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DE ECONOMIC UITRUSTING GO., I
HET GEBOUW IS VERKOCHT

DE YOORRUD lOET UIT DElf WEG GERUII}) WORDElf.

,.' .'.. ',-'." " .
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1':S rA I), u JNSU A.G, ~ MA \

DaEconomic Uitrusting Co;
HET GEBOUW iS VERKOCHT .

De Vool'l'aatl moet uit. den we~ geruimd w-orllen
B~zoekers naar de Stad behooren On3

een bezoek te brp,ngen, en zich van eenige
. der . ,aangebodene Koopjes verzekeren.

Vergeet niet :

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

~
Bezoekers aan de Stad behooren

ons een bezoek te brengen en zich van
eenige aangebodene koopjes verzeker-
en. Vergeet niet:

De Voorraad moet rrrkoeht worden.

Hoek van Plein en SpiJlstrden, Kaapstad

lJEEL ti8.-1\ 0 6,377.1

~1iL -_. 1iLt~
VEi}RKOOPING

!
NAUWppORT· JUNCTIE;

Eij het Brit. kfrican Hetel,

GOOVER NEMENTS KE hNISGEVIHG.
Ko. 11 iv, ] 96.

D('partement van Landbouw,
Kaapstad, 2 Dec., 1896.

T N termen van Sectie 4 van Akte
P No.28 van 1888 wordt hierbij
kennisg-eg-even ter algemeene be.
kendmaking dat het GOl1vernement
voórnemens is ue volgende area in
de Afdeeling Clanwilliam, zooals
aangewezen is op 'to plan en de
beicbrijving ingediend in de kan.
toren van den Landmeter- Generaal,
Kaapstad, en "an deu Civielen Com.
missaris te Clanwilliam, en zooals
begrensd door private eigendom.
men naast gezegde area, te ver-
klaren tot een" Afgebakend Bosch."

OHARLES OURREY,
Ouder Secretaris van Landbouw.

BELANGRIJKE VERKOOPING
-VAN-

Vaste Eigendom & Vee
-TE- DE heer .M. YAN SCHoon, C. ZOOn

die de BoerJerij gaat opgeven
heeft de ondergeteekenden gelaat
om aan zijne woning te
VAN SCHOOR'S RIVIER,',

nabij Philadelphia, 1/ Koeberg,"

Op Donderdag, 4 Maar~ e.k

-TR-

MOSSELBANKRIVIER ,
Halfweg Tusschen Durbanville en

Klipheuvel,

Op Woensdol!' 11 Maall, as ..-
OM 10 UUR PRECIES.MAAN

t
AG, 22DE ondergoteekenuc, daartoe behoorlijk gelast, zal per publieke

veiling aanbieden
:BEGUNSTIGD J:" h' instructies zal de ondergeteekende op ge-
i melden' datum!» ekoopen

: I. SchaJen :-1300 Jonge .Merino Hamels, 50 Kaapsche
t<chapcn, 150 Ha~, I- van 4 tot G tanden, {JO Rambouillet Rammen,
~(J Vette gekruistE' >hropshire Lammeren.

; II. Hoornvee, Paarden enz.:-162 Cioede
~felkkocien, grooto),,1 els met kalvers door korthoorn bullen, 104 Jonge
<Dssen, 20 Ossen, Jl' roede conditie, 50 Vaarzen, 18 Slacht- en Trek-
ossen, 4. Korthool"JI Bullen, 5 Rijpllal'den en .Merries, De Volbloed
Geimporteerde Heov-', " St. Augustine."

De Schapen en H -esten zijn bijna allen geteeld door den WelEd. Heer
Thos, J. Plcwurar. b-roemd VOOrzijn uitmuntend vee, en het publiek
kan verzekerd zijn tU IJ6t vee te worden aangeboden puik en van
hooae klasse zal zi!' .n •

Outhoud ] ~.II,wpoort Junctie, Maandêlg, 22 Maart, 1807,

VERKOOPIl\'C TE BEGINNEN OM 10 URE V.M.

PUBLIEK 'l'E VERKOOPEN;

I. Levende Have:
1 Paar Blauw Schimmel Kar.

paarden, (Ui handen hoog)
2 Merries
[> Koeien van goede ras
5 Vaarzen

J 50 .Merino Ooien
100 Lammers

1 Ram.
II. Lossegoederen :

2 Bokwagens
1 Bakkar op veeren
X nieuwe Waterkar
3 Kruiwagens
2 Dnbbele-voor RaniSome Ploegen
2 Enkele-voor" "
2 Howards Eggen
2 Span Wagen Tuigen
2 "Ploeg "
1 nieuwe Zadel en Toom
18 Trek Kettings

----------------------------- 18 Zwengels
Drukpers MaalscoJppij Van de Sandt de Villiers & Co. (Beperkt). 2 Houten Land-Kribben

1 nieuwe IJzeren Ledekant
10 mu<iden Mielies,

ALSOOK:' Eene lLOevol'lhoid
Negotie en ~meerwaren.

M. v. SCHOOR, O. Zoon.
J. W. MOORREES Jr, " Co., Afslagers

DE HEEREN VAN DER SPUY,
hlMELMAN & CO. behoorlijk

gelast door den Heer JAN H.
LOUBSER, die zijne plaats uit de
hand verkocht heeft, zullen voor
zijne rekening op bovengemelde
Plaats en datum, P!.lbliek: Ver.
koopen :-

DE ONDERVOLGENDE LEVENDE HAVE
BOERDERIJGEREEDSCHAP EN

GRANEN. 8118" 8/1S.

I. Levende Have, als :
10 Gedresseerde Ezels.
7 Do. Paarden (Ruins).

18 Geschikts Trek-Ossen.
40 Aanteel Beesten.

260 do. .Merino Schapen.
30 do. Bokken.
38 Varkens.

II. Boerderij-Gereedschap, als:
2 Extra Bokwagens.
1 Kapkar op Veeren.
1 Oren Kal' do.
2 w aterka!'l'en, l' ScIJot.sch-Ka.r

op Veeren.
2 ~@.]f-biDd('rs .1Dail'Y & Osbornu'
1 Losgooier "Osborne. "
2 Span Wagen Tuiglon.
2 Paar Achter do.
3 Trek Zwengels en Kettings.
2 Drievoor Ploegen" Univer8al

en Africauder.".
4 Dubbel-vbor do. " Ransomes, "
2 Enkel-voor do "Oliver's."
2 do. do. " Howards."
1 Ploeglands Egge,
2 Braaklands do.
a Landsk.-ibben en Bokkies.
1Water Krib.
7 Wijn Vaten,
1 Lot Balies.
1 W eegscha.a I.
1 Lot Graven. Pikken, Vorken-

en wat verder tot eenc boer,
derij bobooren.

m. Granen, als :
50 Mudden Koren.
75 " Zaad HAver.

100,000 Ibs. Hooi.

IV. En eindelijk het gewone as-
sortiment Huisraad, Glas- en Aarde-
werk en Keukengereedschap, en
een menigte· andere goederen te
veel om te melden.

9 MAANDEN KREDIE'r.
KOST EN DRANK VOLOP.

JAN. H, LOUBSER.

OP DE PLAATS

Op Woensdag, 17 Maart, 1897,
BEGINNENDE OM lO UHE 's MORGENS.

DE "W"ELBEKENDE VEE- EN ZAAIPLAATS
AFDEELIl\G CLANWILLIAM.

TIJGERPOORT, Een gedeelte van de Afdeeling
Clanwilliam, bestaande uit kroon.
land op de Oederbergen, de ge.
meten plaatsen .. Groen Berg" en
lf Krakadonn Hoogtes" (Bosch re.
serves) en de gemeten plaats
s , .Middelberg," verhuurd voor vijf
jaren aan G. P. Du TOIT, van den
20sten Februari, 11:195, <je geheels .
area begrensd zijnde als volst,
namelijk :-

VHn het baken van Gl'Of'nberg
Bosch Reserve Common naar de
plaatsen .. Rockland," ••Reeboks
Vallei" en "Boths's Berg," langa
de grellzen "an de volgende plaatsen
met uitsluiting ervan van deze area:
-" Botha's Berg," Henning Vlei,"
" Gras Vlei, ti en Klein Vallei," naar
het meest zuidelijke baken, van daar
in een rechte lijn over Kroonland
naar het noordwestelijke baken van
de pla~ts "Ezelsbank "; van daar
langs de westelijke, noordwestelijke
en zuidelijke grenzen dier plaats,
met uitsluiting ervan, naar het
baken bij den weg van" Ezelsbank IJ

naar "Lange Kloof," van daar in
een rechte lijn over Kroonland naar
het meest noordelijke baken van
"Voorste Hoek," van daar langs
de noord westelijke en westelijke
grenzen van " Voorste Hoek" naar
zuid- west baken van deze plaats.
van daar in een rechte lijn over
Kroonland naar het westelijke baken ,_.,_
"an .. Lange Kloof," van daar naar I
de -westelijks grenzen van deze
plaats naar h~r zuid.westel~jk ~~.
baken, van daar III een rechte lijn -
over Kroonland naar het naaste ': *,
baken van de plaats " Dwars .' .e
Rivier," van daar langs de grenzen ' .. ~.,
van Dwars Rivier, "Drie Hoek '~_,., r.
en Perceel 612 (Audit Folio _984) • r. :/
naar het zuid- westelijk baken van. .':
laatstgenoemde, val! daar in een .
rechte lijn over Kroonland naar het
naaste baken van de plaats "Sneeuw.
berg," van daar langs de grenzen
dier plaats, met insluiting ervan van
deze area, naar haar báken het. --~. "'j

~ !dichtst bij het zuid- oostelijk baken .: ~
van de plaats .. Van Rooyen's
Kraal," van daar la?lgs de ooet , ~
grens van de .plaats cl Van ,J
Rooyeu's Kraal naar haar noord. )~
oostelijk baken; van daar in een ~:
rechte lijn over Kroonland naar
het zuid- westelijk land baken
(.Audit Folio 100), van daar langs ;
de grensen va? de volgende p~tt. . ~ - -
sen, met uitsluiting van deze tut " \
area :-Land (Audit Folio 1 ,_ ,\
.. Steem Rug," "Jan Dissels Rivier,'~ """'_J
"Lela Kloof,"" Lange Rqg," «Rool . \.~
Kloof," en "Koks Bosch" naar het "'.k
meest zuidelijke baken van de plaats ' ~
" V rischfonten," van daar in een
rechte lijn over Kroonland naar het
meest westelijke baken van Groen· . 'l'
berg Bosch Reserve, van daar langs ~'"
de noord- westelijks grens van, ,~.{,_,.~
Groenberg Bosch ~ervc naar het Jf. ''';:
eerstgenoemde baken. . _.:::::~f\

{
.~~
:~t~
t

".i,'"

Gelegen in het distrikt Britstown. omtrent4 uur ten Westen van het dorp

Deze plaats, uie ecnc nilgestrektheid van 1:<231 morgen heeft, is on-
getwijfeld een der MOOISTEplaatsen in. het Ml)0!STE Schapen-district van
de Kaap Kolonie, en bezit een prachtig mengsel van Bergyeld en van
vlak Karoo- veld. De plaat-, i" ook uitnumrond gelegen voor een zaal-
plaats, en een werkzame man behoord honderden van mudden graan er op
te- win neu,

Er staat l'en Hink ell i-,'lTidf'lijk woonhuis, en er zijn g(ll'de kralen,
zoowel al; eelJige goede dammen, tl'l'wiJI in 1:llll\liIYIt:l1"teeus volop water
wordt gevonden voor H'C.

De eeruien zullen zoo gemakkelijk mogelijk worden gemaakt.

H. V. L, SLUITER, Afs/aup,r.

Verder zal de ondergeteekende terzelfder tijd en Plaatse
te koop aanbieden: ALGEDIEENB J AARL'JKSDHE VERrrADBRING

VA.N AA.NI>EELHOUDERS.
500 Afrikaandl'r en Ba,;u>rd Hamels, grschikt \'001' den Slachter,

1200 Merino Hamels, ook geschikt voor den Slachter.
1300 Prachtige Merino Ooien.
800 Merino Lammeren, van 6 maanden tot 1 jaar.
500 Afrikaander en B21lU'rd LalllmCrl'D, van dl'zclfdl'D ouderdoru.
3:') Paarden meest meniet! en veulens.
65 Stuks Grootvee, waaromder er verscheidene k"tleien mr-t kalveren

zijn, en een aantal jonge ossen.

Dit is de mooiste kan- voor Hoeren, ~Iachll'r:-;, en ~jJeculateurs. die
ooit in dit of naburige di",trikten aar:geboden is.

---._----
In termen val >, tic 1·1-van de Akte van Overeenkomst van deze

Maatschappij, zal op
DINSDAG, 23 .MAART, .1.897,

11,\1{ 2 PUf(, '8 KAMIDD.AGS,
rlE \IJ fdc Jaar . .-, he Vergadering van Aandeelhouders wordeu ge-
U houden aan i.: Kantoor de!' .Maatschappij, hoek van Burg en
Waalstraat, Kaap-t.i. ten einde Rapport te ontvangen van den st.aatcler
Bezigheid van ell' \I::,tschappij opgemaakt tot 81 December 1.1., en ter
kiezing van Direk., II:ten en een Auditeur in de plaats van de af tredend en
die: allen herkie-L., i' zijn, en tel' H'I'I'ichtillg van zoodanige andere
bezigheid als de lhl, fleuren mogen voorbrengen.

A. B. HOFMEYR, Secretaris.

})ublieke Verkooping

·DE heer PIETER E. H.A~!!fAN,zijne
plaats uit de hand verkoch t

hebbende, heeft do Hesren Van der
tlpny, Immelman & 00., gelast pu-
hliek te verkoopen te •

JOHN E. DUGGAN} Vend u-afslager.
Kantoor de Maar-. :i'pij, Kaapstad,

26 Februari, I, -:
Britstown

6 Februari 1'-'<9i.

REMHOOGTE, RIEBEEKKASTEEL
Op Donderdag, 4 Maart, a.s

BEL A.NGRIJ,l{E VERKOOPING
om 10 uur precies.

1. Levende Rare, als:
;J E.zels, 2 en :3 jaar
2 Menies geschikt in Voor- en

Aehtertuig
1 paar Eerste - klasse Karpaarden
, (Ruins) goed gedresseerd, 5 jaar
oud, 16 hand hoog,

1 Extra Rijpaard,
200 Aanteel .Merino Schapen, in

goede conditie,

II. Boel'derijgerectlschap, ali'l :

VAN

Kostbare Vee Plaatsen, Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.

GELEG EX IN DE

AFDEELING SWELLENDAM
TE 'VORDEN GEHOUDEN TE

W ILI_.JOW M-O BIE"
Op WOENSDAG 17 MA.ART, 1897.,
DE onderO'eteekcnde, beboorlijk gelast, zal Publiek verkoepen op

bovengenoemuen datum voor het Stadhuis, 'Willowmore, te Il uur
des voormiddags de volgende eigendommen ;_

1. Patatasfont..ein, gelegen in dl:' afrleeling ~wl'llendam, groot
over de 3iït) morgen.

II. JakhalsIontein, gelegen zooals bovengenoemd groot over de
4250 morgen.

II 1. Bakoven, gelegen woals bovengenoemd groot over de 0061
morgen.

IV. Zeker balfaal1l1eel van eli in zeker huur van Kroonland, gelegen
~vengenoemd Lot A ,grenzende aan Patatasfontein, groot 651

~~I!\C·IiiWl'1"O'fm en ]41 vierkante roeden; genoemde huur eindigende den 6
1899.

De bovengenoemde zijn alle karoo plaatsen, grenzende aan elkaar,
omtrent :35 mijlen van Ashton statie, en zijn zeer geschikt voor

bokken, schapen, vogelstruisen en grootvee. Vee geteeld en
":]ft"()Dt geworden ill het distrikt WillowlUore zijn bevonden op die plaat-

goed te beant Iyoord('n.

Boeren ('Il yooral lJl'g1nn('rs lIitzi('nde naar goede veeplaat1"en moe
·~n d('ze gelegl'nlll'id !liet IatelI voorbijgaan da.ar gelegenheden om
werkelijk goede veeplaalsen in de kolonie te verkrijgen zich maar zelden
-'Voordoen.

Ook ]x'leggl'l';-; ('Il ,,;peculatl'urs zullen deze een goede kans vinden
een' meest yoordL'l'lige belegging elJ speculatie.

De plannen flit ransport(,l! van deze plaatsen kunnen teil kantore
van den afslagl'!' te Willowmore gcill,,;pekt('erd worden.

Liberaal krt'did zal gegeven worden. Yergeet niet den dag der
verkooping WQt'nsuag 1-; ~laart, 189ï en het uur 11 v.m.

i

i Kortste enGoedkoopste Route voor Reizigers en
GO$deren van deZee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsef' in de Transvaal.

iDagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar JohannesburgI

eh 21 uur naar Pretoria.

~arief

Van der Spuy, Immelman & Co.,
1 Bokwagen I' AFSLAGERS.
10penkar op veeren, nieuw Vendu-Kantoor,
1 Ep.rste-klas Afsláan Kapkar, bijna Malmesbury, Feb. 1897.

foor Reizigers naar Jobannesburg £4 i1S.-eD £8 J71
£4 68. 6d.-en£8 4s

nieuw
I span Wagentuigen
~ paal' AcI! tertuigelI
1 Zadel en Toom
1 Dubbele7voor " Ransome " Plol'g,

hout balk
1 Enkel-voor "·Ransomo " do.
1 Stoplands Egge
1 Lang Ladder
24 Graven eu Vorken
1 lot Druiven Balies
1 "Drui ven Mandjes
1 " Dekstroo

III. Gra.an, Wijn, Brandewijn, als :

48 TOP TOP EZELS.

Op Woensdag, 3 Maart,

ZULLEN de Ondergeteekenden
Publiek Verkoopen te

". KLAPMUTS STATIE,
Bovengemeld getal Eerste - Klas
Ezels in goede conditie, die uit
verschillende troepen van de beste
stoeterijen te Aberdp.en en Graaft-
Reinit uitgezocht zijn van 2 tot [)
jaren oud, waaronder verschillende
kleur spannen zijn.
Kom t, Koopt en overtuigt uzel l'en,

Tobie de VillIers, Isaae Benj, zoon.
A, B. DE VILLIERS" Co, Afslagers,
Paarl, 10 Feb. ]897. -:'il

'~ .~
:<:

. l'

---------- ---_ ----

" Pretoria" " "
Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)

naat johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

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

B. Z,

Gpedl~oop Brood!
: Goedkoop Vleesoh!,

EE~JI PLDLlI:kE VÉRGADERING r,a] gehouden
y ~ wOI'~lell .1/1 .:111 I[OF~AJ\L te STELLENBOSCH, op

"OhND~D.\(r. ,) \IAA.Ht, s avonds om 8 uur, met
het [doel te . hl'''jll'~hOIl de zware belastingen op
]eveIisbenood I,!,!'dlItiiien, met het 000' op JIUnne ver-
wijdd,ring. 0

: DE HEER W. HAY} L.W.V.
zal tit Yergadpl'i lig toeSpl'ekAll.

'VAARSCHU\VING.

50 Mud Zaad Havel'
8 " du Toits Koren

3·) Leggers Wijn (laatste oog:;.!)
3~" Brandell'ijn
1 Wijnpomp (Fol'cH) Illet :)I)voe~
leiders.

BENOODIGDEindelijk:
Het gewone assortiment. HIlisraad

RUIM CREDIET.
PIETER E. HAMMA~.

Van der Spuy, Immelman ct Co., Afslagers,
VI'lndu-Kantool',

Malmesbury .Feb" ] B9 7.

DADELI.JK een vertrouwbare"
vrouw of gehnwd paar zonder

kinderen, om een buiten hotel te
bestierell ( een gezondbe:idsoord)
geen 100 mijlen van Kaap too.

Doe aanzoek onder letters C.O •.'
Kantool' Cape Tirn~tI.

BENOODIGDStegmann, Afslager.
EEN Onderwijzer voor de uerde

klas publieke school te Vogel-
vlei, in het distrikt Mosselbaai ..

Kennis van Hollandsch vereLSCht
Salaris £122 pel' jaar.
De voorkeur zal gegeven worden

aan ecu ongehuwd persoon die
lugie;; verkrijgen kan tegen £36
per jaar',

Werkzaall1hedcn te beginnen na
de Paasehvacantie,

Aanzoeken vergezeld van kopijen B EZ 0 EI ~ .
van gettiig&chriften te worden ge· l1an Dnvn's J.rusiW Ruis
zonden aan den ondergeteekende. I· J _vO''T' J

DAVID WILCOCKB, v.D.M.I· Te SOMERSET WE8T8TRA.ND.Mosselbaai,
19 Feb., 1897. !'ferm.n billIjk en &,oed. beha.nd.Un..

If·' ;,

~f'

Willowmol'l', ~ï Jan, 18~!i,

"BEA.OH HOUSE", .
SOMERSET STR(ND, :

NIEUW LOGIBSRUIS,
I

...

~_eI1b.:I.&I.e~.:n. ••
Senior Velinoot, ue heer A. B. IJJ;; VILLlliRS Van de :F'irma

J;; VILt! l::Rs b~HLMAN & Co" die heden ontbo~deil is, zal zijne
!lu. voortzctt.en, zoo als vroeger, als Vendu-Afslagers, Generale

mISSie Agenten aan de Pa.ru:·1en wel ouder den stijl én Firma
DE VILLIER~ & Co. ,

Vendu Rollon zullen kontant wordel.l betaald of Securiteit zal
vp.'MIllllaJtt worden naar vereischte. . -

N.B. Geld op eerste verband~too8 te verkrij~en tegen billijke
Rondevlei.

15 Jan., 1897. 2el. ~dr~: 'IAUonONiEio"" jf\'t.~;7,Sbury,

DIj; ondcrgeteekcndc, de plaats
: RondevJe.i gekoel,li lrebbende,

waarschuwt Illermecle !l'{]er persoon
die :gevonden wordt op zijne plaats
jagende met of zon.del· .~onden, of
op eenige andere Wijze zIJne plaats
overschrijdende op de strengste
wijze volgens de wet zal vervolgd
worPen.

'"7 IJ hebben thans een lading van .1.,000.MuDen
f f van een uitstekend geharde ras en sterken bouw
~land. Al de dieren zijn geschikt voor' dadelijk werk,
zijnde volkomen gezond, goed gebouwd en de meesten
gédre~eerd. Gemiddelde hoogte ongeveer 14 handen.

Zij d_ie~oornemens Zijn te Koopen, g~lleven zichcommumcatie te stellen met .

MAL COME SS & CO.,
OOST LO.DBN ••

,.~
I.FRED J. HOITSEMA.

iBILLIJKE PRIJZEN' GO£DE BWlDWIG 1 ,. .!

M. C. NEETHLING.
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~ 'GROOT 'CIRCUS

Publieke Yerkooping 'MENAGERIE:
DIC heer MATTHYB M. WALTERS,

zijne woonplaats "LEE~~N.
VALUE," gelegen aan de Bergrivier.
Achter Riebeekskasteel, 'uit de
hand verkocht hebbende, heeft de
heeren J. W. MOORREES Jr. & Co.
gelast publiek te verkoepen op

Woensdag, 17 Maart, aanst.,

Hoop -.~ I1_ 4APPLIOATIES voor Leeningen zullen dagelijks in ,
overweging genomen worden ten Kantore van de

Bank, Groenteplein, Kaapstad-
VOOR Ot!'

Rondgaande Scbolen te INZICHT eli
WATE.RV:\II in de wijk Sllkspruit,
dist. (J ecionrivier.

,.,
>

OP en na Zondag 28 Feb. 1897, zulle~ de volgende
toevoegingen in de Wijnberg en Slmonsstadsche Zondags

gemaakt worden, namelijk :-

UITGAANDE TREXNEN:
9-35 v.m. zal doorloopen tot naar Rondebosch.

12-15 n.m. zal doorlocpen tot Rondeboscb.
12-15 n.m. zal gestaakt worden. . .
: 2-30 n.m. (additioneel) zaal naar Kalkbaai loepen, Diet hal.t houdeáds

te Woodstock, Zoutrivier, Rosebank, Plumstead, Dieprivier ,of
Retreat.

8-35 n.m. (tegenwoordige 8AG n.m.) zal naar Wijnberg doorloopen. i

8··')0 n.m. (tegenwoordige 8-4-5 n.rn.) zal niet halt houden.te Wcodstoëk,
Zoutrivier, Rosebank, Nieuwlands, Claremont of Kenilworth. i
•&~:.- INK.O~ENDE TREXNEN: i

8-5:? v.m. van Simonsstad zal niet halt houden bij staties tussclsen
Rondebosch en Kaapstad. ,

10-4 v.m. van Observatory Road zal van ROllclebosch vertrekken 9m
9-58 v.m. .

1l.4'i v.m. Simonsstad zul niet halt houden bij staties tusschen Ronde.
bosch en Kaapstad.

12·5tÏ n.ni. van Observatory Road zal van Rondebosch vertrekken om
12-48 n.m,

2-37 n.m. vali Rondebosch zal gesta.akt worden.
3·37 n.m. (additioneel) zal van Kalkbaai, naar Kaapstad loopen III~lt

houdende bij allo tusschenstaties. .'
8·20 n.m, van Simonstau zal aldaar vertrekken om 8-1.j n.m, en met

meer halt houden te Kenilwortb, Claremont, Newlands, Rosebank,
Zoutrivier en Woodstock.

9-8 n. m. van Rondebosch zal gf'.-Staakt worden,
9-15 n:m. Een trein zal van Wijnberg naar Kaapstad en tusschen-

staties vertrekken om 9-15 n.m.
VOOI' volledige bijzonderheden zie de OfficieeIe Tijdtafels.

C. B. ELLIOTT, Direkteur-Generaal.

" .I
f
J
, i

A PP ICATIES zullen door den
Jdergeteekende ingewacbt

worden OOrbovengenoemde betrek-
kingen t den 31sten MAART, e.k.

Sollic anten moeten overleggc>n
A.' Gece ificeerrle certificaten vaIl.

afgel . e exa.mens .
D. <Jece If:ceerde getui~schriften

van d zedelijk gedrag en wan-
del.

c. Gece ificeerde certificaten van
lidmaa chap eener Protestantscho
Kerk, n zullen verder het bewijs
moe leveren dat- zij geschikt
zIJn oor bet verantwoordelijk
werk ht zij zullen hebben to
verric ten ; met de vermelding
van h n ouderdom.i;
Salari £; 120 per' jaar benevens

de sc ho gelden.
Allee ongehuwde personen zul-

len in aa nierking komen.
Kenni zan Muziek en Zangkunst

zal eene terke aanbeveling zijn.
Billijk ruiskosten zullen vergoed

worden.
Werkz amboden te aanvaarr'en

na de April Vacantie.

P. H. FAURE,
\·ool'zitter Scboolc(!rulllilSlSie.

Delta, P.K. :ilUithtield, O.V.S.
20 Fehru.u-i, 1897,

S. V. HOFMEYR,
Secretaris.Open -E/~ Auond.

MATINEE El"EN ZATEijDAG.
MENAGERIE DEN GfHfELtN DAG qPEN.

Dler:.n worden a8voed om lt uur v.m
. - ,

P. E. PILLIS Eenige Eigenaar.
H. T. PHILLIPS Agereende Bestl~rder.
eRAS. BARRASS Secretaris en Tlesanrler

D. ISAACS & CO.,
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,

Kaapstad, 23 Feb. 18!1;'.

OP DE PLAATSZIilLV~;.

J. Levende Hare, als :
1 Paar gedresseerde karpaarden,

5 jaar oud .
1 Rijpaard.
2 Bruine paarden.
.1 Jonge merrie.
4 Ezels, J.; root en sterk.
II. Losse goederen, Hls:
1 Bokwagen
1 Leerwagen
I Open kar op veeren ,
1 AI-slaau kapkar.
4 Dubbelevoor ploegen, (roede-

balk)
1 Snijmachine
1 Zaailands eg~e
3 Spannen zwengels eu kettings
11 Zeusen .
1 Slijpsteen
Graven, vorken, pikken, vloerge-

reedschap
3 Paar achtertuigen
2 Span wagentuigen
2 Spun ploegtuigen .
Het gewone assortiment huisraad

van tafels, stoelen, kasten, bedden,
Keukengereedschap en wat verder
zal aangeboden worden.

M. M. WALTERS. A PPLIC.\ TIES, vergezeld van
de vercischto getuig-schriften

van bekwaamheid, goed gedmg en
lidmaatschap eener Protestantsche
Kerk, zullen door den onderge-
teekende illgewacht worden tot den
26 MAART,e.k.

Salaris {I ~()per jaar en nije
woning beneve-ns de Ko,.;t- en School.
gelden der leerlingen.

'Verkzaarnbeden zoo cipoedig
mogdijk te bl'ginnen.

Billijke reiskosten zullen vergoed
worden.

P . .T. J. Dl lJLESSIS,
\

lupstadscbe ~~niclpale Wet,· ,1893.

XAÁPST.A.D .:

KIEZING VAN RAADSLEDEN
TE Jl'OIlDf;N OEHOlllJliN OP

Donderdag, 26· laart, 1897,

ITELLEN NU TEN TOON HUN LA.ATSTJI ZEOKPIrIl.AA..L

liet IJameson' Slaapkamer Set
(ONS EIGEN !lAAKSEL),

IN GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,KENNISGEVING geschiedt
mits deze (1) Dat een ele-ctie

van Vier Raadsleden voor boven-
genoemde stad zal plaats hebbea op
Donderdag, 25 Maart, ] 897, om de
vacaturen aan te vullen veruorzaakt
door het aftreden van ben heer
JOHN GAltLlCK (wiens diensttijd ge-
ëindigd zou zijn In September 1897)
van den heer FREDERICK YORK ST.
LEGER (wiens diensttijd geëindigd
zou zijn in September, 1897) van
den heel' WILr.B~( HAY, L.W.V.
(wiens diensttijd geëindigd zou zijn
in September, 1897,) van den heer
THOMAS JOSEPH O'REILLY, V.R.
(wiens diensttijd geëindigd zou zijn
in September, 18~)7).

(2) Elke kandidaat moet een
requisitie ontvangen hebben; ge.
teekend door minstens vijf ge-
registreerde stemgerechtigden, ver-
zoekende zoodanigen kandidaar bij
de, verkiezing .zich kandidaat te
stellen en zoodanigo kandidaat moet
zijn aanname ervan te kennen
geven onder zijn eigene na.amteeke-
ning of die van zijn behoorlijk

MEJUF\' ROUW de W edu we P. daal'toe aangestelden Agent. Geen
K. A!.IlEHTlJ:\' van woning zoodanise stemgereebtigde moge

staande te veranderen, zal publiek. meer d:n pén zoodanige requisitie
doen verkoopen ten dorpe teekenen.

(:1) Kandidaten moeten behoor-
lijk voor zoodanige betrekking
gekwalificeerd zijn.

(-~) Requisitiën moeten verzonden
worden, tezamen met do aanname
van den kandidaat behoorlijk ge-
ëndorseord, aan den onde"g('teeken-
de, AAn het Stadhuis op of VÓór
Donderdag, 11 Maart, 18!17.

(5) Vormeli voor RCljui:,;itii;n
kunnen op aanvraag aan het Stad-
huis vel'kregen worden.

Gedateerd den 2Gsten dag van
Februari, 1897.

CRAS. J. BYWORTII,
Stad:,;klerk.

Lsr WFL.-Dat alle personen die
zich aan omkooperij, corruptie,
personatie of onbehoorlijkon invloed,
of aan het plekeu, in verband met
doze electie, van eenige daad
verboden op strafbaar verklaard
door de wet, schuldig maken, zullen
bij schuldig verklaring, onderhevig
zijn aan zware boeten.

KOMPLEET,

1Ss. £S 1Ss. -
~OE 8 ART/KELEN ALS HIERONDER:

Gehuwde Onderwijzer Benoodigd,
Voor de Kostschool (Vaste Wijkschool) op

de plaats Pelsrimsrust, wijk Mo/en-
rivier, dist, Harrismith ..

PUBLIEKE VERKOOP ING

Aan Apothekers, Droogisten en den
Handel in 't AIge:rn.een.

Vendu. Kantoor
Malmesbury, I Maart, 1897.

J. W. IOORHEKS, Jr., ct Co., Afslagers.

DAAR de Heer F. J. JURITZ zijne groote Pakhuizen, No. ·H, Korte.
mark tst raat verkocht heeft, beeft hij den ondergeteekende gelast

pobliek te Yerkoopen, ter plaats!',
PUBLIEKE VERKOOPfNG.

Ol' D()~DERDAU, 4 MAART, 180,'.
De Surplus Voorraad Medicijnen, Chemische Stoffen.

enz. De \' oorraad bestant uit omtrent 71l,noU Fleschjes van alle
grootten, Aarden I'ottf'n, Scheikundige Hetorten, Trechters, Vijzels,'
10,000 G lazen Botte!:;, Groote Koperen Distilleer Trestellen, Machines
(allen kompleet) alle soorten Dl'Oogerijen, Chemischo Stoffen, Oliën,
Sponsen, Kurken, Gewichten, Schalen, Zalfen, Pomade, Potten,] 00 •ZATERDAG, 6 Maart, 1897,
Groote Kisten met Deksel~, :.?OO met Laden, speciaal aanbevolen aan
Droogistl'll, zijnde anderseins onverkrijgbaa.r in de Kolonie; .Medicijn- 1. Haar Fraai Groot Woonhuis,
Kisten (allen kompleet), Toonbanken, Timmermans-bank, Rakken en met groot gobouw el' achter
Legplan ken, Vaten, Ba lies, Kisten, en andere nuttige A rtikelen te veel bevattende twee kleine woon-
om te melden. buizen.

. II. Haar Fraai A.ssortiment H uis-
raad.

W. H. F. KLEYN, Afslager.
'Caledon, 21; Fel" lHU;'.

CALEDON
OP

V oorz. Se!tvo]cODl.
Spl'inj!field, ti 1tl'l'i~lllith,

:!GFeb,lt1!:1ï,

Assistent of Assistente Benoodigd,
Datum: 4 MARCH, 1897.
Tijd: 10'30 v.m.
Plaats: 44, Kortemarktstraat.

EIILE H, VAN NOORDEN, Afslager.

APPLWATIES voor bovenge-
noemde JJt'trekkmg a.in oc

Dorpsschool te IVolmaransstad
Z.A,R., zullen .loor dell oudergo,
teekendo ingewacht worden tot op
MAANDA(;,29 Muw!', e.k.

Getuigschriften benoodigd: Del'de
Klas Onderwijzers cl'l'tifica;lt dezer
republiek, of {-én daarmede gelij-
stande, met aauvullings-exlillll'll;
van goed zedelijk gedrag, alsook
bewijs van lidmaatschap eener
Protestantscha Kerk.

Salaris £125 per jaar.
Kennis van MUliek, Zangkunst

en Handwerk eeue aanbeveling.
Betrekking te aanvaarden togen

den 2Gsten April, e.k.

PAUL NEL,
Voorzitter Jel' ScUo()lcom.

olmamnsstn.d, Z. A..lt. . _
:!5 Feb. 1897.

'STELLENBOSCH. HANf:I\A~r, 3 v oet 4 Duim wijd en 6 Voet 9 Duim hoog-. met l:SOlegelglas
~)3Duirc bij 14 Duim. ~5 5s

r

-----------_..i

.
publieke

-

Verkooping
VAN

STE L LE I~BOS eli.: ZEER KOSTBARE

Meubelen enz.,
BELANGRIJKE PUBLIEKE VERKOOPING pR~~i:e~~!1lI~6~L~!\~:;:

den onderget.eekende geautoriseerd
publiek to verkoopen aan zijne
woning BIRD STRAAT

• VAN

,
Koloniale ~eeskamer en TrustmaatscbaplJij.

Tenders voor Aandeelen.
UITGEBREIDE

V t L G d Qp Donderdag, 4 Maart, a,s"as een osse oe eren •Het ;e~:~~ U~;~~o;';~~nrvan
Vioorkamer, Eetkamor en Slaap-
kamer Meubelen, insluitende een
Kostbare Piano, V iolen, Bamboo
Sllite, Box Sofa en Easy Chair's,
Mlabonihout{'n Telcscope Tafel,
Ledekanten en Matrassen, enz.,
C~ilds Cot, Gordijnen en Gordijn
StJokken, Parafine Cooking Stove,
Dinner- Breakfast- en Thee Ser-

f viezen, Thee Set, Melkkar, Keuken.
I.-HaaT Erf met Groot en luchtig W oonhnis voorzien van alle gereedschap, en wat er meer ten

gemakken, bl'lll'vcns de groote Slachtbuizen waarin reeds jaren op eene verkoop zal worden aangeboden.
uitgebreide schaal dl' slachtersbezigheid gedreven wordt (tbaus goed VeRKOOPI~G TE BEGINNEN OM 10 UUR V.M.
verhuurd aan de hecrcn Walder & Co.), Buitengebouwen, stallen, enz. P~ J. BOSMAN en Zoon, Afslagers .

Il.-Het groot en luchtig Woonbuis voorzien van alle gemakken,
bevattende {j groote Slaapkamers, 2 z roote Eetkamers, Voorkamer, Dis-
pens, Buitengebouwen, Stallen en w'agl'llhuizen, thans bewoond door
den beer .A. E. U. M~yer, benevens een zeer groot stuk Tuingrond be-
plant met een groote \'orscbeidenheiJ van zeel' keurigé vruchtboomen.
Dit Eigendom io;zeel' gl'sebikt voor een Hotel.

lIL-Twee groote, Pakhuizen, bet t ene bekend als de groote
8chaatsenbaan alsmede een Koekwinkel en een groot Badshu.s (bekend
al,; "The Stellenbosch Baths ") niet Tuingronden Geplant met Vrucht-
boomen. In den Boedel van wijlen Mej. Je

'Weduwe H. F. DEVILLIERSnr.-Een kleine Cottage en Schoenmakerswinkel, benevens Tuin.
gronden.

V.-:-De Sall'ation Army Barracks en Cottage met TlIillgrondt'n, enz.
Bo vengeJ1ot'lIl\ll' Jl uizen zijn gelegen in bet meest centrale gedeelte

van de Stad, eli, bekend als de beste Hanuelsplaats, rijn altoos goed
verhuurd.

D~ GehOUII'l'1I en Tliingronden zullen eerst afzonderlijk worden
opgeveild en daarna gl'za nentlijk tot gerief van Koopers. Deze biedt
eeue zeer schoons gekgt'nbcid aan VOor Kapitalisu"n en beziO'heidsmannen
voor eene \'eilige g-l'ld"bclegD'ID!.T, 0

VI. :-Lo.:;se Goederen °be~taande uit Voor- Eet. en Slaapkamer
Meubelen, als Kasten, Ledekanten, Stoelen, Aanzet-Tafels, Waseli- en
Kle.edtafel", Side~~rds, Sofas, Piano, Hang- en Andere Lampen, Schil.
derijen, SpIegel", J apijten, Beddegoed, Boekrakken, Een Waterfontein_
glas, .Aardrwerk, Groote Diner Serviezen, 12 doz. Borden, enz., 10 doz.
:Mes."en en Vork CD, Keukengereedscbap, enz.

2 Eerstekla,,; KarpaanielI, 1 Koe, I Kap- ('II I 0peukar Tuiven
Zadels en Toorm-n, 1 Tent, 1 Voedcrmaebilll', Platforms, To;nbanken'
Bankpn, Gu paar Scha.'ltsl'n, eIlZ., t'nz. '

Eindelijk, vier ~~ leggen; StukYak'n, en wat er Illeer ton \'erkoopzal worden nangeboden. .

In den Boedel van wijlen Jonge-
juffvr. GRACE C.HHERINE .FlEW.

WEGGELOOPENTEND~R8 zullen door den on-
dergeteekenden ontvangen

worden tot

MaandllP", 8 Maart, 7891,
ENZ.

'VAN den ondergeteekende om-
trent den :3deu dezer, een vaal

schimmel ruin Paard, 3 jaar oud,
licht van nek, met kleine doff« kol
voor den kop. Beeren schutmees-
ters en anderen gelieven kennis te
geven aan den ondergeteekonde
door wien alle billijke kosten zullen
betaald worden.

E. J. LOUBSER,

•

3 VOET MABlIlIiBEN Top WA.80HTAFELmet Tiohel RUK. ~ Klem Kaatjb
bened en, OD ... KapBlok BOD .Ik. Zijd6. ~.148. ~'DE weduwe Mejuf\T. I'. J. VOl) BACKSTHOM, hare uitgebreide

bezigheid opgegeven hebbende, heeft (1e ondergeteckenden
geaotol·iz.eerd Publiek te ver koopr-n,

Voor de volgende AandeeIen Ill. :
2,800 Port Elizabeth Assurantie en

Trustmaatschappij Aandeelen.
220 Equitable Marine en Brand

Assurantie Aandeelen.
200 Guardian Assul'antie en Trust

Maatschappij, Port Elizabeth.
-400 Commercial Assurantie Maai-

schappij Aandeelen.

G. W. STEYTLER,
Executeur.

Koloniale Weeskamel' Gebouwen,
4 Kerkplein, Kaapstad,

2G Feb, 18!l7.

OP

MAANDAG, 29·Maart, aansi.,
Doornfontein

dist. Malmesbury.
----------

BENOODIGD
DEN E GECERTIFICEERDE
11_j ONDERWIJZERES voor de
Kicderafdeflling in de Richmond
Publieke School. Kennis van bet
Kindergartenstelsel vereischt, als.
mede dat applicant slag heeft om
jonge kinderen te onderwijzen.

Salaris £80 p.a, Werk te beginnen
na April vacantie.

Applicaties zullen door den onder-
geteekende ontvangen worden niet
later dan VRIJDAG, 12 Maart, a.s,

P. A. C. RA.A'l'H,
Secretaris.

St~llt'lIhoscll,
16 Feb., 1897.
r

EXEGUTEURSKAMER WEGGELOOPEN
kENNIsnEVING AAN AANDEELHOUDERS.

VAN de plaats Rocklands, dist.
Malmesbury, ..j. merrie ezel; ;

1 vos, 1 zwarte, 1 loodvaal en 1
bruine witte pens met een kol, al.
len omtrent {j jaar oud. Heeren
schutmeesters, bij wie gemelde
dieren mogen aankomen, gelieven
kennis te geven aan den onderge-
teekende.

M. H. VAN NIEKERK. AKERS TE. KOOP.
Bij NIEUWLAND.ST A$IE, S

GELEVERD.

P. .J. Y. d. MERWE, Nieuwland.

T~KDERS voor 25 AandeeIen in
: de Paarl Wijll en Brandewijn

Maa;tschappij (Beperkt) zullen ont.
vangen worden door de Directeuren
tot QP DONDERDAe;,den 4den Maart,
]89~.

Ricbmond,
1.) Februari, 189;'. t'}\ ...

VOlIT KLunoru>L .oo",i •• ~an een Spi6~eJgt.s 18 duim b'· 14 duim 0 \ ~
patente Wleletjes. £2 78. V P

J. II. N. ROOS,
Secretaris,

Executeur Testamentair. \VEGGELOOPEN
OP den 17 Februari, 1807, van

de plaats Lichtenberg, nabij
Durbanville, twee Kaapscho ezels,
als volgt: Een Vos-hengst, 2 jaren
ond; Een zwarte menie dito,
laatsb gezien op de plaats van den
heer Willem Dreyer, Middelburg,
Paarl dist, Heeren schutineesters
en anderen bij wie zij mogen aan-
komen, gelieven kennis té geven MU

den ondergeteekende door wien alle
billijke onkosten zullen betaald wor-
den. .

D. S. MALAN.
Lichtenburg, P 0 Durbanville,

27 Februari, 1897. '

Gebouwen del' Executeurskamet.,
l:l oek van Adderley. en Waalstraat ,

~p8tad, :25 Feb, 18!l7.
Bovengen~mde is aanmerkelijk beneden in prijs dan de inf' '..
:voerde art~elen en daar wij slechts hout gebruiken dat ~neuJ:oolgdn~.
ID de KoloDl8 zullen Koopers bet voordeel hebben van 0 . ge bo gd 18
eie lII'tikeleD de hitte van het klimaat zullen staan. n.ze waar r at

STUKVATEN !
KUIPEN! !
HOGSHEADS! ! !

-
'1I\.rkOOPlng te beginnen GDl ~O 1.1.1.1..1." V.Dl.

P. J. BOSMAN & Zoon, Afslagers.
Stellenbosoh, 27 Februari, 1897.

\\fEGGELOOPEN,
OP dt'll 22sten dezl't, van de_plaats

J3l'Ouwer:-! Kloof, 4 Ezels,
geurapdmerkt op linkel'bout L.v.A.
~~r~ Schutmeesters. en Vrienden
bIJ ",re gemelde dieren mogen
aankofnen gelieven kennis te geven
aan

D.ISAACS&Co Ir>
8'fOOl(·_K!BImTABRIn. . TALK'· I ,"

BA.RRA.O~-STRA.ATI·LAN~!~.u

BOO1l{ - 8 TRA A.T. PLEIN _STR.A.A.T. '

KAAPST~D.

EN alle Soorten van Va.atwerk
te verkrijgen tegen de laagste

Markt Prijzen bij den Onderga-
eeekende.

GOED WERK GEWAARBORCD.

H. ZUIDMEER,
Lady Grey Straat,

PaarL

LOMBARD v• .AARDE.
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ot de grondwet no 2, be- af het bezin vaa Januari bijna gedung
aan t rond reizen ZI]n geweest Het

bof zal rlle vclksraads Le I "1\01'(\1 verwacht dill de nieeste PrI)Z u
sluiten als wet cerbi digeu eeene aan nail I d€ westelijke provmcie zullen

k ., .,- koureu en de beoordeel \:lI'S schijnen telito mg of beoordeeling er ovei uunnen I 1. I I ,J I b __,(ellt>lll ! at lel iu- vervo g eter uti zlJn
maken en wnt dOOL deu volksraad I~ hel (J bleu van het westen le scheiden
Il sl is: of g \( Igckeulu zal niet meel voor lh ze competitie, daar de mamcr
aan lI< kenuiNg nng 'an eemg gereclus 'In bewerking heel verschillend IS voor
hof mogen Oil lorworpen worden uie t wee ,;e"! -tcP en de vruchten III

Ook dat ,li t ik .. 1 ~\erd, UHI de a 1IWX \tle he-t ) ,.t.en I J I I l en maand later zIJn
gepasseerd CU! I de convcrrue '111 1 rt lau III hor we-s eli Men viudt het bv,

op somrmge plaatsen III het oosten
tOi II bekrachtig I Il .0016 grus le laten groeien russehen de

wordt eie conveuuo ht( ho men ourdat de grond zeer fiju 1960
IIt'ehtlllll((1 .1 I II nsv IddC"L '''I 111I'1<1'" mot 'eel \\l1te, kali ruzu igen De
gevmg eli I< Ze rt nc "Il ~It! ~IJ dlllll "()'lItgall" ~ goed merkhaar doch bt't
e v'" zal III ue to. komst uoodig ZIJU t! u •
I I staat OIU te haudcle u alsc f et Il( ul( een I I" I I II t I, I I I v

, , ti I lj uq ~ <Il It'll ue Ix,.. un-u
door een krijsruad voorsreschre r e n "I' Hj Il" k: moet n lt I h Il ! Il te IlIUII~U
"et bestond cn beueemt illJ liet hof elk 10 UI" Iln_lll laar h. t tlBw, Zd'l UJUCII!J"
recht om achtet een "et of volks: UI Is 'alt de I ,,)Z,U naar verdiensteu toe te
besluit le gaan 11 k 111 .. 1 l ru I' le é< rst e III ",1 dit pnFRU

Het I~ onwaar Jat h t pas I Jl ti" I gill I g I Iw1 f J 1. Jil voor
door 'I~ I u lm!!'rlal Il Il ..n "J 1\11]felt'1l t\I..t er1 rsseer.Ie u , u U t laude-r ~ 'I a I If! r ~ IlIlg 7.1\1de noo ligt! san

OOI deelde out we p 'all \\tl bel ho>_" hof 1 lu le III het raj port der he
vau het toetsrecht III beroo vvu lI ..t I' Il I. llelt'gooheHlge\\ee3t
r etls zesnon Jaal-gel edeu Cl 'au I elo Id vru hu-nl UU\\ 'In uabij le
De ril lf ge~cllledde UOtH <le 1'1' loll I eon
veutic IU vel IJmd met artikel 2 der biJ
lage tot de gl oud Wet

Het IS te hopen dat de hoof UI echter
d I hl) lI]dll zallUlIll'1I en terngk('elen tlt
du stelling le('ds blJ!lll -W llal ,1101
lIUJ~,aali\Che ltl,hlus-\Oond ,101

g hllldh illf;i \\ IJ hopen ti lt
n el ZOO ze< I Olll lat \\ J ill"" eli et u c(Jn
"1ltlllle led E'zen die wo OULePI'Iktl' ,"]
lJ Id a'ln dell lolkslllIU llRt lnleg-t'u
I ('I een t1~ uie," III deu \ IIJ",t tal dil'
g and \\ t \.ti veranul'llI1gen sfhall keil) k
lllllk! 'an eeue gloole 10 I\\ee aeht(rl'tn
volgenuIl J li en 't I kJ egeu meerderheld
a~hwn \\IJ vedlgel \Iaar !re,el de
meest onbl'perkt vIljheil 'oor eelle IH]
p pulall 0 Ht..mmlllg gekozen \\ erge, mg
(lUll heel het lanu gelateu wuuel \\ tt, f
orue UOOI de ,oranuerliJkhPlu 'Ill epn
el Ju-len man al heet hl] olk h lOfurelhter
eu al 18 hl] ook hoe knap

Met h, t oog op de mogell]kbeld dat de
hoofurechter andll maal zIJn lllZI( hteu
zal" l]zlgen spIJl het ous uat er geell
anuele ull"eg Uit ue moelltJkht'ld kc II
\\ rdell gC\ ollden dan het haaMllg pa~
Be. l-en \an eeu d\\!IoglJlll door dell volks
rll,l

Jl ft "al me Baden S materluur te C91wlon.
hl \l 1 I L t£ \

, Verecnleden, !lua nog
Luther eheu, J }J1,f'f\palt'H I'Ll \'Ii -sl..vanen
zonden eeu !:wIll'; WOOl IJe \ lil protestI Lmteekeuen t

\iVP I zou men .lan niet een lgemeeue
~ .. ru u mg van JJ( I \olk (een plehisciet]
ove de grondwet kunnen lilts hrIjvon

\VI~ zou die steruruing moeten u it
sclu J\'11 en ten uitvoer brenzen ? ]i I
I~ geen en kill wettig ge~Mg 0 11 dat te
doen \\ 10 zou aan ut! stem 1111l~ mogen
deeluemeu ? De thans geregistreerde bur
gers M lUI dezen wel UPII gel' gIstteerd
onder eeu kiesrecht ten eeneruale stllJ
dig met d.u III de grondwet voorgeschre
ven liJ dil onder uie OUU,; \\ t zonde Il

mogen gel egisu eel ti \\ (Jldeu ' Dat
w il tiweel zeggen rlleen de HelV011l1
den I Neen dat zou niet gin al zou
men ook de andere moeil ijkhe len kun
nen te IOHm kornet I vel hOI den ian

een nieu we I eglatl atle en steuir pnenu Dg
7,Q11l1Cl wett rge regulaties of am itenaren

Waarlijk, hel be vr cerudt ons filet dal
de hoof'drechter, met al ZI]lI I reedvee
rige aanh rli ng van grondwetten l neon
stitutioneele praktijken Uit de-ll vreeui
de die met::! meI de [ lall~'aalHche
toestanden gemeen h€hbeu ZI h wIg
vuIdig onllueld van elk 8lJeH~1l OUl UUI
uelljk lan te wIJZen hoe de chao, waal III

de 8llenge toepas:;lIlg van zIjne 8,elllng~n
heL land zou "el pen kan \VOl lell
holp(,1l

Hl]

----------

Dit ,.!'unst,ci b. kLndr tOL vluchtsoord IS gezond
gd,~, Il op ,( n 1j{_:H\el a LU den \ oot van de Zwal tebergen, ] ,000 voe
I}()HnJeop]>t:nlakte der zee, drie-kwart mijl van de stad Caledo
Kaapkolonie WPg< ns het uitetekende kll1111lt van dit gedeelte van
l'elIl! sula on dl P' <lchtlgl: lIgging VLm het Sanatorium, worden de Badenl
het c_eleele jaar door bezocht en er gebruik van gemaakt Het water IS

" sui gelit ris U iar het voornaamste en meest kostbare bestanddeel
r errous DI (_arbon ite gdlOuden wordt op een temperatuur van ] 20
graden f en \I lt dt boe\ eEihnd aangaat v]pr maal zooveel IS als III

e(nlg and"'l brOil ,n cl 1a,I het eelllg m ZIJlI soort IS "at aang~t de
combwatle van zekelo zoutbestanddeelen, "ordt het" ater gereedehJ k III

het ly steL 111 op~enomen
De genu:skracht van dezc- soort van Chalybeate bronwater IS ge-

schIedkumhg o{Jgetltlhnd sc-dert ] ~24 AD, en het voortJmend toune-
men van hLt aallk11 gelluangen llchtv:1.aHhgt de getlugulls van genee::!
heeren l n andl r< n dat hd \\ aWl' blJ UitnemendheId geschlkt IS ..,oor
ge,allen ,an \1l1 l n Leverzlekten, DyspepSia, Bloedarmoedl, JICht,
Lombago, Rbeumatlek SCiatIca, Nellralg1ll_, en derg,ItJke zlcktJ=n het
water I" een vu ,tl IklIlgsffiitldel gedurende het t1Jdperk van genezl1lg
,all zwtn Ziekt!;, lil III glV'ul ,a.n zwakheid. hoe ook ,eroOlzaakL, Id het
et:D vOEd,C'1, or hl t hloHi, Spieren, zC'nuwen ln het geheele lichaam,
de Carbollic ACid hEeft eene hetlzarne UitweI klDg op de hUid en ander9
dooIen

He' bc:,tler van deze UlLsLekl:IHle Innchtlllg IS ID handen van }\feJ
IIHL', en alle bne\en aan haar genchr zllllen ommlddelllJk beant\'oord
,..,orden

GC'makkdlJke Jl l.5Sagll rskarren nJdell dagellJkseh ..,an Sir LoWly
Pas St.ltlOn naar de Baden PIlvate en bIjzondere YoC'rtUigen ZlJn
vel krtJgbaul:, Inchen bl ZOt:keI s dU<lr\ oor voorUit schikkIllgeIl maken-
ftlegram adres "HAl L'" Caltdon

ANAL'r::5E van hot watt r door Du

lo l rt OUS Dl Carbonate
Soda Sulphate
Sodium Chloride (gt woon zout)
Silica
Aluminia
Caleie Sul]'h itl
Calc IC C irbonate
Mclgne::!le Sulphurr

HAUN, Pb D (Iall de hu cl J • LmerCHoe lf; Oq )

20 F ebruari 1897
Zemolen p~r zak 100 lIJs t« OJ tot 8. Od

Gnr.t per sak ltd IiJ; 1~. Id
145 bj Suikerbooneu per zak :WD Ibs
t-ot 4-4sod Boonen Kaffer 3u. (Kj LOt ~~8 Dd
Kaf (KoloL1laal) pe, baal soo Ibs lOs ud tot
H. Od Kaf (Ko'onlMl) inferieur bs Od t-ot
us od Kaf (0 YS) 8s Od tot Us (Kj \ oer
per 100 LI ol ~s Gd tot lU~ Gd Kall erkom n per
.ak 21. Od tJt :l~s Od Boer enmeel ongezift
318 ud tot ::128 Od Bocreumooi ge~lft m13 (Kj
tot 36s od :Meel 1\J8 Od tot :lO Od Gole
Mielies por zak 20. Od tot :.!~s Ud Gemengde
Mlehes per zak l'ls Ot! tot 21s Ud W,tte
Mlehes per zak I Us (Kj tot :l l s IJd Wllte
MlOhemeel :203 Ibs 2il. Ud tot ~vs Ud bele
Mielierneul 203 Ibs 23s Od tot 2::>sOd H H er
Kaapach per sak lW Ibs :l18 (Kj tot 138 OJ
Uien per lak 1:.10 Ibs 7s Od tot 8s0d Arud
appeleu perzak JIj ~ Ibs 78 Od tot 14. OJ hook
per lb Os 3~d tot OS 46d tabak per III (wfe
rieur ) 0. Id tot O. :ld' Koorn per mk 203
lb. 27. Gd tot 28. Gd Boter per Ib (versch )
Os 10d tot I. Od Boter (tweede kwaliteit)
OdHd tot ( s ~d Eieren per dozjjn l s ~d tot
2. ild Eelldell per stuk 3s ::xl tot 4. Od
Boeoders per stuk 28 Gd tot 3s od Kalkoenen
per stuk 6, Ou tot )s UI Ham en Spek per Ib
O. (jd tot Us ~d Zout per Zo'!k4. 6d tot ÓII Od
Okkernoten per Ib "d tot 4d Ge(lroogde Per
zikell [ld tot IJ Kalk per mk uS 0 tot "Od

81 ACIl1' EE -Ossen (goede) prima ~7 08
tot £8 Os 0_1l 500 Ibs iS O. tot £9 108
KOeien 3w tot 450 Ibs £4 lOs £a OS KlIhof8
DOs ud tot 40. Od Varkens 100 Ibs 408 Qd tot
'>Os Od Lammeren DO Ibs 8s Od tot 'ls lid
Hamels 4G lIJs 14s Ud tot I ti. Od KMpsehe
Schapen gewone 168 Od tot I s Gd Kapater,
DU tot ijU tb; j6s Gd t-ot 18. od

11 r K VI f -O.~ell goede £0
Mullen groote .t:1!! tot £2~ 100
£ lOU. tot .t:17 10. Melkkoeien £0 (}g .!lo Og
RIJpaardelI .t:10 tot £20 rrekpa:uden 11()
tot .t:20 Ezels £7 lOs tot £ 10

'" "" EItK" f' -Hundel lJ! slap 111al~c op
z ~hten eli h IOdol ~U 8 Z ,n lIlet te begoeng om
\ erderen \ oorraad op le zamel"n die dreeds
groot IS YOlzendlllgen komen tamelijk In

do b deze kunnen niet o.m deu man geblacht
"orden da", um moeten ZIJ 10 pakhUizen gebor
gon "on:len 'v' IJ raden onze klanten a III
Itever een \\ClDlg te wo.chten Boermeel lJ!

mtrent het eenige artikel dat een 'asten PillS
lehoud telen on aardappelen reer y, lop
M 11 kt tameluk wel voorzien van levendo ha e

moge an t II OOI len <lIt het
wel ZIJII pll(ht

be le len ma li geenszi n" om hal tri Oil
kflm ngell tn gebleken te vellJel~eu

"\logel Ik zon hiJ met dat gemak
kei Jk antwoold gel Jk hcll}(11 }n
lOch hiJ llld al de ,elblltelilig (he
el th lIlS III t dpn strijd lIsschen
'olkhraa I en I echtbank ,) rLHpru1t
kl1l1nen ,elml] len en oell onsc!r::rtbaren
(llenst a III ZIJII lanu hell IJl-en h lel le hiJ
Illaal hetzelfde llllddel waarmede IIlJ dJ
}< liOGELE)OBUR( H aanval op het wettige

,an het hooggerechtshof afsloeg konse
k'\8I1L llllgt'\\eml In het belang
dt lepubilkelllsche \\etgevlng ell
geel Ing

])1 E", ElE"flrRf ZIch 'eluel gUlde
"ege u~ 1lI1Ilachl ng ,an het h~q?e h()f
Ileitle dut dat hof nlPts o~el hem Le zeg
geil ha 1 daal het wu,! P.I estlgu n QII J I
mf'! cle gt'(\nuwet van JKJI\ en U b ~tll
gell~ d Rtelllllgell 'Uil ues hoofulechl~IS
I eel be~pl"Oken u ItApraak on I) etl1g be
Ht nit Was een volkomen g-ereeht

Rleek ~faal dl' heel !~nTZt
III III n af te II ellden 1 n wel

R r I c,-, I '" ~I , door d.. wilde wereld
'all ZUId Afnka d~rV (' de Waal LW'
I~werkt dOM -\fnkanus oltgeg..,.en door J
H de Bu,,", Arru<Lcrdam
De'" reI88Chet.!en oor'l ronkoilIk '-el'8Ohenen

III hel 7- dIJ. "''' '/ 'J I. h fl vnn ~8:JI cu
IX I~ • '" re,,~ " het ~ngell!Ch ,-erachenen en
z eli ,uan. \\ eder Let hcbt 10 een NederiaDd
""ben \ orm met tell ,oorrede door den be-
werker en oon ft lOW noten ter exphca.tle voor
'\edcrlanJers d.e met lUId Afnb llIet goed
hekelId z I I Cl Idle lier en d ....r lUl ebleD wat
moelIk zullen bebben de eigenaardIge taal 'an
den Rchr }\ er te versLUk

10e J t boek onge, eer \ oor dl> helft was
afgedrukt \ orsel een I U de" li tgC\ er J C
J lIa te K'Rp8ta 1 een Engelsche bewerking
d I~ echter I let \ oliedig IS on die den bewer
kei • LI deze 'i .-..lerland""he uIlgare met tot
'eel dlen<t IS geweest. Men zal uch henn
IIcren dnt In de exempla.reu die hier, en.preld
"erden eeu bla.J ultgekOlpt WIlS Het bin kt
nu lat op JIL [,!ad een specml note van
I~n ert-aler gl'<lrukt wa. waaruIt blnkt dat
de \ Ht.~ler de mogelJikbeld onderstelt dat
J amosUl • roofLOcht en "at daarmede IIIlmen
h 'ngt het ord"el \ Il.n den schrU' er over !!Ou..
nJige personen en "akeIl l\a.nmerkelllk gewU-
.. gJ belhCI Die sp~cUlI note lUIdt ala
\olgt -

'\ il d~ ,olgen le I !adz"den gCllchrc\ en wa
reil 'In cr I uIlen III de Tran.v-&al gebeurd,
door dr J II1IC80r. m"cht die Ctllllgen der
op'Oles \ un der schnl' cr zouden kunneD ver
,,,,deren Danr bel boek reed. klaar en bIJna
UIt de hnDdon der drukke .. was \OOr die iD
f rmatlc '" I ngeland kwam werd het rue~
\\ ell!!cbeluk geoordeeld aemge >erandenngen
te ondcrne~n AI. ecn bistonsch venlag van
bet ontstaan I'n de ontWlkkeliDg van Rbode.
Charter !and moet het boek aJtud van ...urde
blIJven voor ben d,e de gelleluedenlll no Zuid
A fnka Willen bestudeeren en ala wodaull
wordt be! uitgezonden net zooals bet van de
band de. o.uteu rt!! kom t

Op bla<hllde 10 vlOden" U de volge'1de
notc - Het gehee!e verba..'!1 18 lI1ltuurliik een
bidrage LOt de verheerlIJkllIg' Vlln deD grooten
Rhode. "Ieno naam alleen dlldeluk dezen OD
beleefden postbeambte tot reden brengt eveD
al. Orpbeus de Wilde dIeren temde In de
gelll,"'le rel.besehr )VlOgbl )kt de heer De Wui
Le I ,den IUln de kwa.a.1 der leveDllbescb'1Jver.,
die MaC&ulay I,,, B .v,lI,uw noemt

Het boek '" prncbl1g gedrlut en besl.&a.tOVer
de ~ blad.uden Aa.n t Clnd nndt men een
nuttig kaartje waarop de twee relum dllideluk
afgEnJHkt Z II !Jew UItgave III \lIn aeOlge
!la stoolclllke fouten gezul\erd en zal wel alge
moon III den smaak \ allen vaD hen die due
relZen nog IIlet III een anderen- 'onn gelezen
h~bwll Het l)Oek I. 'crkrllgbaAr uu de !lIt--

L~ Pretona.

~ 100 grs
8G2 "

"
"
"

"
12225

ezels

Het Stgoau appel
Onzt lezers zulten zich de zaak van

SI!{( IU " ue legeertng nog "el bt'nno ..
It'll Uil door Cll~ hooggerechtshof In Juh,
I" I) lell gu !lRte vlm het Pondo opper
h f I "1.'1 I Il 1~E'\\czen en dat onze
I' gel I IIl__: t.(gcn I ze IIlt"praak naar En
g' .. lw I bedt !(eappell(ertl '!\u komt de
lIJdlllg III III J Il< I ,an de hand 18
gew "Zt II me! de ko,tlU Men zal z1ch
helinn, rel) d I kOl I nl ele anneXBne 'uu
Ponuoluu I lt ~011\1( Il UI ~"llll"Ocl WIltie
Uil' lal"_lI~ue \\aulIllel Sigcau gevlllgen
gt IlOll1en II el U (Il d lt Slgl8U meen<le dat
deze gerillgellnlllling lll'\f't1lg \\1'111 eu
uaarom uelt! hij IIiJ h"t Ir ol{!!,,-edlt,hof
lallZ lek om op -Hijen loet gexteld te
woruen Dtt Hl lOt>k \\ erd door het hof
toege taan omdat de recllt.crs meenuen
dat hel lIgemet'ue recht ,an den onder
,ll.an Olll door eell 1)(>, ot'gd hof 10 verhoor
le " IIden genomen al voren8 hiJ III de
gPI Illgenl" geplIatJ<l ,'Ol-dt, niet door et n
1"-oclRWalll' kan "ol dpll weggenomen
De ploclamaut' .., as gf'rlChl tegen een bl'
paa luell 1l<'I"OOll en was Dlel hedoeld ailS
een algemeene \\ et ')01 hel geheele Pon
dolallll Het !R "I,. kabelgram zl'gt Ulet
op II eli ell gloud <it ull~pr!lak \an het
If'chlerll]kl (OmII, ,all den geheimen
ma I h, ru~t n u ,arnm zullen WIJ moeten
\\ al bten wtdat "I) volle!hger Illformatie
dlalOUJtlelll Ilt hhl'11 oUlvangen. Deze
II t~llaak I~ ,'eU al1d~re plUIm opdl'nhoed
VIII onz("n geachten ho, fdr'8chter

31.iaart-Klnl tsstat e fi eerste klas ezels
3 MRart - T Ibagh le\\0001 Iaat ... \\ ol enfo te n

Alo'Sue I le Cl le hay~ (;n loose gOt.'{leren
JOHN IC Dll GA~ AI'8LAGER

llamt-J Jg~IP)() t (Hr I,town) v,",lgoed en

ÁAAPS1A!J

VROEGE )(ARII:T

Fer ~ 189

il s d
o
I

JOHANNF.l:-!BURG

de weel
ThlPlI&rlscheExecuteurshmer (Bept) i ~. ~
BeLlll!.!lljkt\ \Plktlopln!.!' =:o~ ~

\ \'\ H '\

KOSTBARE
Handelsstand,

Handelsvoorraad,
ENZ, ENZ,

n

WELLINGTON.
In den Insolventen Boedel van
TRENGOVE & JOUBERT

OP

~Iaandng. ë )Iaart. a.~.
Pree es ten 9 ure s morgens

BegInnende met het Losgoed

1- Vastgoed -Zl kt I I<:rf !lid
de d !.alopstaandl: glébOll" en be, at
ti. mie I UlTT! en ;,llffi"ant \Voollhuh
onder dulJbd, \lrdle{Jm,;, Illen dik
met glOOW pakllll , of \, Inhl an III x
mooe ondel dubbelt ,erdlepmg, dl
noodlge bllit. n ve, trekken, pakhUIS,
stal, enz, gelegen ,Ink 0\ l r hd
Markt pielIl, zlJnde tono dl r U(SW
handelstand(;D op het dorp Eell
goede kans voor een wakker man
dil hler ZIJll for tum maken kan
2 -Losse Goederen-Het

restant, an dell IlitgebreidlIl han-
de!:n o:Jrraad tt: v, ti orn te om-
8eru'Jven (JTootl en kleml scha-
lEn en gewlchtl n, 1 eersw klas Jacht
geIl cer gJ ooto en k ItHle voor-
mach nes, toonb~nk, rakken, glazc-n
ka~tel (( ne groote ltoareellteId
aardlII pdmoewll 1 corquet set,
1 dubbcl~ blcyclt, 1 op(;n kar, 1
p<Ulr tUIgen, zadel l:1l toom, enz,
speciaal 1 groote kl~t met stangen,
en andl re pleet \\ al en, gC8ebk t voor
t Iigenm.lkl IS

\ W SPILHAD~
J r RED PENrZ

J I DE' lLLIERS, A B zn,
Gez Curatoren

J FRED PENT Z & Co Afslagers

TENTOONSTELLING

GEDROOGDE VRUCHTEN.
'DE~ T(nlooIl~tdllllg \an Gl-
.&:. droogdl \ rllcllteJl,optn ,oor de
g' h~ell Kolonll zal te WELLI~GTOft
geb! Idt Il "ordl II

OP

DOllderda!.!'. 11 11(ltirL
Dc Kla:;soo ,lUIten III all~ soorkn

gedroogdt 1l1gLlegdt en gt kns-
talhelfd\ HUt bten Ld)lr de pllJzen
"orden tC\ l Ib uitgeloofd, oor Kon-
hJt, li ,Ilm;" Jellies In \ersehe
'Iuchtell

1rllnell vlrtH ....hn van Kaap-
,t td 0111 ï ,n 9 v m

j<,tll Retou I Trem \ ertrek t \ a-n
\\ ,II ng10n Olll 3 n nl BvzoekeI1;
'all ue 1 ntooll:,telhllg zullt n t(;gen
enkellIl jlllJ8 voor dl duubele rClli
VI1 \ oen I wordt: n

, oor \ l:r<ll re bIJzolldlrhtêlit n doe
LIDZOt k I IJ den SI crt>tal1s van den
I II nrx 111\ I lId, D, jlirtclllt'nt van
LID' II )(JIl II ( 'I Ivest Ia.at, Kaapstad,
of lllJ d'll Illu P J CIILI~, G Zn,
,\ elllllgton

VAH D, SPUY, IMMELMAN &. co.
Vandu Afsla~ers en AlTenten

Tel. ad. llalmesbnry en Paarl:
" UNITY."

MALMESBURY

Executeufskarner en Voogdij en
Assurantie Maatschappij

o " (Jo 10 U
2 4
o 11

J I
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o 1 6
Boeken en TIJdschriften.

A.LLERLEI.

Itallanen en Portugeezen als boe
renarbeiders

I
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I 0
1 () 0
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n
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lul 0 lOl
In dlll Insolventen Boedd van PUL

JOH\""I SJOUIH Rl ,anZomersvold
:\£.drnctibul)

I
) I

I) I) I)

() 18 li
eli III (tit d. zO Utlll,., gelJeu
IV III ZIJ 111 "[I Jd rud III glOlluwet
De CJllHlltie I elon" elk~nnlllg 'un 1l1e
t Jdenrl le llI11exlltle gel'usl)eelde wetten
Het h Joge lJ [ II I, ti) lenR ti ... mllex Hie
gel t ,t ~U 1 f! bet he o.;e h)f Id \\ ettlg
ti "lliJdt ZIJIl 8 Imt nMtelllllg ook met de
,oobchllftell \ IU le 01i1UIlla8tbaie glonu
"et Z JOdlUlg 18 ele lwofLilechler!IJkc
Ieue 1l381e

Meu zou eeu !JIll excejllle~
Inle\ '-'I en el up zoon IK ( I) U lt
blt]kenH do PI uki lmatte dOOI hpt d11~

mauschap !~HLU";R 1 RETORl IS
Jot: BERT uitgevaar Iigd op llel
t'UIRI!'1l lag Il t le tet lOllIng tiel ~ol 'cilliE'
1 \lIg11"IU~ I~i'il geenKz 118 I)ee! lit tilt
kl ,cbt \ Uil Ilillscbe \\ etge' mg lil lens de
mnexatll' maal" el van een lf'1 laat..le
wetten, I ue anuexiltre (1001 pl8Rluelll
HeRf,EHR aan den \olksllilU OUI" ongell
biJ II !'lkc IH okiamalle en n lel \\E'lke
weL J'W UlfBERI kOTZé zelf als
hoof<lrech lel \1 el cl aangesteld (2)
Jat hel tegenwooldlg hof III Btll)U
meI de Ilrtt"che lIet vau uen anllexatle

DB Olld{rJeteek~lldo zallubliek
dOl n VtêlkoopeD, te

ZODIIERBVELD,
In deze A fdeelmg

Op Y lIJdag, 1lt ~_tlalt,
r

De \ olgendl, bohool cndl aall bo\. 11-

gemeldelI Boedel
Vastgoed

lIet \\t:Il"llkcnde, VlCe· ln Znal-
plaat, lUMER~V ELD, gellJglll In
het Z\\artlalld, Ifd(ellllg Malmes-
hUI.) , gloot 1 13 ~ morgen
Losgoed
iO M~lln()~lhlpcn
~ Bok kell

LO'\DE'I
l~n

ii. s rt
o uo _ 6
o 0
o lO

I

( IIZ

all l I
lalllOiIl llll \\elk\ )lk

III u kOUlPIl lilt nuOi ItlrJk 1111 t eu
1 rtlll\d \\all hel klim tat lurt lig ,PI
ocl llt'lIu IM ,ILl bel Oille aan dezelfde
til keu, III lanuhouw als hiel \\OIdt g'e
Jam Je br>t'lenal»eluer" zeel Ipellg ZIJU
en hun 10011 laag 1H De aaul e\el ng I'
I' I ~tlge wel" Cglllg' \\ aar I I UltJ<tugen

lat 1l1~11 (Jok 'Ol lIlIJl'" el kerll
III rle 1 lallS' lali<che gouuml]nen
no Ideh k .. lr.a!ran~n aanheval UIl' llll
le hoogbeloonde k it! Cl II bCI IPlll aall uen
!tallJ zou(len moeten \ en angcn Ma 11

I 1 eenlg bel aad ~dll] n tillen t)t de
"IOl~Olll (.e ZIJD gPla tid dat Jc Iwoefue
lUllig ll't,\ lt ti te g \ aallrJk z U ZI]1l
r",..,eustandel s el 'an bo\\ eerden
de Italianen 81>Uldrg uezelfue eli nail'
bO( gel 10cHlen zonJen elJichen dill ue
k ttfers IlL ZIJ UOOI huu tJ'1ldes
nn Onl~1lI en wel kstakmgen beter dan de
laatsten a,1ll hunne elBchen zonden weten
ge\olg t-e gl'\en en Jut de miJnen dan (Ill
tU8~chen 1111 kaffer al beid beroofd zIJnde)
el 'eel slechtel Jan l.e voren Ran lae
zouden ZI]n III ,erband met onze ooer
elPll)en wu het uOOi-etlomengelen 'an
blanke en Z\\:1ltl' ar!Jelders \\e hchl ook
eenige tlloelell)khClU geveu eD gommlgeu
zouden beZ\\Il.l1l zien IU bet '<'I'Bcht! vall
godsd ICnRt lu"schen de Italianen eu Por
t ngeezl n en (uze boel en Maal toch
I I I t'nt el gedaan te wOllen Dal ZI)
die een bel el pilil keun!'n dan clat \ an
den heel Mdllmall splekeu Hel IS
met genoeg lel Vel)C Iueeltng laar I an te
zeggen Maal kiJk ue ltahaausche
moel belplantefiJ eli Zijde culluur tP
Kt)Rna wax een \olkomen ml~lukklllg
De Paadsche land bon ,\ vel gadelIng heeft
het plan lel'drl goetlglkeuld
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DE ZUID-AFRIKAAN
VEREENlGD MET

ONS LAND.

u • r ( G
\\,) helil en Zateldag dUidelijk ge
III I Ik t I)t ""lke noodlottige g'\ olgell ue
c nse luenle IocpassIng van dC' BteLllug't'1l
101 IIchlel I~orzt velkomllgl 111cle

Z lik vIn HHO\\:-' 1 s lEYDS ,oert ZIJn
"etteIl lile door uon lolkslald In

stIljel Illel le gll)ud II et ,an 18 IR \Vel den
gepa8seell nul eli 'lIJ geenwallde dun
beklet lit n le Rt latB presldeut I'U andere
h00fuuml teuulen ue lalJudrosten ..0
hunne IdeJl en de lechtel8 eli jUIOl1l de
le len 'an len eel81en en 1\\ eedl' IL ,olks
liad hUlne lcuekkmg ou"ettlg~elall
z t tel de gc, Ilngenen on well g III den
[louk zIJn el Oll\'ettlg J{oomsche kelkl'u
gelouwl II:' lletoll[l en Johannesburg
d~n- n kOl t gl'zegd-beslaat rr geen
lI.:tt g \\etge\eu I UIlV)elenU of rechl8
plegt nd gezag III

II J ,\ Ilen on:l U et \al1
I eu leuel 'vV II nemt n de co u

'Cillie am al, II ,01kOllltU geldig en
af luend heli IJ" vo I hel I) etllge all bf I
!toage hof \1 ta I U III I~ ze ook \ I'd mf'el
dail uat Hale hepallUg lie hel hooge
hof len hl"te komt lUidt 1I1JuR Zoo

I

2 K !1rpaardul
1 MeI riC'
1 \\' agon Tent
1 Kar
1
I
paa, AchtertUlgln
" V oortlugen

Pikken, Grs\ en, Zeusen, enz
HUlsraad .
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B€staande Uit het gewonc a"sortl-
ment, zooals ~tocl!;n, '1 af LIs, Bedden
Kl ukengereedschap, (CDZ, ellZ

Ook El n Lel ell:l Pok" groot
£ JOO, op het LeveD "an den 1nsol
veilt, met de Koloniale Mlltual
Levens Ma ttschapPIJ

RUIM CREDIET.
G \\ KOrZ~,

Eellig Curator

J W loorr6es Jr & Co Afslagers
Malmesbury

en weltig t'1l lel ens
te knnllen aan" Ijzen

III al het Oll\~ ettlge "lltllg te maken De
gl nu\\et \ III Iii l8 z,--he zegt niet bol'
Zil wettlg"lk kan lIoldeu ""Iaudcld De
\ "J"laatRche glondwet uoel dit \\el
Jok UIC 'lil -\_mellka -II laromll ent Je
hoofdl ech Lel move~ 1 t.c zeggen !:wd In
ZIJII tllt ...praak M lal d~ Ilclns\aalllche
zw jgt

De \0lk8laau Wtg ,olgell>luelllt"p~alk
IIU groud\\etS\eIUI1CleJlng eloen

om lit I J hiJ lie \aH(,stelllng \un de \\el
18J8 slechts hunuelde op het mandaat
dE n gecombllleel den krl]gsl aad zoo

a IR ue gl onu" et zeI H zegt I lij keQR de
v 1gende aanhaling lialult - ru zli
Jeze wet oveleenkolllHlIg arukellO IUU
bE'thcslnltlllndr ,gc, I/n!Jtllf'elr!fn IC/I)!]'
I {(ui Vlll hl'den lf dadelljk <ll~ !anls
\\ ot III II el k lUg ti euen
Is h!:'t uan niet uUldell]k dat de gecolD

lJ nee! ue kr IIgsl aad het recht.c hchaam IR
om de WP! te umendeel en ' IIIJ die een
OlUt I gaf kan die Ol clel Imme!-s ook ,er
IIlUel en \\ aal om dan uen gecombl neer Jen
kllJgsraad niN bl leengel~)epen om de vel
anueilllgen "elke 1001 den \olksraad Hl

de gloudwet \\elUell gemaakt Silllen met
alles waL ondel die \ emnuermgen IS ge
sehled, t.c II eUlgen t

t Iti gemakhltJ kei gezegu I III gedaan
EI hestaal Dlet (éll \olgeu8 de glOIlU
wel he,oegt! gezag om uen gecoml I
!lel Iden kllJgHfla I I jeen t-e loepen 1 r
I~ zelfs geen lIukele wettige kliJgRil<lfl I
meel uog mmdel etn gecomhlneerde
KII]gsraden \\ Olden gep' e<!Hleel ti UOOI
de kommandanteu Pil ueze lwtliten
kunnen volgen~ lechtel I~()rzu\ 01lll<1Il
tastbare gl ont! wet slecht" \\ Olden ge
kozen door stemgl'lechtlg le [HII1:61";
als door uie wet er kend t \, door man
nehJke leden ,au ue
Kei k' Men probf'ere eens om grond
wet-hervormmg dOOi zulk eeu lIchaam
t.c doen doorvoeren, en de poglllg ZOII
een standJe afgeven, waarbij al tle kerke:
hJke tWisten die de Trantnaai Jteeds
aanl!Chonwde kInderspe~ zouden blrjken

Het Transvaalsche Hooggerechts
hof

](cchtHpleglDg schijnt 111 tie llan~' IJlI
tot HttlRtaUU te konwTl en t)t n)g !O, IH
Ill~ n er Dlel III ge,langd ..en lOW Iweg tf'
\II len nit de m lt'tlIJkhl'deu "'GIRlelen
mo'gell lao hoof lt ecll lel Kt tz .. een doeu
meut "aarIn het hooggmeehtHhof van af
:\ lezl'r ge"dJ )Urnet IU zal staan "\ ()()I
zoo vel \\ IJ I (lu llllell bebben staan de
vo rnaallltite le(ht~g' lel'rtle hchten III le
KI IpBtad aan len k lUL der 111ln,n aa18( I"

:llb, gloll IgelJied aan halel majestelts
lehlhelll zlOvelieals zJ on

I eAt 11111 til f t.egeu~LI jdlg zIJn net de
,ooll)ulIden van ueze cou,entle -,an
kllchl ZIJ I en hllj\eu 111 uen gpzegden
~laat n zo Heil e als ZIJ <laar van toepaB
8 lig zIJn znllen

lIel " zoo du de!rjk ds

KUILSRIVIER

20 Febrwm 1897
t en beetje \\:l.Cblen IS somtuds goed want

had Ik eerder ge1!Chre'en dan hadt gU goen
letterzette •• en tk bad geen DlenW8 en wIJ
waren beidelI In erlegellheld N U echter bebt 1nl
zell ..rs en k bel D1eu...-s nu kunnen ...u bellS{
held makel (Jm t~ I eglnnen WIl Ik ued ver
tellcl d II W I gll<teren iller ter plaat.e oown
JtUrl k!!Chen b •.aar bebhen gebad. en waarljjk
he, r edllcur g I kunt "I' lt hebben dat gU af
\\ ez g "aart H er ,...... tocb een goede kan. voor
Ik n ru <I h \ at allerle. te oorZleo 'oor eeD

l",st.1.a Iar n pr I' - Pracbnge watennel()8t]6D
lt I lel _I", I u! I,," tJ l. £ I pompoenen bA tot

Il ti es p' r halfdor. ,n t<Jt )()& Gd k.u&
iJ' r on~e ,er ) II blaLebang 6s pe:r

I I ~ '" alle. nlar e\enredlgbeld tame-
I k IC J k I "I h Idd n to< h t.cn mIDste op
.t gerek t t"meer fJg md het bouwen van
u I Kr I I I un .cl I( Ig!!J, uw waarvan de
for lam I tt II ned. tew ".,n d.t 11<1000 pnlcbhg
gpl )UW VII af geven :M aar w~t waren wu teleur
ge>!teld t oer "I I I"" ollden dat W!J .Iooblll een
heet Je er de i I II) gcm" a • badden wa&rTao
p<'r .10, \" rein nll1g I ,na geenc noemen.
IN ,"rJIKe k )slt hdlOe, en af te gaan

'\ 1 beel dlte r u \ erswt oatuurluk dat
oOI,,,,,,nJ. K 111,,1 Ier een hooger plaats doel.

IIllielllen d In menlo gr lf plek want men
m el mct rl(~'el dat het .Iecht/! Qlt een
d",,1 Je ., de Durl aMohe gemeente beataa.t.
lid len hier Ju. I: I , \ all een bua.ar kan ge
11Ia.~kt"rd d lil m"et men te Durban en
"wllCI '"' I tJ" h he I gemakkelIJk .t:~OO en
t:1~1(j respoctlevcl Ik kunnen ma.1cen 'an onco
\ I,,-,~{IIC '!!""he vrIeLIden hebben wu slecht/! e!,"
gellen eli W I waren <erwanderd Maar binnen
k Il g la I Z I hun t<Choolba"aar ook hebben
en lan Il l'en '''Ilhen eer beter 'oOTbeeld te
g PI (lr 7.t !'Cho<I t<>ltongtveer 70 Innderen
en I" III bloel"nden staat en l.OOdra 0118 nU'uw
gehouw kln.:lr I' bopen.. het tot unge\eer 90
te "eli aangr ",teil Dar knlgell "'-1100" groote
\i>elaag ~n kunnen ""n tweeden a8lIl1<te"tkiezen
Onder de bek" ame leidmg 'an onzeD plaatse
liken onderw IU r kan he! <lOk met llllden
WC1.eO I H'I Imme.,. "erkt Ulet .lechL! OlD1000
manr het IMbern waarlul< Ledoen om van onze
kIDderen goede chn.'!telllh hurgers te makeo
Oe dag pi niP! Illetr ver dat KOIlsnner een
aparte gemC<'DLemet eJgen predikant zal UIt
maken '\ u beer ed.teur zult gU wellicht gaan
denken dat "'u na zulk een 8ucce,nollen huur
eD met !'eO a;!.11 t bou ...ell schoollokaal eD "at
dlell meer ZI) een Ile"IJe vgrw33Jld worden m.a&l'
neen wIJ weten dat "lj boven .elen bevoor·
rooht Z11Den Wil voelen dankbaar

,TERGADERT D V OP DON-
V DERDAG, 22nd APRIL,

te Graatt·RelDet Afgevaardigden
moeten vroegtlJdlg 'dn hUDne
komi:lt aan den Heer C P
Graaff Remet, kenlllsgl VLlI

sehnpIDgsplluttI1 moet(;n UIJ dell
onJfJrgetcckencle ,oor lstell AI till,
IDgezomlen \\ ol deD biJ Wil n als
mede ook aanzoek om de noodlge
trolll certificaten moet gedaan wor-
den

Il IllIJdag
die! 11 elle

le
,1/ neL

I e
IU exeClllelilen \1(( orklLldale

Sla II.:!'e~ retallR gediend IU 1""4
lel Id" h)( f Irecht"l Kotzp eell
"I ~hle UIIS)JI lik '\3;11ln hiJ 0 a
\ )l'(t Ilue Alot.~)lll gemak lE'

I CI'U volk~,lellllll lig
!IN/Oil 1)e

P J PEROLD, Sec
alle wtLLeu \ellllUelen
elOlS

Is het hooge bof h Jewel 111 Rli I I met
ue gl"OIlUwel \ an 1")11 "eulg UI kracbt
lan de cou'cntle Illl Il]ft hpt "elug
h eli el zIJn gamell,t-ell ng ilt'del t ti Ol
IfH 1 !I, I Is \Uallllid Pllhoe\Hl
(h, IelanduIlIg hel laai Il lOOI Lduren
uell stil) 1 meI le , till gl utl\\et Mill
dill ZIJLl ok alle In ICIO \Ietl. n
kracllt dit' t JdEl1l8 of,)< de lUllex lt le
Bedert I ~ ,1\ \\ ('I-den gep IBseel d !- I IS
haast geeu II tlkel van de ouue gll IIlI
wet dit !liet gedtll!1llde uo 21 ja 1.'11 Jle
\t'Ii epen tUBschen han 'lststelltllg en
cl, heh<telllug tiel Il1lIS\aalsche olafhan
kelllkhelJ of geh~el lIeru ,el!lleltgd f
Lot hel onhel kenhare toe II eltl ge \lJZlgd
ti r! I I I ')

Dit wa~ de lIet In de rlau8'aal gl'du
lende dp ;alen ~an uf 1!\l)R lOl 1~ lj ,",u
kOlnt d(' hoofdlcchter zIJn elgtne Uil
81-"aken Olll' erwerpen en daal door 18 een
betreurens" aanhge ueadlock" ontstaan

le

Adres I er Ib
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8,
I 1
I II
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o

KENNISGEVING
DE aangekondigde ver kooplDg van

,0 Jonge Arnertkaansehl ezels
op J Maal t te ~Ldmcsblll y lOl lIltge-
steIlI

J W IOORHEKS. Jr & Co I Afslagers
GETROUWD

MEl speciale heentie op Douderdag
18 Febrnan 1897 III de Geref

Kerk Adderleystraat door eerw dl Kotze
de betll :!Ij 1l0LA8 1E LHI ~It I, MA'IEI u
\\edu" naar met Jonge]ufl WIIHIMI\A
Hf.NII<I\A K l'HvH bEHde \lUl !tet dt~trlkt
MalmesbUI)

DOODBERICHT Boomgaarden competitie
:\ lal WIJ vernemen het>ft de commiSSie

hestaande Uit de heeren MaHr en Rabie
Uie de boomgaarden had te beoortleeleu
haar werk III zooverre ,0ltOOld dat ZIJ
ill de boomgaarden gelllBvekteerd heeft
die voor de gouvemementrpnJzen me-
dedingen Dit werk was geeD8Zlos
eene klemigheld, daar die heeren van

DeeOn\enliellteueh,ofdle(hlel ¥A}Ohll]
ue ter Zijne \ Cl tledlgtllg aanhaalue IS nood
Iottig lllet alleen' oor ZIJn stelhng dal de
volksra"d mets ID ::;tIlJU met de grond
wet mag dOeL, maar ook VOOl' (lie
andere, dat een voUtBraadsbeslult geen
kracht van \\ et heeft. Immen! artikel

s " mNln grasveld vette
tot sliper
tot middclm gras"ell 'ette
Buper 12maan karoo Tettc
Uit
tot ID ddehn
slecbt~ vette

gck:leurd vette
S Uitenhage 80eenwllte

HlO1)E!II " overleden onze geheide
vader J G F VAN NnJ\ERK 10 dell

ouderdom va.1! 6.J Jaren en 4 maanden dIep
betrenrd

C lt naam van de gesamenhJke kinderen
J A WAHL

kostenberg, 24 Feb 1837. [ZW BIJ VQEGSEL:]

(~

j
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TlNDEN!
TANDENfI
TANDEN nl ·voor Ploeg

Noodig hebbende .of
. hoeren, alvorens die te kooJ)Ëln

van de haeren

~. DtI:. ~401i1

De "Verity" Dubbe\ r

De Heer WALKER,,
li
f DIREKTE CR VAN HET

- - \ LOHDEMSCHE TANDEM IM~TITUDT
Ulster Kamers, Gronteblein,

HEEFT de eer aan het publiek
in de Buitendistrikten te

berichten dat hij een HEEL STEL
TANDEN ID EEN DAG kan
leveren tegen minder dan de
BELFT van den gewonen prijs.
Een waarborg voor vijf jaar wordt
met elk stel gegeven. Rovengenoemde Ploeg is van Staal

hij Licht en Sterk is.

Kan verkregen worden met Stalen of G
Ransomes, Howards, Zweedscbe en
Ransomes en Howards Eggen, Dam-

Alle Consultaties geheel Gratis
1

ft~,,,
,~

Departement Jan Publieke Werken.

AAN BOU\vjIEESTETIS.

De Massey Harris
Met of zonder Zaaijer. Deze i.J de

en geeft alle
nog gemaakt

------------------t------

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

I

TEND ERS worden gevraagd ~oor
het oprichten van Publieke

Gebouwen, enz., te Van Wijks Vlei.
Specificaties en plannen zijn te zien

en verdere informatie te bekomen
aan het kantoor van den ouderge-
teekende. en aan het Resident
Magistrnat8 Kantoor, Carnarvon.

Tenders, duidelijk gemerkt "Ten-
ders voor Publieke Gebouwen, enz.,
Van Wijks Vlei," zullen ontvangen
worden door Jen Controleur en
Auditeur-Generaal, Kaapstad, tot 's
middags op DI'iw.\I;, JO .M.HRT,

1897.
Tenderaars moeten twee bevredi-

gende horgen geven voor de behoor-
lijke vervulling van het contract en
zoodanige borgen moeten den tender
teekenen.

Het is niet bindenn dell laagsten
of eenigen tender aan te nemen.

H. S. GREAVES,
voor .Hoofd Inspekteur van "ul)l!t:kt.' \Vtrl...en.

Depn-rtemellt""'an Puhlidi.c Werken.
KlI8l .. t ... t ;ti t't'b. I~!I'.

KOLONIALE PRmOUKTEN.
!

WIJ biedon tle volgende soorten van produkten van 't ~ IEUWE
SEIZOE~ aan tegen de laagste mar~t-prijzl'n:-

Aardappelen; Natal, "an Z~I ell Zwartbek
Boonen ; Haver eu Gust (voor vo~ en zaad); Rog, Erwten;
Linzen; Zweepstokken ; Rollen Tabak; Buchu; Ganzen-
veederen. :

Ook)ebben wij juist olltvang~ ladingen
Schotsche "Maincrop" en andere auperieure :soorten inge-

voerde Aardappelmoeren ;
I

MieJies, 1\1ielio A'r eel, Zaadh~v2r (::'chotsche
en Amerikaansche), Rog, Roode en 'fitte Boonen, Linzen, enz.

Orders uitgevoerd met spoed; aanvragen ~enieten dadelijk alle
aandacht. I

UBERMAN EN BUIRSKI, 24,1 BURGSTRAAT.
Postbus 1·j7. Takken te Swell,iendam en Robertson.

Groote voorraad Dop Brandewijn te koop, enkel bij de groote maat.
!
t

BENOODIGD,·E EK assistent onderwijzer voor
de publieke school alhier.

Salaris £80 per jaar. Applicaties
vergezeld van getuigschriften zuilen
ontvan~n. worden tot den Bsten
Maart door den ondergeteekeude.

J. N. VLOK.

Piquetberg, 27 Januari, 1807.

GEGALVANISEERDE $TAlEN
~I~~Dtl:C>~~~IiI.

I

OM 'Y ATER OP TE POMPEN
i

DE STERKS 'l1EEN DE BESTE
IN DE !WERELD.

S voet wiel en 26 voet Toren.
S voet wiel e~ SO voet Toren.
S voet wiel en 40 voet Toren.
10 voet weil enJ25 voet Toren.
10 voet wiel en SO voet Toren.
10 voet wiel enj40 voet Toren.
12 voet wiel en!25 voet Toren.
12 voet wiel en ISO voet Toren.
12 voet wiel en140 voet Toren.

BENOODIGD.

EE:'i HOOFDONDERWIJZER voor
de Tweede KbL' Publieke School te

Blanco. SaJal-is £Ji:> en woning. Appli-
caties vergesetd van getnigschl'iften te
worden ingezonden niet later dan :!6
MAART 1897. Applic&nten moeten Prot-
estanten zijn en moeten opgeven wanneer
zij het vroegst kunnen in dienst treden.

H. A. LA.\IPRECHT.
Blanco eo Feb, 1807.

~ ...
I "I·

Onderwijzeres Benoodigd
Of; eene Buder:plaats in het

vis/rikt Bloemfontein.
APPLICATIES vergezeld van
.l1. de nood ige certi ficaten zullen
door den onuergeteekende illbewacht
worden, niet later dan 1~ Maart,
]897.

KAnnis van do Hollaudscbe en
Engelsche talen en Muziek vereiseht

Salaris £-k'l per jaar en vrij logies.
Jl. D. ROCX.

Bloemfonteiu O.V.~.
Box loO. ALL" INFORMATIJ> MET PRIJZEN VAN

Pompen Yan alle soqrt om op alle putten
p~sen ..

Deze Wiuclmolens ~ijn op een verbeterd
plan ingericht, en ste~ker dan iets nog in dit
land ing-evoerd. De ltorens zijn sterk ge~
koppeld, en de wielen ~ijfregl]leerend zoodat
er feitelijk niet naar! omgelien beboeft te
worden. .

DURBANVILLE.

ONSECTARISCHE SCHOOL Invoerders van Landbouwwerktuigen en Machinerie
Bakkiespompen, Graven, Vorken ggen, enz. '

I
BENOODIGD.

EEN Eerste Assi",tent, Salaris
£80; Ook een Tweede Assis-

tent voor het Kinder-Departement,
Salaris £f;O. \\'erkzaamheden, in-
dim mogdijk, nadfllijk na ue April
'V8C2.ntie te worden aanvaard. Er is
een goede openIDg op' het dorp
Voor een bek \Yame muziek -onder-
"ijzer. Apphc lties met getuig-

t' 8chriften te worut'n gezonden aan
den onderget-eekende v(JUr den
20s~n MAART.

.D. J. DE YILLIERS.
Secret.aris.

HAVER! HAVER!! AVER!!!
V EnWACHT binnen kort per Ganymed158 et'n

Zeeland HaTer, en in 't begin van MaU-l, ee
EIa.er e.xprE'8 voor dE'Zd Kolonie uitgezocht om in
net i8 de hj r gebl uikelij Ite Haver. lJaar onze
gezaaid worJt willen wij ODZ~ idanteD met
Daar Calcutta haver stijf in stro i is en meer
s!aan en niet BOO scbi.-ltjk gaat liggen is te
opleveren ook in gt3wicht Koopers zullen be
",ende jau een mooier mOtl8ter aan de markt zullen
van aHe 8o:>rteD Mielies en Uuano"te verk1'Ïj~en,
I rij~eD. '

kwarltiteit Nieuw
kWilDtiteit Calcuti;a

I!ad te komen
te veel achtereen
w zólad vooJlieo.

wind en regen kan
dat zij ook meer zal
dat zij met het vol.

gen. Ook Graao
le. tegen zeer lag ,

18 Februa.ri, IB97.

.'BENOODIGD
·D.ADELIJK. voor een Buiten-

. winkel, een volkomen bevoegde
Boekhonden en Bestierder, OlD

.. _.. algemetm toezicht te houdt'TI oVt'r -------------------"1---- _
'. ,'()(On Buiten.Bezigheid. Kenuis vau

. tHollandaoh oen voordeel.
- .Doo aanzoek in geschrifte met
~tl1jgsoh·riftf:JD, bepaJende het
Salaris verelscht, bij R.W.R~ ten
kaUJtore 'lUl dit-blad.

GEBRS. STEP
BREESTRAAT,

'" .

P. VAN ZIJL,

I

Het Genas Hen All .

lfoor gij elders koopt schrijft dan
eerst naar

ftUSTAF ANDERSON tt 00.,
35, lAN QSTRAAT,

K.A.A.P &TA:i:).
Toor monaten TaD 4JP

PRACHTIG PLAKPAPIER.
Koop nn ona~ Tfl'Abrijflt' .

Ilitk:iesing en BI~P~T . . •
VERF, VERNIS, BO n

laagste prijsen.

Gusmf Anderson & 00.,
a6, WS8TJ.U.'l U.UtUI. cl

MIJNHEER,-N egen maanden gel~
betuigde ik in een briel aan n van

le ~e nitwer!';ng van RBEUMATI.
CURO in mijn geval. Ik ben 60 jaren oud
en heb 23 jaren laug geleden aan CHRON.
ISCHE ASTHA.M en RHIWMATIEK en
sochte verlichting van vele beroemde ge
neesknndigen, en probeerde &lIes zonder
baat te. vinden en .had in mijn geval aUe
geloof In mellllcbehJke bekwn.amheid ver-
loren, tot d~t ik RH~.tJMA:'ICDRO pro-
beerde en 10 eens zIJn miJn Neul'lllgia,
Rheumatiek en pijnen in hoofd en aange_
zich t verd wenen en bet nien "'R is ver en
wijd verspreid dat .. oumee ter VUI Ro y
amper heellemaal gezond was Van die
wonderlijke Medicijn," en dit W8.8 werkelijk
het genal j elkeen die het probeerde be-
vee t het aan.

De heer JA008 HJ! ZIn van Vlak.fonteill
(3 uur. van Steijru;burg), is gen&en V&lJ.

een schijnbaar ongeneeBlijkgeval van Rheu.
matiek en Jicht. Nooit, zei zijn moede-,
·Mevr. VAN ZiJL !\Anmij, WII8 er een erger ge- •
yal van "Koorts Ziekte", zroala ~j ber I1Oe-
men. De eeste dosis RBEDMATICURO
deed de lijdende jonge man rtlStig slapen en
medecijn werd voortdurend toegediend
boewel da buren en vrienden zeiden d..t.
zij niet verwachten dat hij leven zon, fDGI

hij tmee-maal hier, en getuigde van de ge-
neeskraeht van de RHEUMATICURO en
PILLEN.

JONES RHEUMATCURO.
De oude beer V ·u'! DEll WELT, van Red.

dersbnrg, 'Werd genezen door een bottel.
De beer A. Cosrzss, Brandvlei, Middel.

burg, C. C. vond dadelijk verlicting. Miju
won .JAN en zijn schoonvader, de heer J. .A.
SMIT, van wonderboom, Bnrgersdorp, wer-
den ook genezen maar ik moet nu slniteu-
Ik blijf uw dankbare vriend, J. C. UD

Het groote Zuid-Afrikaansche gen.eesmiddel
voor Jicht, Rhenmtiek, Rheurn.ntiscbe Jicht.,
Lende Jiebt, Heup Jicht, Á&ngezicht_
pijnen, ene., en heeft vele duizenden ge.•
vallen, veel erger dan bovengen noemd.en
genezen. Is verkrijgbaar van &lIe Apothe
ken en Winkeliers door geheel Zuid.Alri

r..' ET-, Ontbijt-, en~Theeservies, Toiletartikelea en alle lOOria Aard ..c.. werk in groote keuze. ..
Bang- en TI\fellampeu, Vloe.rlamI4n voord~ Voorkamer, Tafelmessen

·en Janta8iJ3. artikelen en 8n~HUJ8houdlBei10~lgdheden. •
Verzilverde en Fantas1e Goedereal geschtkt voor Trouw-,of V8l'Jaar-

dagapreeenteu een Specialiteit. Juist ~ontvangen een ladUaa ftD hu
.pecial. Port.

"VICTORIAN WAT~R·WHITE OIL"
1500 VUURpROEF, .

IN P.A.TENTE "FAUCET NOZZLE" P ~
, DE BES1'E OLlB ~ 'DE K.Ué•.

Vendu-Afslagee.. Algemeen
en Wetsagent.

GEVESTIGD SEDERT 1810.
Kantoor-BANKGEBOUWEN.

PLAKPAPIER.

66 ~Q-.:JI'r'~~~~"
Brandverzekering- en Trustmaatschappij

St. Geotgesstraat, Kaapstad.

OPGERICHT 1844. .ALGBJlElDN.
--- ----.---_ BOEDEL en WEE8KADR.DIREKTEUREN:

D~ Wcl~Jtllo Heer.1. AI. lH!.OWN, (Voorzitter)
De Weledele UPOt·uu II. BEALW, W. .MARSH, G. SICHEL, L. J. DAUVIlt

J. A. !tEW, H. K. 1'H.EDGOLD.

.lote ,.m OYeJ'eeDkolDÁ, ~ e Kaart lJI8 I
ingelijfd bij Áote ftII W Pvlemeai lfe.'l _
Ul61.

Kapitaal - . ., •
Reserve Fonds -

£20,000
£12,000

Deze Muatscliappij, een zuiver Koloniale Instelling en eeu der
oudst gepesli'}r1c/I in de Kolonie sluit nu alle soorten van Brandver_
zekering tegen verrniuderdo prijzen.

Voldaan hebbende aan Wet Ko. ]0 ]891 van den Vrijstaat ia zij
ook gemacht.igll daar bezigheid te verrichten.

A~entschuppen in al de voornaamste Steden en Dorpen van de
Koloni~ alsook in den Oranje Vrijstaat én in de Transvaal,

W. J. MERRINGTON,
Secretaris.

Voor lie, A.dmi.niatreeren ftII Ei~_ •
Boeclea, al. Executeuren, ~
Voorfeu, Oaza&ono., Tru.te. .. ÁPI6III.

DIB.EOTEUlUN :
Jl. W.I-Eclelt 1. ~ JlmI, V.......

De Wei-llcleltH_
P.I'.lt:nJIIIIUU. II. L.:IL B • .L.•• 'Y.
I, P. WJClIT.· P. ,. lW •......., ..
1'. lkIvx.:ILD. P. 1. B. Lu--=rtp

.lUDITJ:.t1RD :
De Wel-BdeltB_

l. P. P. luurs, I:IL Á. bM&.
Zij di. 'I'erlang.n de KaIDM 1611lie .u......

m.odelijk ,erzoohlilear te li.we.re.
De Di.root.euren dv Alpmeene Boedel

enW •

.De T.k IDllOhentl. UJ door d. 8eonttaria ......
........genomen, 'I'oor .nera hADdeliDpnd. ~
..,barpij 'I'erantwoordelijk il.

W. A. C JAREY, Secretaria.
lt.lIou.. en de Mm· '.

~IG}Ot"'at ~-rooto-l '

BENOODIGD
G17AlVO! GUANO! Een Assistent in de Publieke School

te Rhodes.

ASSISTE_r.,~'l' moet in staat zijn
te toonen 3de klas certifikaat

van bekwaamheid in Engelsch en
Hollandsch. Naald- en Handwerk
noodzakelijk eu bekwaamheid om
in Muziek en ZangkUllst onderwijs
te geven en van goed zedelijk ge-
drag. Salans £00 per jaar.
Applicaties mocten aan den onderga_
teekende gezonden worden niet
later dan den 1-xieu Maart aanst.

C. W. CLOETE, Sec.,
P. K. Rhodes,
via Barkly Oost.

VOOR ALLE SOORTEN GRAAN,
. £7 per Ton.

Enkele Zak, van 200 Ibs, 15/6,

VOOR BOOM· EN WIJNGAARDEN,
£6 10/- per Ton.

Enkele Zak, van 200lbs, 14/.
VOOR AARDAPPELEN, -"

£S 10j- per Ton.
. Enkele Zak van 200 Ibs. 18j6.

.Alles Contant; ~rjj op wagen op spoorwegrijtuig.
Goedgekeurde wI.Rsd::; genomen voor krediet termen.
Goedgekeurde wissels genomen VOor krediez termen.

:OP A..A.NZOE;K.BIJ

,fmar
I~

(OLONIALE WEESKAMER EX TRUSl
II AATSCHAPPIJ,

... " .Kerkplein, KaaJWtad.
P.K. BUS 14

N* , J •• .r.w ~ ..'IDIILIT r
THORLEY'S VOER

VOORIPfIlICllT 81 lUA.R'l 1866. RUNDVEE,
Paarden, Varkens, Schapen,

ENZ.

WHITE, RYAN & .
Kapitaal
Reserve Fonds ...

'£20,OO(
.£M,OOCBURGSTRAAT.

De nieuw mengsels hier aangeboden hadden een vrij
uitg~breide proof laatste jaar, en gaven volkomen bevredf'
ging. aan .all~n die ze gebruikte:'" Wij vragen een prota'.
nemm~, indien slechts een kIeme, want wij vertrouwen
dat WiJ xolgende jaar een groote aanvraag zullen hebben.

Goedgekeurde wissel betaalbaar op 1.5 Februari 1898, tegen ei
per ton extra. <

VOOR HET AD1II6ISTREEREli
Til BOEDELS en Eigendommen

... .... tnn, Adminiatrateun, VoogdOJl
our.tora, Trua~ iD Inaolvout.e Doedel.
_ la ab hIlwolijb kont.rakten Inspek
tftn, AMipeea, Agentea, Likwidatenn
TU Pablieke M&&teahappijen en Firmaa.

VOOR HET INVORDEREN YaIl V 81'

...... Wï.elI ea ~re IOhuldea.

VOORHET VOORSCHIETEN V.ilGm op Eerste Verbanden op Vut-
en andere goedgekeurde Seeuri·

ei1 ,het Beleggen V&Il K&pi~
heloopen 8ll Verkoopen Tan TId·• wer goed.

LACTIFER
,,- Mi f"lOtmaken Tall Jr.ITW.

Zonder ••
EenJp Apn_

R. WIlSON, ZOON tt ,
IT. aoRG~TRMI'.WAARSCHUWING. Bevonden hebbenda <lat zeker lem&D(

tn aaam TIlI1 ons In de omst~kea till
Bu1tenc1iatr1oten beatell1Dgen aanneemt, zoo 'IVellaOhen1VfJ het Publiek kennia te .....
tat WiJ BUITEN DE KAAPSTAD.NIET DOOR IEMAND VERTEQENWOOfI..
0100 WORDEN.

Mans en Jongens
•

Overjassen en Regenjassen,
Witte en 'Flannellen Hemden,
Broeken, alle Qualiteiten,
Hemden, Caps en Steve Is, ZUID-AFRIKAANSCHE.

KONINKLIJKE MAILDIENST

• " ~:

B.1i.l.BDBIUfB ~ ANIPe_
... ProkVnn), ~00áUI0r&

..~ Bot.n, O. 'to VOl,
J. 0JQn, PA D Vu.uu..

.11..... ,,'-1....

• • "• • "
De " CASTLE MAIL " MaatschappiJ..
DE Stoombooten dezer Lijn vertrekke .

van Ka.a.psta.d naar Londen om den .
anderen Woensdng, te 4. Ulll' n.m., naar
Madeira en Plymouth, te Sint Helena eD
Áacension a.a.nleggcnde op de bepaalde tu.
schentijden .
~lar. 3-S0RHAM CASTLE, Kapt. HoUl&l80li
" 17-DUNOTTAR CASTLE, K.p~ H.n.

PIftOD& __ rig ha u.nte.Wlea re.
Iieftll Triadelljk hen te pgmin...a:l .18
De J:oJomal. lf.. bn. eD Trut Mu.t.
lCh&ppij.
... De IDIolTellte Tak ...... Wteer

Tall. den Searetaria, TOOr ..n.n. dM. de
V.... oh&ppij nranttroardeHjk al lIÏj1L

.Langemarktstraat en Kerkplein, K A A PST A.. D,
J. LAWLEY & CO.

lItra BooteDJoor EDgellD~ Jit Lu PalliD
METffVEN CASTLE, Kapt. BBTAN, omtrent 1

FabrtlllJ'i..

Voor Vracht of PaaS&ge vervoege mu
zich bij tie Agenten V&ll de OA.8TIJlI
MAILBOOT MA!TSOHAPPlJ, (Beperb.

WAARBORG 'UK:
VOOR HET GAlUlrnBEUlI TU de

1Ieftijkheid, Oprechtheid en a..-nád
nm. Pereonen iD pom_ TU TlrtNawen
tesu bet.l~ Tall een J~lijbohe Pluaie.
... De Poli.Heu Tall d. Y.~pij

.. arden erkend door de Imperiale. -~.ale
Tra.nn.alecheen Vrijlt.at.eohe ~D
Mllllicipale en A1~ Bubo
en uden ptblieb ~ _ s.ow.
t.eiten.

De DirelrilareD OllimDeta eIka DiUdAC
om 10 lll'8 'I TOOl'DIiddajp nor he& 'fWriIIl.
ten nu Besigheid.

G. W. 8'!'JIYTLU, s.ar...

Bemoedigd door de enorme
verkoopingen, maken de Fa-
brikanten zich gereed om

250,000 .BLIKKEN
TE VERSCHEPEN. U_ZON LZJ_;~

KONINKLIJ KB MAILDIENST

UlIOI 8TOOMBOOTlU..!T8CWPUP. J. VAN ZIJL. (BBPlEJBKT).

KLEEDERM.A.KER. DE~:a!:~pe~~p~
PORTERVILLB. via Madeira, om d.t'll anderen Woeneda,r_

, UIll' e.m., &la onder Mnleggende

VOOR ENGELAND.
,. ~ ÁRTE.R, Kapt. MoB'l'O.N.

VERKRIJGBAAR BIJ ;-
B. G. LENNON en Co.
HEYNES, MATHEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE 8n Co,
STEPHAN MoPHERSON en 00.
en bij andere Pakhuizen.

JloDstera en Vormen Tan zelfmaat-
Demjng k:uunen op aanTraBg

Y8rkregen worden. BXTRA BOOTEN VOOR INGELAND.
GOTH(Twin Screw), Kapt. BUIllfh, omtrent 26

Februari. ,loot aan Madeira
OABTON, (Tw;n Kerew), Kapt. _, omtrent

Il lIhart, doet lW! St. Helena, .A.ecena1on en
MadCl1'll. ,

OAUL (r,,'ln Screw) Kapt. SYLVE8TER, oiIItreDt
U Maart, doet aan M.IIdeira .

Een van de Maetscha.ppij's mooie $tQom
booten zal SOUTHAMP'l'ON Terlll.ten voor
HAMBURG, kort na de aankomst van
deze Mailsf.oombooteu.

RETOU RKAARTJESn~ENGE4AND
gangbaar voor Zeil .M.a&ndell, worden llitge-
reIkt tegen een vermindering van 10 peroent
op den Dobbelen PaaS&geprij8.

RETOURKAARTJES n~ HAV'}.'NS
lange de KUST woroe.n uitgereikt voor do
terugrei8 binnen Drie Maanden perde Union
of the Caatle Maatschappij StOOmbooten.
.Voor Vracht of P888age doe men ~zoek

avn de Kantoren van de Uuion Stoomboot
Maataeha.ppij, Adderl.,...traa.t

IflEI E 8&..00.
",_ ......,. ...._ ....
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :_

CHAS. W. HOLMES,
T!mber Straat, Pietermaritzburg .

TlERMEtL ZZER BILLUK.

J. C. SMITH & Co.,
fJzer, Kool en Tim.merhontlrfagazijnen

KOLONIAAL EN A'MERIKMNSGH WAGENHOUT,
STOOM 2:AAGMOL£NS,

Bree~~~~t\'TRj~~ekSPlein,

A. T. RUTTER,
MADB Tan de beroemde Koloniale

"IB1fES n en " ORIGHTON" udeil.
bebad onr de rh_le Kolonie. Zadeil op
emier ~ Tall £3 811 meer. Oude ndelt"'w ~ki of Mkullr nagemaakt
TOlC- f*onen TU de ldanten.

TVZGBN
x.. eie "'we Soha1JlJtreng. OlD het~~==~. ..~..tnte.a-._.~~
.... D" 'lt};CHlTaA.&T ::::r'é!.~:."~. ~-i de VIllJen & 00./. M, . ..'. • ...__.1IPItId. bOU ftII RIUf "
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