Stoffen, Kleederstofft'n, ~Vaschbare Stoffen,
Mantel;;, Baaitjes, Pnk keu, Rokken, Gebrt'ide Handschoenen,Ond,wgoed.
SPECIAAL.-12fl STOFJASSEN.
SPECIAAL. :~IIOII YAl{f)::-; ~·lUU~SELINE voor k lceren, ill lengtes

van 1~ yard;; your ....;~I, alle k leurcn, alles witte en andere kleuren
I (I 'I) l';'lll'ht iv Fahrikaat 1:2'fi en I:) li,
. ' n' ,

Op post best •.'lllIlgt·n zal l.nr~\'IJ]digJ acht ge<Slagen worden en uitgevoerd
wordr-u maal' gl,.'ll Ilt"'kllillgen zullen voor Maundag, 1 Februari,
hezorgd wordt-u.

WItSON. MILLER & GILMORE,
ATHERSTONE HOUSE;

ADDERLEV - STRAAT. ~AA.PST AD.

Aan Graanboeren en Voederhandelaars.
----------,_,_

VOED~RP~RS8N enPAKDRáAD
AAN WIJNBOERE~.-Wij hebben onzen Voorraad

seizoen ontvangen van
DRUIVEN

'VERDUNNINGSMACHINES·I

WIJNPOMPEN.

SpecIale ~/II DRUIFZEVEN ,g£'pre-

.' f Stuva tborstels.pareerde slangen
,I ! i '1 h
/1 rl

,I.' '1 'vOOr wijn 1, fl, I
i' L

I '
j , '1" r( ~ 1
, '\

I,
t;chriJf voor in lichtingen en prijzen aan

Bemoedigd door de enorme'
verkoopingen, makr.m d') Fa-
hrlkanten zich gereed om

250,000 BLIKKEN
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ :-
B. G. LENNON en Co.
HEYNES. MATHEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en Co..
B. LA WRENCE en Co,
STEPHAN McPHERSON en {;o,
en bij andere Pakhuizen.

Unt.
aVREI HEADAOHE.

PURlflEI THE BL.OODt
..., .. "-'_ .._., _1 __

Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :_

CHAS. W. HOLMES,
_________ Timlw, I r~at, Pieter~~~itzbutg.

D I BOBEl)G ....A.NDENDOK.TBR.r.. . _li ,92, ADDERLEY STRAAT, Kaaps~d
fT'ANDEN worden &~OIDut ronder pijn uitgetrokkeu door toepassing Vlm gM. AUe
..1 soorten van \'uJhu!,lln (voo:rnameliJk met goud,) De beste lrnnstmatige ta.nden
worden op Vulcanite, Oelluloid ol Gonden pla.ten ingezet, ook volgens de &lleruieulrBte
Crown en Bridge methooe. Billijke prij"en, Spreekuren V&D 9 v.m. toi S lI.m.1

WEGG EI.iOOP]~N

STEEN EN NIEREN

'{TAN den OndergcteekcJltk Om.
V trent den luden uezcr: E.

Vaal Bruin Merrie Ezel, ;j j:l.<lJ'(J11,j
Reeren Scbutmee: ters en uni]('l'i II

gelieven kennis te geven <Uil I d, li
Ondergeteekeude. door WIVlJ ;,,,"

billijke kosten betaald zulll'll 11(',
den. .

G. P. C. LACB:::;r:H,
13. B, KII)()f

Klipheu rel Sla; .i .
18 December, 1896.

nieuw ontdekt Genees'1l
in Nieren en Blaas en
Neuralgia, SlapelooSheid;
productie van Zuur.in de l)

voor Jicht, Rheumatlek, Gruis en Steen
erdoor veroorzaakt. Verder voor
alle ziekten in verband met over-

i
--Ti ----, -----
, ,

Kortste en Goedkoopsre' Route voor R
Goederenvan de Ze~ naar .Johanneaburg
en andere plaatsen i~ de Transv~al.

Dagelijksche personendienst van
!

Marques (Delagobaal) in 24'ure~ naar J
en 51uur naar Pretoria.

IT geneesmiddel is "''',u·n"".." en daarna sterk aanbevolen, door de
beroemdste in Duitschland," Holland en andere ---_ '----_._----

Kaap8Il.'\(1, 14 Novemher, 1896, WEGG ELOOPEX
()P den l.jden dezer, een JOI,k",

VO~ Paard gemerkt H. D, rll~
rechterbout. . Heeren en Sl'l.llt_
meesters ~elteven ken n i,; t, Rl v. [j
aan den eigenaar.

S. J. VA~ DU, SITY
Alexandria,
plo Philadelphia,

HrB80H, Mui7A:,\bcrg.

HixIr,-Woos zoo gOCtI mij te doen ",C'C., ofj ik meer van uw wondervel gt'oOOilmirldcl kill) I",.
!!"",L'''''''pcr vorm cu (in kleinCl'C b()C\~lhl.'jtCfl) \'OOr CCIIlichter geval rlau her mrjno, want uw

h.eeft mij groot&: verlicbting gCgcVCI!. VOOr meer dun twiDt.ig j:u'Cfi ben ik een marteln a,r
Rbcum&tie'kc Jicht eu .lecbtti ~n paar dosisscu ,1I'cbbcn mij wonderlijk voel !,'oed ge,

!lAAJU'I,p> ...... UJ· is mijn a.lgcmoonc gceondheids I.~talld zeer verbetent.
die geleder hebbell als ik kunnen tlcZ<ln ."I.'"n wnardeercn eu ik kali den heer Gourlay niet

-dauksn voor de toezeudiug. Uw Ilntwod)'<IllfwIld',,"'Il(k, Llijf ik!
r i,Uw dw.

~7

Tarief loor Reisigers our Johanpeabarg !4 Us. £3 UI
.£4.ik &I. ~ e~.£3 fa

!" " " Pretoria"

P.'J. VAN ZIJL.
KLEEDERMAKER,
PORTERVILLE.

Watsou'. Central Hutel, Kortcmnrklst"'AI.
Kaa.plStn. ..I. 16 No "cm ber. 1896.!

DEll ~EER L HIIISCH. Muiwllhcrg.

'YMnl'C Flecr,-\Vcc."S zoo h'l)(!JIJmij nog twee! tlt'tischen le tendCII van uw geneesmiddel voor RhcLllll;ll.tit:k
'\ Uriéedln," Jl()) "p'>erlig gij dit bekomt.

letheeft, mij Z{xJvl..'Cl gc ....:):1,b'Ullo.un. dat ik het U,UII een tal van hJ.·dcr~ heb n.."ll'\l.Jl'\~).lcD. Zij wuclucn
t\)lcu I' de IUlllkom8t van uw rueuwen voorraad oiu het le beproeven, Ik houpdat lil cl11.:Lrvall Jcy",lfde
rust ,000'Cnhebbeu als ik.

Uw dw., RU.NDVEE,
Paarden, Varkens, Schape~

ENZ.

------- ------ ~-

THORLEY'S VOER
YOOR

,

I
, !

DH,S ~r.:ER L HI~H, M.llzcllbcrg.

~

~RanlC HL't.!r,-l:fet ml mij genoegen doen :1jt'i .re de v.. rNChiJlelllle Apothekers een \'()()ITSad ,\'"tm IlW

"UTi hn" wilt doen toekomen. daar ik gel'ulllle" I,d, dal dil uit.tekewlmiJdcl tegeu Uric Acid Diathcsi>l
in dit ~nutl zoo algemeen, nog niet. overal te VCI'k;rij;""~1J is.

Uw dw., LACTIFER

(was get.) D, J. WArSON.

Kaapst",l,,j December. 1896.

AFLOOP VAl'.'f H, MAXIKCS. M,D, ,,_ .. , grooLm&lten nul K&l.,_

Zonder ....
Eenige Airentaa.

D&N ~EKR L HIR8CH. lIftlizelll.>erJ;, ,

H·t doet mij genoegen u te melden dal IIlIJf~ rt \:,1'{:11 verlos: i'.lJn 'HU ~t4XlI .d{)(jr UW g'('Il('Ct-middt'1
"Orlc 1111StrOt!chclTl."
" N slechts een hul ve tlC."il:ll gebruik! le ltcbl.Jt~rt kwamen de b(t._,\11 tri ,eTUI" dOtlr ~'l.,'t..~ lA)" gooi mij
een ar Lere Hescb te eeudeu.

: : ("'Jl.',"-'t.) ~1. GLASHOFF,../u lil""",.". Koch.l: Dixic.

I
I

W.\A~B HKKB HIB.-;CH,

\\'~~ ZOO goed en z.cnd mij ttll n.nd4."r bot tcl t.an UWe medicijn .. Lrieo hn SlJ1.>SC'ht'in.'·
I~ heb B.'\n ~lOOll in de nien-u ;x~•»lun gulurepd.,' dl: LUU.slt' z.c~ jaren, eu een buttd vun 11\\' llw!licijn

h.t1Cft l~iJ volkomen genezen hiuucn vijf dR.!tt:,., d;_~nr ik van den steen eli gru i,;; jlt..:makkclijk \'L'rll;~1
werd, r Ik sluit u ecu l'ostwi~,",1 "001' het bco.lrll,~ JIL '

! De uwe,

R. WIl SON, ZOON a ti,
IT, Q£ORGE&AT~

1 ;~. Brecstranr-
Kaapst,,,1. 1 j -lnn unrf. 1~!1~,

Hebben de eer te berichten dat hun mouseerver
verhuizing zal beginnen op 1 FEBRUARI.

Kostbare Manufacturen ter waarde van F, ,Wo HOFFMAl'i:'\,
I, i !: I'rctorta. Volkstem. 2 D,,'CCrubcr, 11<\'6,

~ hoer Fortuln van liet Stna,ls ~.'erctttrh; tlC~a.r1COJc.nf neOlitl i j" van xijne Rheum.u i~:h(! ::Ullldoc •
Jlitl.,gcl~.b'Choe.j ~vri~d g:makt. Bi.i l?tx'ff. dit te I \uke.n 1).'\.0 d~ ~.lK.~·inJcmcthu.jc ,..:all deu heer Hhl:.t('JI.
Bdtclclgeo!\ltr ( .• Urioediu Strosch\,)11 ) ell de 7"", tell l~ ~lU1'.<:nbcr;;.

. : ~'~---
AaD d~n hoereu WlllB.T~EL en ScHLB8WHl',,4POllifk"l'8, Kortemnrktstraal.

. ~l''fUlZ'llcI{oorcll.-(."etlurcnrlc ~\-IH ••ren llJ ..t 1.Il'J" Ik ann Rhcumatlt:~.gcled.cn en jil'}) nJJc .~~THx'8middclCll
gebrUI,t, maar werd met beter. Sadn\. men nnJIQiC~«iell had Vrutultn le pro)-~'-CII. het Ik dit ""U,lImen
\'61gCJl$ de voorsehriften gebrulkt , ('II na het ,LfcbtluJk van 10 doozen Wh alle PiJl! We;! CU wa ... Ik iu :ott a.a I
ro'l<l lij loopert sonder bulp mu een "I ...k. Ik be~!,,-,I hel tflIl seerste lederen lijder 'U'I) Hhc'lIl,nlhiek "'LIl
enz. !

l
1 Flqrenoe Villn,Orllll!estr.at,
,'"' : 18 Januari, IlSUi.

Fu bekomen bij alle Apothek~'l"II en in 't groot bij

[ WM. GOUR.LAY &, Co., Kooplieden,
I ~ . No. 8, Strandstraat.
Pamfletten en verdere inlichtirg gratis te verkrijgen bij

i ISIDORE!'. HIRSCH, ' Muizenberg,
! ~. i' . Eeni~Agent voor Zuid Afrika.

£20 000'. 9 Monsters en Vormen Tan selfmaat.
lH'D'ing kunnen op aan vraag

Terkregen worden .

voor 't

FRED .J. HOITSEIVlA.
BILLIJKE PRIJZtN., GOEDE BEHANDELINGI !

zullen verhandeld \~orden.

Ieder artikel moet uitverkocht worden voor dat we de: gebouwen
verlaten. Dames van buiten Ïnoaten trachten ons een bezoek ~ brengen,
daar er prachtige koopjes te doen zullen zijn. ~ J

MORRISON &00.,
PLEIN-STRAAT, KAAPSTAD.! .

nRMEJIl Z~ER BILLlJK.

A, M. F1:<HER.
"BEA.OH HOUSE,"
I SOMERSET STRAND,

NIEUW',' LOGIESHITIS,

~~ I,lijt,lc 'uwe
i

,
-~-_.--._.-"":"'_ .•~--.,.-"_-' - ......__..-_. ~.._ •..l.._._ ......_.

GEGALVANISEERDE STAlÊN I.
'8TI~:K»"IO~E:_fiJ

i \.

OM. WA~rER OP TE PoMPEN
.' ( .

DE STERKS TE EN DE :aESTE
IN DE WERELD.!

8 voet Wiel en 26 voet Toren.
8 voet wiel en 30 voet T+ren.•
8 voet wiel en 40 voet Te')ren.
io voet weil en 26 voet Toren.
10 voet wiel en 30 voet TOren.
10 voet wiel en 40 voet Torpn.

'. 1
'12:voet wiel en ~ ;voet Tqren.
121voet wiel en 30 voet Toren.
l2'voet wiel en 40 voet T~ren.

I't~jl l~tJR

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

·~tAATSEN r ! P~AATSEN II
NE volgende zeer beroemde pWatsen inrde Afdeeling' Victoria Wtst
~ zijn uit de hand te koop nl ~_ '

t. iESfon~in. groot 1886 morgen 422 vierkante roeden.
2. E fo~tem ,,<t335, ,,251 " "
3. Q QQtlqipscheur " 4373 '" 391 " "
4. Rietklool})laten " ~085 " 7 "
6. djoining Grootklip ~,23 ,,275 ". ::
! lPaar 9~~e plaatsen aan een . ~ijn, sullen ze als één lot verkocht

w:oF:dQn. PrIJs 10/- per morgen.: De koeper kan, indien vereischt,
tWee~~erde (I) v~~ de k~pschat ()Pi...eerste verband krijgen, de balans te
·word1n betaald bIJ aflevenng van k~rt en' trap.sport. Belanghebben.
·de~, kpnnen de gronden ~aan bezi6~; . Er ~ijn ~w.6é spoorweg ~taties op
de ~~nden, n.l. Three s,tiJle1:sen B'lifsJespwrt SlIl!ng, en op iedere statie
lcanl~~en een groote beZIgheid .voo~etten. El' 1soon groote-hoeveelheid
K~boomen op gezegde gronden faarvan genoeg palen kun,Qen gekapt
wo~er om al de. gronden toe te maken.

, Ooe aan~k voor verdere bijzotiderh~en bij

'..6 ~' 1. H.BRINKMAN ,

ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST

De "CASTLE MAl L" Maatschappij,

DE Stoom booten dezer Lijn vertrekkeu
van Kaapstad naar Londen om de.

a.nderen Woensda.g. te 4 uur n.m. naar
Madeira en Plymouth, te Sint Helena en
Ascension aanleggends op de bepaalds tUB.
8chentijden.

" 2O-RO:-iLIN ('At'TLE, Kat,1. TUA\'ilR.-
Feb. 3--HAHWARDES l'AfTI.E, Kal'l. !t".Hr

u I'-TANTALLO:" l'.\STLK Kapt. D,,, ,I

Mar, ;~!\ORHAM CA,"TLE, Kopt. IIAIlHI,",\
" lï-D.UNOTTAI:ICASTL);;, Kapt, lIH,Pompen JIn ,alle::,m ~~ plillen

Deze Windmolens zijn op een !verbeterd
plan mgericht, en sterker <tan iets hog in dit
land inji{evoerd. De torens zijn ~terk ge-
koppeld, en de wielen zijfreguleerend zood&t
er feitelijk niet naar omgelien ~hoeft te
worden.

,ALLE INFORMA.TIE MET PRIJZEN vlA.N

Rma Bootu Joor Engeland, via Las PaJmu
PEMBROKE CA~TL.b:, Kapt. Mnll.:;lIALL. ulllt""nl

6 Jann.,,!.
TlNTAGEL CA:-;TLE, Kapt. HE~DALL. ""'''CIJ: :lO

J Ill)uari,
DOCU);; CASTLK Kapl IIARR1', ,"""','11' ~I

Januari
ARCNDEL CAtiTL ..E. Kapl. \\'1"D'.ri, "lntrc".

Feuruari,
Mb:THVECII CAr>TLK. KApt. llIHA", um',,,,r 1

F ..bme.ri.

Voor V rach t of P8.8sage vervoege men
zich bij de Agenten van de CASH E
MAILBOOT MA ~TSCHAPPIJ. (lieperkl.

Victo1a West, 15 Jan. 1897.
Procureur VictQriaWest.

WESSELS & GOMPY.,2~~:+~T,.
Invoerders van Landbo~wwerktuigen en\Machin~rie,

Bakkiespompen, Graven, Vorken Eggen, enz.:
Somerset West Strand.

I

UNJ:ON LIJN
KONINKL1JKR MA1L1JlE~~1'

. I BELANGRIJKE -E~, UITOE.fIt"'DE U1ION STOOMBOOTMliTSCHAPPIJ
PUB ..L'FEKE V1E;&'KOOPING (BEPER.:a:T ..

: i,· DE Mailbooten der Maatscha.pplJ ver.',', i VAN ~2G trekken va.n Kaapstad naar Eugel&lld

IlB,,:,',~::"O":T< ':·.'E·,,',',,[.:':llfK·:,DS~:;II' :.T': ·,'R' >..•~., 'H'E, ·E'R"Y' EN ~!~;~~~ll~E~~~~~~tsoU ft, ~11. Jan. l:l-!>COT cr",,, Scre\\).I\"I,'~LAh>1L"
. ., 11 t;--11l::CXJi·A~. Kaj". J\..lï~I)l.J'-' A A N 'T rf

Feb, ltJ-SiJllMA.'s (Tw", "Cl\'1\ l. hal" .11, ": i .' S, R ~ N D.' ,2l-TAHTKJ.l.:Kal'l.M(JH1"~,

, i ~ --~-:_~ ~ " EXTRA BOOTII:;<; ,'OOH );;SGKL,:-; IDR. trJtLS ,van Somerset W~~t, v~r'sc~eidene aan~oeken gehad bebbende ATHE'sIAS. 1\"/.1 ("1'1' lH"'" ' II I.

oplleen' gedeelte van zIJn ~lgenGOm aan t Strand in erven te UliEEK (rW,,, "'I"'I.h"I" 1)\'hE,

verkqppen, heeft eind~lijk d~~rtoe b~sloten, en de ondergeteekenden ~'~~~:~:./" I ,," " il, i,R .\

geau.tor~eerd per pub,heke verlIDo·ate vElI'koopen ol) den Str>r>p,t,-'an h"t I'HETI)HIA, Kal,l, 1/",,,, 'I""N J 'vv -,;."'\ '- dl~'1 ..'Lal! M:l.rJ,· 1;1

at10nar Hotel . GCELl'l!. (T,,,,, "'cr,'\\ J, 1\"1; 1"",\

Opl MAANDAG, S ,pebruari, aan.t. ~;-;~Jr.I::',;; ,j,,,,, 11/1" 'I Il. , .\-

• I) EN DEN VOLGENDEN Dip IN'DIE'.'· )"()()DI(','.' UOTJI(Tw,n"cr,'\\)i'''I,'I;"),),,,.I.,
~.Io £, .I.' h.IJn';dl . .j')I:'! 1i.;l'! .\fa.i .. 1

.. D"e!220 Erven hebben eene grootte.' .. van 50 x 100 voet,' zl'in allen J'n 0,IJHOl\, (Iw:n 'l'r(\,'). ""I· --'-,'
il II .Ma.'iI!. d,,,-! a:\:, .....t. Jfcl~!l:-t. . ."--..(., :,~, .. ':.een Blok, een gelegen aan de rechter ZIjde van den weo leidende naar 't ~I>l.l, ""

Stra.n. dl''.'I"Ïnist hIJ"d.en tegenwoordig en wiater-toevoer enol'n de onml'ddell·iik..,-' (;Al'L (T",I\ ";"r, ," hlli r, '\/,' 1,'11" ,.1,'
iJ ., \,_ t.) Mn:l1t dl},_! :Utll .'1: ...1' ,;1

nab1JJ;ie1p.van he.~ voorgenome~ w~ter ~helha om 't Strand ml:'t water te· 1':"n ,'HII ol" Maet,"IIHI'I,iJ_ 1'1"'>/1' ;-",

voorzle~ door pl,Jpen; bovendien IS er llog een aJ.tog~ l~oJ~('nde stroom booLt'o zal ~()L'TrrA,\tl'T(/\' \(1<11'" '
water d~r het eigendom dat aangewerili kan worden' Voor \:irink water HA)IHL·H(;. kult Ila de ai,',~"'''-' "
en bespuoeillgs ?oeleinden, omtrent 3 tQt 4 minuten gaans van de Zec. deze Mail~IOQll1h()(,ttli

DI"" d' 1 b ~" RETUL'HKAAHTJI~:-;naarf-:\';Er..\.\!)
· e !tiron ,IS zeer YnlC lt aar en iVl) uitnemendhei,rl ge::;chikt \'001' gll.ngbaul· H'or Zes .\!a.aIlJ"IJ, \\ .. ,.,J~I," '.:' .

tU1nen boomgaarden enz. \' reikt Leg-eneeu ,'erm IIIJerir:\{ ',tl, J" i" I' l: t

Df1 . ,:,an den grond is zeer J gezond en zoer geschikt VOOr op deu l!ubuL'I(.'[l1'Jl.'~"'I!"rlll~
RETOL'RKAARTJE,-; Imar IU i 1.\)

wonmgen..! Jangsde KL'.'iTwonJeli uit!!L'I'<'I~1'.",,/ ,:c
biedt eene 8cho~>Degelegenhe~:d aan Voor personen begeerig om terugreis binnen Drie blAaodCTi I"" ,J, ( I.. 0

elg:enld91'1:tnlenaan het Br1gh.ton van ZulP-Afrika te bekomen daar cr nu of the OastIe Maa.~cLappij :-;[,",,,1,,,,'1'.
W!""IIII"I~ stukken beschikbare. ~onpen aan ,'t Strand zijn, en te Voor Vracht of Pasxage ri,,,, 1(/, '. ""LI ",<

vers.chait het e.ene vJlilige (]'Rldbeleg·gmg aan Specul~'~u"". a..trn de Kantoren van de C nlUIJ ,'\'J"wr'JVl
r 0' (IM:' ,., Maatschappij, AdderleystruattelrkOK>pmg zal begumen na aa~oinst van den morgen trein .

f. J. BOSMA ':& Zoon, Afslagers.
I:SteJlleIU*n,' 14"Jau. 1897.

;' I

I,)ROFESSOR DE VOS heeft bet Afrikanerdom door het Schrijven
, van zijne degelijke en doortastende artikelen over· de groote

NatIonale Vraagstukken van ons vplk eenen dienst bewezen pie niet
spoedig vergeten zal worden. De tezers van ONS LAND hebben de
stukken stellig niet alleen met belangstelling eli bewondering, n$ar ook
met mstemming, gelezen. De wensch is dan ook reeds door velen uit-
gedrukt dat deze' stukken in pamfletvorm verkrijgbaar :gesteld
behooren te worden. Deze begeerte voorziende hebben wij een !beperkt
getal exemplaren laten afdrukken en inbinden, die nu,...xerkrijgbaar
zIJn aan bet Kantoor van ONS LAND. ,lP '

". Tegen. ed. per ExeD1pla.a.r. P•• t..)r:rIJ.
Zij die de stukken reeds gelezen hebben 'behOJren ~ch ~an ~n

exemplaar te voorzien om· ze ook aan anderen die geene inteekenaairen van
OnB Land zijn te leenen.

Zend llwe aanvragen met het bedrag in postzegels of p~stwis~els aan

V,an de Sandt de Villiers &'Co.,
Uitgevers" ONS LAN 0" Kaapstad!
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APP~ICAT~S Voor Lee~en zullen dagelijks in
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