
Bezoek~1'S;,.~n"'-' e
ons een bez~k4te· br"~Ilt.ó,,,,
fMtnige ,~u~~ge'~e~~ ~oe~es. "__..'' ...,
en. Vergee' nteti:.<_ '.,') u.. ·,."t<.; f

Da.Voorniáa mlpet 'Le~~~Jlt 'w~rfl~n",;
............... .,-ilt ... ~... ~.-~~~~ ..

Boek ,,&It Plejf.~"J!f1t'f'Eblf.;~ "~!JJ!DI,.~.-

Q

Eu eeD zuiver i.on4érl~" en' "'~~':A1h~~ ......~U; "~~_~~:
" a~OGeIJ bJ ~~l:d.

lilt IWlJJISCIIBJ$uii '''JP! tlJaU:medF ~ali .•.....
.D-S'~~~A'O~', ,', " '".
~ ,.V,:t~" .'.V. ,.."_""'.""

Ontbied Prospectus' ~B "~laatr.Ritppel't
voor ·1~(i. '"

Onvool'YWdeUJke tete1iS~~l e

VrfJ verblljf.lI ~iz6D. ~~er:di - ,
gehoolQ wereld J (i

JJl. FWidsen ill ':,
Zllid·Urlka
belegd,

Op.Vrijdag; 19 Maar4, a.s.,
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De volgende, behoorende aan boven-
gemelden Boedel:

Vastgoed:
Het welbekende, Vee. en' Z~ai.

plaats, ZOMERSVELD, gelegen in
het Zwartland, . aldeeling MaJmes.~ JIlt. ~~1934morgeD.

~ . . I 70 M.riDO SchapeD

VERKOOPI NG ~:~~rd.D
1 Merrie
1 Wagen Tent.
1 Kar
1 paar Achtertuigen
3 " Voortiligen
Pikke'D, Gt'aven,'Zensen, enz. ena

, ctr:fTRAL~ KANTOHI.H:_
JohmeebuJ'w, BloemtolltelJa, D1IJ'1Iu,Kta_Iq,_

Port Elizabeth, tmA8'ellt80happea' door _eel. ~_w-_"_"I'
Hoofd.K~nf()()T :-22, ST. GEORGE.SS'PR.uT, ~AD.

RODEnT U, MlTCHELL. WILLIAM ELLIOTT; P.S.B.,'
Secret..ri,. 'IJ_leider.

TE Huur Voor een ~en Termijn van af 1 Maart aanst.,EEN VAN
DE BESTE HANI>ELSPLEKKEN AAN DE WESTELIJKE

SPQORWEGEN, ~meliJlr, te Piketberg Statie, alwaar een zeer succes.
volle' handel gedreven werd gedurende de laatste Twintig Jaren, bestaan.
de uit een Hotel (met volle' Privilegiën), een Kantien en zeer Grooten
Winkel voor een Handelaars bezigheid in't algemeen, en hebbende
bovendien 12 Slaapkamers, Qroote' Eetkamer, Keuken enz., alsmede
Stalling voor ongeveer 24 Paarden, behalve Buitengebouwen.

Deze Gebouwen bebben ruim Bergplek, behalve een Zolder van
ongeveer 200 vt., ioopende OT~rgebeel het ge:bonw, dat onder gegalvani-zeerd ijzeren dak is. , ,

De plek, gelegen in het midden van de Graan Distrikten, is goed
gesch ikt voor het drijven van een uitgebreiden handel met den Rand
of andere Noordelijke Distrikten.-Doe aanzoek bij .

EMILE H. VAN NOORDEN.. 1

"weduwe, , k.el at8.eJl1Ur.4en-,Iii'! ZEmttl~t("'~
DI~VlLLrER8 van plan DE heerea Van der Spuy. ImmeI,. certUiêa:tén "en 1ff!1~~~efirtr:teJn{

van woning te veranderen man & Co., bEohooffijkgelast FRED _.'r~'--."""""
ha'~é gezondheid zal in hate hoe.. door deli heer S. P. DBNYSS&N, die Holl. Q~)~IJW'lI!.
daniglieid aIs ElCeoutrice Testamen. zijne plaats uit de hand verkocht
' tair i~ den Boedel van wijlen baren h~ft,' zul1e,nvoor zijne rekening op
bo_genoemd.D eehli!oDoó' pu. bovongomelde plaat. .D datnm. MaImeahury.
bliek Jaten verkoopen door den publiek vel'koopen: 18 Feb. 1897.
ondergeteekende ' DUltd'T1Jolgi/ld, lnnd, Ha'DI.BoITd,rij.O M' d 22 M .rt, fT8rll'8C"ap ,,, Ora/l,,,, 11'."",.p aan ag, aa a.s., L Lev_lIa re, in P

rlma
!l1>diu., &II ,' ,. I. Het groot aangenaam en

welingericht Woonbuis· voorzien 2 Span Ezels, 5 jaar, groot en
sterkvan aUe gemakken met 7 Slaap. 6 Rii. en Trek~en (Ruins)kamers, Voor- en Eetkamers, Dis- "

pens en Keuken, BuitenkamerS, 2 18 Mellroeien,' en van eerste-klas
. . • u -Il . , IDeJkgevende rasnE ~Ddergeleek"l'd$, dOOf ~t.u ea, een groots Pakhuis, be- 18 I!OOdg.leelde V......

nhike omatandlgheden nev... een KleiDe oott.ge, tbaos 1 Slacht 0.. 1 goedgoIe.lde Bul.
zaakt .ijnde de II<-letij oP: bewoond dóor M". van Veersen, lW M.rino Ooi.., (he.. t)
geven, heeft de "h..... D J., groot1! morgen. tuin grond'D. be. iOO " Ham"'" (vol hek)
Moorrees Jr. & Co. gelast om plant met eene groote hoeveellleid 'l S k T _

vruoht eli andere boomen. Tot 5 pe vette LiUmmers
Dinsdag;., 16 Haart, gerief van koop.", iaJ het mge"dom ~gpra_~hiiJe ~~~~n!sAan bovengemelde p.laa't.s u in drie deeJen worden opgeveild en
beestfnntein," gelegeuaan de daarna gezamentlijk.. :. II. Boel'del'ijgeJ'eedsehap, als;
herS"~ eg nabi~ Gl'Ootvál~oi,in . Het. eigendo~ is zeer SCbOOll ge- 1 Kapkar
afdeel mg, publiek te Yerkoopen legen .~n .het ~ldden. van het dorp 10penkar
ondervolgende Levende Have en en blJ~oDd~r ~eschlkt voor eene 2 Bokwagens
Boerderijgereedschap en li. bêstaa~-' HandelsbezlgheI~ zoowel als eeue 1 Bakkar
de uit:- . 1 aangenaame wonmg, Voorwaar eene 1Water karI

T ~ d Hl, 'veilige geldbelegging. , 2 Zelfbinders, "Massey," in goede. .l.AJven·e ave, ft S • II H' bel . orde9 E t Kl £L:>.. rY4. .. msmeu en bestaande UIt
' ers e- asse ueuress

ee
_l
e

het gewone assortiment van Voor- 1 Reaper " Wood" bijna nieuw
Ezel. . ., Eet- eti ~l"P_er Meubel.D. he. 1 Cultivator "Massey "

6 Rerate.kla"e PaardeD (m~"'il Deven. Glas, Aard.werk ea Keu. 4 Dubbele.voor Rauso
mea

Ploegen
4 '.' '-'. (ru.I~_r kengereedschap enz. 4 Enkele.voor Howard16 AaDIeeI Beesten van goed ~ .' . I Braaklao.de Egge

400 " Schapen (Qietmos) i nl 2 Paard.en, 1.5 MelkkoeIe~ 1S-toplands ,.
1 Lot Varkens. (waarvan somrrugen ID melk, andsc 1 paal' Kartuigen

Il BoerderijgereedBChap als' ~en op kalyen)"I. Kap~arJ Tuigen, 3 span Wagentuigen
. , . en•., en, .• en wat er meer ten v.r· 4 "FloegtDigeu

2 Bokwagena ~ .. koep .. I .....:.ten ... ogebode.. 4 trek Zwengels .D Kettings, 1 Kapkar .op V eeren (nieuw) 'l Graan Sch-.-
l

1 0 nk Verkooping te beginnen om 10 ure v.m. !IOW
pe ar " 10 Zeisen

I Snij_hiDe P.1. IIOSl!A1I en Zoon, Ullage..: I Naai. en Zitbank
7 ZenssD Stellenboech. I Lang Ladder
3 Dohbel .. voor Ploegen (Rau. 22 Feb.• 1897. I Pro'We Kaat

.om.a) I GeelhooteD Diphad. 250 gallons.1 EDkele,voor Ploeg {Ho_p) IlI!Paarlach,Exeeuteurskamer,(Bept.) I lot Vorken. GraVOD
2 BraaklaDd. Eggen I Btroo_. Tou wen, KatroUeo,
1 Zaailands .. Belan.2'riJ'ke Verkoopiug Waterbalies, Vlee8chbaIies, Wijn.
2 Span W_tuig.D. -pleet c" "' ten, PIanI<en, 1 lot Timmermans.
3 " Ploeg", V,<N EEN gvrcedschaP. enz,
3 " ZW.DgoIB.D Kettings KOSTBARE . ElndelHk:
2 KruiwagensH " d '} tand 4.v
2 Twee' Halfaams Vaten ' an 6 SS . J 100 mudden gemengde Voer (Garat
2 Kajatenhouten Balies . R d 1 ~ftll en Haver)' .
1 Slijpsteen an e SYOOrraau, Alsook:
1 Lot G , Pikken en Vor. _z.; _z.. I Aanz.tWe~ 1 Sideboard

ken...... en•.•• D'. . TE 2 Ledikanten. I Kleeder"""t
En wat verder zal worden iWELLINGTON. 1 Hanglamp, en wat verder zal

voortgebracht. _ worden voorgebracht.
M. SMUTS, M. zoon. In den Insolventen Boedel van RUI.• CR.DI.T.

I. Yl, 'OORIEES Ir. II Co., Afslagers. TRENOOVE & JOUBERT; S. P. DENYSSEN.
V.. du.Ka.t"",' OP Yu derSPIT. Iu~.u • Co. IIJItIm,

Malmlllibury, li) Feb., 1897. M" d 8 M t Vendu.Kantoor,

, aan ag, aar ,a.s. Malmesbury, Feb, 1897,
: Preoie« ten' 9 ure '8 morgen'8. .

~egi""ende ~et LOSgoed. UIT DEHAND TE KOOPr f i1.- V$8tgoed:-.,.Zeker .Flrf met . •
d~daaropst.aande gebouwen, bevat- ____
tende ruim en suffisant Woonhuis 0E volgende Plaatsen aan elkan-
o~der dubbele verdieping, leien -dak der grenzende en meest allen
m~~groote pakhuis of winkel annex beplant met Vrucht- Boomen en
mt<ie onder dubbeïo verdieping, de hebbende standhoudend water, n.l,
n~ge bni~n vertrekken, pakhltis, Botrivier, groot 2,700 morgen,
&~, enz.,; ge~~gen vlak over het Papkuil 89~ morgen, TwaaJffonteinDIt ondergeiOOk.Dd. door ver- ~kt·pIeID. "IDd. .... .der-, 1>.111<> BOOmorgen. W.lgemoed 971 mor.

. scbeideoe penmen v... "",ht bapdelalan.deD ,.op bet dorp. E.D geD.n EeralehoojJ 846 morgeD.
• ijóde om van zijne grondeD. le 8<>\'de~.:voor .... waU.. DI&Q Voor bijzonderhed.n omtr.Dt
vOl"koopen, heeft beslote. puhhek di~ blor XijDfortuiD mak~n kaD. prijs en v.rdere tenoen doe aaDlOek
le doeo v.rkoopeD· ~.-LoiIae. .Goederen.-Hot bij den oodergeleekend. eigen ... ""
Op, MAANDAG, 15, dezer, r8$~t v!l-nden uitgebreiden han. den Isten Mei, 1897.

lnS017eoieD Boedel van deliIVOOl"l"al"ite voolom le om· P. J. DE KOCK.DANlEM,thans te Wor.. om 10 uW' Pl'e01es" 8C¥jven. f Groote en kleine scba-T
· B.ovengemeld getal Erven, zijnde, lenlen gewichten, 1 eerste klas jabht Botrivier, Villiersdorp.

"'...,,"""., Immerman. • I kI .
R'OOeelte van zijn plaats _cc Klein ge'Yeer, groote en eme voer. ,

Plantag ••" gelegen"D de Paarl, -hilies, tooDhook. raU... glazeD Am, nt ot Assistente Benoodigd,achter de gebouwen van Zeeder. ka.g~o, eene groote hoereelhe.id
bergs Plein en die van ZiOllS Kerk, a~appelmoeren, 1 corquet set,
gezond en prachtig gelegen, beplant 1 d?bhele bicycle, lopen kar, 1
met de keurigste wijngaard stokken paa~ tuig.en, zadel. en toom, enz.,
met een fraaie uitzicht, Nu is er speqiaall groote kIst met 8t~gen,
kans om te koopen. . en apqere pleetwaren, gescbikt voor

J. E. DE VILLIERS. tuig~nmakers. ,
A. B. DE V/LLIERS " Co" Af./agm. I A. W. SPILHAUS.
Paarl, 3 Maart. 1897. : J. LLFRErDE'RPsENTBZ,

J.!I.,DE VL. tA. . zn,.,
I Gez. Curatoren.
~. FRED. PENTZ" CO" Af,/agers.

• ,

PUBLlE.1B

I

1
I
;

BEGUNSTIGD met instructies zal de ondergeteekende op ge-melden datum verkoopen . _

I. SChapen :-1300 JOlJge Merino Hamels,50 Kaapsche
Schapen, 150 Hamels van 4, tot 6 tanden, 50 Rambouillet Rammen,
5& Vette gekruiato Shropsllire Lammeren.

II. Hoornvee, Pll,a.rden enz·.:-162Goede
Melkkoeien, jlrootendcels met kalvers door korthoorn bullen, 104 Jonge
Ossen, 20 Ossen, in goede conditie, 50 Vaarzen, 18 Slacht- en Trek.
oasen, 4 Korthoom Bullen, 5 Rijpaarden en Merries, De Volbloed
Geïmporteerde Hengst, " St. Augustine."

De Schapen en Beesten zijn bijna ailen geteeld door den WelEd. Heer
Thos. J. Plewman, beroemd voor zijn uitmunt.end vee, en het publiek
kan verzekerd zijn dat het vee te worden aangeboden puik en vanhooge klasse zal zijn.

Onthoud! Nauwpoort Junctie, Maandag, 22 Maart, 1897.

VERKOOPING TE BEGINNEN OM IQ URE V.M.

H. V. L. SLU/TER, Afslau!!r.
Colesberg, 13 Feb. 1897.

MAART, A.S. Bestaande uit het gewone I\Ssorti-
t, zooals Stoelen;'tfafeJs, Bedden

oukengereedschap, enz., enz.
Ook. Een Levens Polis.. groot
00, op het LoveD van den Insol.
t, met de Koloniale Mutual

Maatschappij.
RUIM CREDIET.

G. W. K01'Zg,
Eenig Curator.

I. W. 'omees Ir. II CO., Afslagers.

EEN Onde.rwi~er voor' .
klas publi.e~~,school

vlei, in bet distrik~ 1t!'lO$se,tlt>aa~~
Kennis van Ho~andsch vel'lel8O
Salaris £122 per jaar., .
De voorkeur zal1 gegeven

aan een ongeh uivd pél'8OOn,..
10gie-s verkrijgen ;kan tëgen
per jaar. ,

Werkzaambeden te
de Paaschvacantie. .

Aanzoeken verg~ld
van getuigschriften -te W.oir{;l~Il,~A'
zonden aan den OU(lel1~tE)e.lt!9D(1~.

DAVID WILOOCIrs, '
Afosselbaai, ,

19 Feb., 1897.

-TE-

NAUWPOORT

OP
Bij het Brit. African Hotel, '

JUNCTIE,

MAANDAG, 22

"
•

Een Praclltig~ Kans foor een~Energieten
Met ·wat Kapitaal.

Persoon

----Ondergeteekenden zullen
Voor rekening van den heer
J. LOMBARD.A. Zoon, aan

woning te

, Paarde'nberg,
Op DINSDAG, 9 Maart, a.s,

PUBLI~K VERKOOPEN:
l.-LEVENDE HA VE:

2 Paar Karpaarden .
1 " Jonge Paarden

10 Beesten
100 , Schapen
4 arkens.

-,--_' EGOEDERE1'{ :

In termen van Sectie 14 van de Akte van Overeenkomst van deze
Maatschappij, zaI op

DINSDAG, ga MAART, ~S87,
OM 2 UUR 's NAMIDDAGS,

DE Vijfde Jaarlijksche Vergadering van Aandeelhouders wor.den ge. ,
houden aan het Kantoor der Maatschappij, hoek van Burg en

Waalstraat, K~pstad, ten einde ,n,apport te ontvangen van den staat der
Bezigheid van de Maatschappij 'opkemaakt tot. 31 December U., en ter
bezing van Direkteuren en een Auditeur in de plaats van de aftredenden
die allen herkiesbaar zijn, en i4r verrichting van zoodanige andere
bezigheid als de Direkteuren mo~~n voorbrengen.

A. B. HOFMEYR, Secretaris.

J. LOMBARD, A. ZOOn.
U£l.rJ II'" I'E8, Jr." Co., Afs/agers

23 Feb. 1897.

T'ENDERS worden 'Il-' tfVli~
het oprichten

Gebouwen, ens., te Van
Specifioaties en pla.nn~n

en Vtlrdere informatie"
aan het kantoor vau' .
teekende, , en . &an , '
Magigtr~ts .KaJ!poqr, '¥'IrPll~q~.

Tenders, cluidt'llijk•.il1SIDEtl'ft\t
ders voor J;>ublfeke.\:tep!)tJ~Wftnli~l~
Van Wijlrs:Vlei,".ZU1'.Itenf'out.mpr.
worden door d~h
Anditenr.Gene~ A:aJ!l.psltaa,
m~ddaR'8 op DINSDAG,
1897. .
Tenderaars moeten

gende borgen geven
lijke vervulling van
zoodanige borge1;lmqleteln~et;l,tieD:
teekenen.

Het is niet bindenil' 'i:lJn
of eenigen tender ~~~~~M.

H.B. GRE
VOQr HOQtd lDipektcilr ~,

Dc~lIlent 'ftn Pllblief~ ,,~/t "
Ka&pstad, Ir.! Feb. H!97. • . , .

"
22 ERVEN r

22 ERVEN
Kaapstad, 27 Feb., 1897.

Drukpers laatscbappij YID de Sandt de fdHers tt Co. (Bepertt).

ALBE.EENB JAABJ,IJKSOH£ V.£IUJADBBII6
VAN A.A.NDEláLRO'O'Dsas.

ZOOals maar" -w-einig in deworden aan- Markt komen.

EEN ZELDZAME KANS.

- Vermisté.

Kantoor de Maatschappij, Kaapstad,
26Februari, 1897.

DE Senior V.nDoot. de h.... a.B. "" VII"' ..... _ . de ~
DE VILliERs htllXLMAN & 00., dIe heden ontbonden IS, zal ZiJne

bezighl!lidnu voortzetten, zoo ~ls vroeger, aIs Vendo.Afslagers, Genm-ale
en Commissie Agenten aan de Paarl en wel onder den stijl en Firmavan A. B. DE VILLIERS & Co;

Alle Vendu Rollen zullen kontant worden betaald
verschaft worden ~r Ye~te. '

lIiI""N. B. GeJd op ~ verband a1toós te vel'Jltlllren:'~T~~. ,
Paar], 15 JIUli, ISt? . . 2'111. _",_ ...,

" WEGGELOOPEN.

. i Appli9atie.s



. op"',
~QIIJlJll't0I{la,f1·~.K..li (woog'(lr

J.~~k~tii1::;aAl~~18·""''''''A'lV.eg)." De'weg
'iri~~n zijn el\: .de
. van,' l:2 duim ge-.

aUliem.f3n(l~· tot· 6, duim JUln.

·kall$~n gruis VOO. •. JOT AnlllBlBTREERRN
en de ~ten .~. Y'" BOBD:IU _. BigendOlllDlen,

te-worden. De ."lldPZ7tlt ~ Voogden,
.a.á..Q.~d~:llg.eslaagden 0 ' orn.s- Dl 1liii01.,... Boedels,

gebruik te verleeuen van .: ...Hjb ~ .In.pek.

,.WE~.nELOOPEN weg.t~llies a~ ~en raad ~~_en::;!~lln
,. ~ .lIU~s dat ZI] in goed~ '"VOOB IIBT IlfVO ~N nn V81'

.+Nt·ee~'kdee.n'·.P!niWl.:ts.·.en der oederge- . ~.h<mden worden. en bij vol- ..... w ~ !llChulden.
de too~llg van het werk ·~n den .Baad VOORHET VOORSCHIETEN VAI

1!J~it v4Rfm~rrie Ez'el, 6 jare'n overhandigd worden In den staat. Gm Op Eerste Verb&Il~en op Va.at.
'l'a.ns:. Jilan~, gebrandmerkt w,~n zij on.tvsugen: werden, De gotd en an.'dere.goedgek,eurde S~ur1 .

Diet· hoofijwr linkerkant v~n nek. tenderaar zal gedurig verkeer over Wtc, het Beleggen -van K!l.pl~
) :Eeu. donkerbruin merrie Eu), ge,zegden ·weg· moeten toelaten ge- h' ~ v. . l'e kooNm v&n VU~
4 jaren ond,.gebraJldmerkt hoef .. durende den bouwen zal niet toe • .I',:::rnro!t er rw:-
ij~r linkerkant "an nek. ~. geItten worden de rijt~n te be-
,): Een roode merrie Ezel, gem.',er.~t letten gebruik te maken van den
Jf L. op hout, manen <?ngellJk weg.. Het ~pnemen en nede-rlaggen
geknipt: . . ,van r:ails moet door den tendersar
)i EAD bruin Ezel, gemerkt. F. bekostigd worden. HAt werk te
linkerkant ·van den nek. worden begonnen zoodra de tram-
) Een donkervaal merrie Ezel. weg beschikbaar is of zoodra de
en .7) Twee zwartbrrlfn Ezels. nieuwe weg voltooid is. Het werk
.) Een zwart EZel, gemerkt F. op te worden voltooid niet later dan
[linkerkant van nek. l5den -October, 1897. Twee bor-
) Een blauwschimmel merrie gen worden vereiscbt voor de be-
Ezel. heerlijke nakoming van de tender.

(110), Een vaal merrie Ezel. Het werk te worden ~dgekeurd
! Degenen bij wie gemelde Ezels door den raad of hare verlegen-

mbgen aankomen worden vriende- woordigers. De tenders te worden
liJk verzocht dadelijk kennis te ingezonden aan den ondergeteeken-
g'~ven aan de ondergeteekenden de, op kouvort gemerkt "tender
d~r wie alle billijke kosten betaald voor weg," niet later dan 3 uur n.m.
zullen worden. op den êden April 1897. ,

S J SPUY De raad behoudt het recht de• • V. D., '
Oak Dale. laagste of eenige tender te weige-

(en) ren.
J G LOUW S Voor verdere bijzonderheden doe
. . Phisantekraal. men aanzoek bij den Secretaris van

, den Afdeelingsraad.
P;K. D'Urbanville. "_" Dp last,

! WEG.GELOOPEN A. L. BRODZIAK,
. Secretari .-i:-rAN d~ plaats Leeuwendans eenV .'brum vaal merrie Ezel, be-

jaard, gemerkt ter kruis X Klas
lit{ker zijde van deu nek. Heeren
Sd,hutmeeaters en anderen bij wie
zij! moge aankomen, gelieven ken-
nis te- geven aan den ondergetee-
kende door wien alle billijke on-
kosten zullen betaald worden.

G. P. C. DE KOCK
P.p. Kliphenvel Statie.

~""-""'''''_ :VOS hooft 'hat. Afrikánerd'Qm' door~ he:t·:ti;!j~hjoiiVi:ltl
':d~geljii',te én dool"t.4st.ende. amkelén '.

I'pitlft!!$W;UEnl van ons volk eeaen dienst ~lrê~mt~ Martlle ,géla8t '<'d~r d~Ii,',,"·.._r',r
wor.de.n. De lezen van ONS LAND, neooen VAN ScaOQB, die .'

_;UM',~:&UI'" .nOOI) met-belangs~Uing en bewondering; )n.r W()o.nl~J,&lll·iIi'ga8.tverandereJJ" Zullell
1IJUi~~g. peun. De wenSCAis dan ook reeds d'oor ':velen uit,..' rekening op, .

1Mlll1riIl:1l.t'ji~~m~, " stukken in pamfletvorm verkrijgbaar gesteld ' k .
QM_~~t~"c~~ln. , D~ beprte :voorziende hebben wij een beperkt . , 24 Maar4 e..., Op ,__.•"",.,,'l'r.r.f""""

laten afdrukken en inbinden, die DU verkrijgbaar . plaats, gel~D ,
·_ ..:__ ........"#V4 van ONS LAND. . ' . in d~ Kaapsche
~r~~,' .64•. pe~ ExeD1plaaa-. PoIdvPJJ. ve~koopen de
"""'=..-;",- ..- -ttukken reeds gelezen hebben .behooren zich van een Lesende Have, Boer-
.. ',~:VOO·ll"Zl·4en om ze ook aan anderen die geene int.eelienaar."'o'\van 'en' Huisraad enz.,

te leenen,
, aanvragen met het bedrag in posteegels of postwissels aan

de Sandt de Villiers &Co.,
ers "ON'S: LAND" Kaapstad

.. ,. .

. Qm 10.14'1.1.; precies,
Vee: .

20 Eer8te~lt1~,Ezels van 8 tot
jaren pud' -. .

7 AanteelMerries, van 4 tot
jarenogd

. 20 Extra. AaJi~lbeesten, melk-
. gevend en -r-an'geed ras

300 Aanteel SebaJ)en bijtondet' ge-
schikt 't:oor-aen Slachter

20 Aanteél V"aFkens'.'· '
BQerdQli1g~~Q4sChap :'

2 Bokwagens, .!('Jp~ tuigen, 3
span Ploegtuigeri ~et kettings en
zwengeltr kompleet, Jj Dubbele-voor
Ransome Ploegen,' 3 En~ele
Howarda Brsakploegen, Graven,
Pikken Schoffels, Mllnden, Mest, 1
klein Donkeykar m~:t"tuig, 1nieuwe
ZeHbinder Machine (Ohampion), 3
Kruiwagens, ens., enz -.

Eindelijk:
Het gewone Assortiment Huisraa~
als, Tafels, Stoelen, Kasten, Ledi-
kanten, en wat DOg meer zal wor-
den aangeboden.

D. B. HAUBTFLEISCH.

A. B. DE VILLIERS & Co., Afslagers.
Paarl, 4 Maart, 1897.

ID. AFRII( A'S SPA
.---- r.' ..

Warme Baden Sanatorium te Caledon.
--..:_'. ---

van het water door DR. H.AHN, Ph. D.• M.A.

"Ferrona Di-Carbonete
lO . Sodie Sulphate

Sodium Chloride (Rewoon zout)
·8i&3",.
Almninia.
Caleie Sulphate
Caloio Carbonete
~esic Sulphate ...

2'100 grs.
'862 I'

4027 "
1-802 IJ

'756 "
1'624 "
(trace)
1'054 " , 'Pikken, Vorken, enz.

in soorten, te veel
. "

12'225 gr. per gal.
gunstig -bekende toevluchtsoord is gezond en schilderachtig

;JPê,let:I"fln 'op een heuvel aan den voet van de Zwarteber~en, 1,000 voet
der zee, drie-kwart mijl van de stad Caledon,

,~"plkOJIODle; wegens het uitstekende klimaat yV.n dit gedeelte van de
'1?eDÏIIl8Uli~en de prachtige ligging van het Sanatorium, worden de Baden

jleJJeeJlejaar door bezocht en er gebruik van gemaakt. Het water is
gtm6r'ÏS "daar het voornaamste en meest kostbare bestanddeel.

Di-Carbonate gehouden wordt op een temperatuur van 120
II'J'JKlI"Il-' F. .en wat de hoeveelheid aangaat vier maal zoo veel is als in

-.t"-"'-.~",.. an~t1r bron; en daar -het eenig in z;jn 800rt is wat aangaat de
"""'JLUUUJ:.i1. . Van zekere zoutbestanddeelcn, wordt het water gereedelijk in

1. e-Y8t&m opgenomen.r:: ' .De ge~ees~cht van deze so<:rt van' Chalybeate bronwater is ge-
• ""biedkn.ndig opgeteekend sedert 1,24 A.D., en het voortdurend tonne-

, en ~n bet aantal genezingen rechtvaardigt de getuigenis van zenees-
heeren. en anderen dat het water bij uitnemendheid geschikt ~ voor

neli van Ni-er- en Leverziekten, Dyspepsia, Bloedarmoede Jicht
. ~o, Rheumatie.k. Sci~tica, Neuralgia, en dergelijke ziekte'n; het
. r18 een. versteT~ngs:rD1ddel geduren~e het tijdperk van genezing

TI zware ZIekte, en ID geval 'ran zwakheid, hoe ook veroorzaakt, id het
, ~ v~l voo; bet bloed, spi~ren, ze~lUwen.en het geheele lichaam;
)1& Carhoruc AcId heeft eene heilzame mtwerking op de huid en andere

~''-'leeleu. - .
. '. : 'aet bestier YaI) deze uitsteken~e inrichting is in handen van Mej.
" ·U4.US,. en alle brieven aan haar gericht zullen ommiddellijk beantwoord
~ ",Orden.

, 'Ge~ke}jjke passagierskarre~ rijden dagelijkach van Sir Lowry
StatlO'n ~aa.r de Baden. Private en bl~zondere voertuigen zijn

;c",,""Jr'1ri;~holUtl', indien bezoekers daarvoor VOOruItschikkingen maken.-
~'f!IAa_lm adres : ., fuLLIil," Caledon;

!!!c
WELLINGTON.

Publieke Verkooping
LLENBOSCH. B' E ondergeteekende, op vertrek

. naar de Paarl staande, zal op-_-

J. VAN SCHOOR.
Jr. cl Co./ A~8Iagera.

VAN
DINSDAG, 9 MAART, a.s.,

's morgens te 9.JO ure,
.Publiek laten 'verkoopen aan den

Molen, het volgende
Losse Goederen:
1 pa.a:rgeschiktE; Karpaarden
1 Rumpaard, 3 laar oud .
1 z~art afslaan Kapkar, bijkans

meuw
1 twee plaata " Buggy"

500 zakken Mielies, lOO zakken
Zaad-en 100 zakken Voerhaver

50 zakken Rog,
200 Jl GarS't
200 t, Zemels
200 nieuwe graan Zakken.
Het gewone assortiment

Rw.smeubelen :
Waaronder: Een. Piano met stoel

II Easy Chair," Tapijten en Lena-
liums, "Telescope' Tafel, Hoqten
en IJzeren Ledikanten, Gordijnen
en Palen, 4 Kleederkasten, Wa.sch-,
Kleed- en andere Tafels, Stoelen,
Lampen. waaronder 1nieuwe Hang-
lamp, Huisklok, Paraffin Stoves,
nieuwe Diner Servies, Glas- en
Aardewerk, Keuk~D,~ereedschap, 1
Eerste·klas Keuken Stove, en vele
andere artikelen ·te veel om te
melden;

EN PRACHTIGE

MelkeriJ- en
Vruchten-plaats,
NABIJ

PAUL Roux van Vlotten-
besloten hebbende (wegens

de Boerderij op te geven
~"''''u.. uv,'v... te .gaan wonen,

ondergeteekende gelast
1"""''".''''' publiek te veakoopen op

'.SDAG, 7 April, e.k.,
welbekende, beroemde

.U-'!<,. .... ,,,.J... en Vruebtenplaats,
groot onge-

morgen insluitende 29

bevatten Woonhuis
Wijnkelder, Stal,

5 Kleine Huisjes
Execu teurskarner.

VERKQOPING
VAN

OSTBAAR VASTGOED,
Schapen, Paarde~, Boerderijgereedschap, enz.

TE

'.PAPKUILSFONTEIN, dist. MALME8BURY.

Alsmede zal verkoeht worden twee
" Platform" en een " Trek" Schaa).
SCHALK W. J. v. D. MERWE.
J. FUD PENTZ & ~., .Afslagers.

COMMERCIAL HOTEL
OEIREIS.

1.)IT Hotel ill than8 ovet"gllDomen door
den eigenaar de heer C. J. VAN DER

MElIWI, en zal onder .zijn p8raoonlijk toe.
licht bestuurd worden.
BE&'TE HAN1)EL.'1l~POSITIE I

. GOEDE TAFEL I !
Al de Beate soorten "\Vijnen en Drank.
KololJialeIDrauken filn <;Jigáren voorhanden.

TARIEF, BILL.IJK.

In den Boedel van wijlen den 'heer J. J. A. DE IDLIERS.

De- Executeuren in de-zen Boedel znllen Publiek doen verkoopen,

OP DONDERDAG, 25 :MAART te 10 ure v.m.,
HET VOLGENDE I

. Vastgoed-Het Halve Aandeel in twee Perceeien grond, gemerkt
15 en 16, met de Gebouwen er op, gelegen op het dorp Darling.

. ., Paarden, enz.-·5 Excellente ruins, 3 merries, 4 muilen, 1 mooie
dóUker schimmel Ezelbengst, geschikt Voor fokkerij doeleinden. '

Bchapen.-665 Ooien, bezet; 500 één jarige Schape-n. 290 Vette
ft:"i,~<l:l'UDeJ~ t voor den Slachter.

en Vaatwerk.-16 Leggers Jongen wijn. li leggers
-s.(:~I:S""Ul(le1!rilD 19 'Rijders, 2 Oxhoofden, 4 Gis-tbalies, Perskuip, en een
rYllPIl)llElla~moel'dander vaten, kranen, Emmers, enz. . .

. Boerderijgereedschap, enz.-2 Bokwa.geDs, 2
ka~en, 1. Waterkar, 1 W~en op Veeren, lOpenkar op

.~~eeren.2 Maal-machmes (.~las8y en DaISy) [) Ransomes Duhbel~voor
"' Howard. Braakla~d~-Ploegen, 2 Howards Drie-voor Ploege~,

~Q"WI:J;) Ploegen, Graven, Spit-vorken. ~lijpsteen, Timmetman,sbank
~a)8.r.eJ;a.._!10111ten'l'roggeu, 2,Span '["li.;":':1 IUl't Zwellg-els en K~tti~

2 . pan Jukken kom;): (i., ~kálen en ge\vicbten, Zadels,

~~~,~QQrl.fm -550 zakken goede Z.aadhaver, 300 Za;_kkeil

:~~'~~'"V.JI"" een hoeveel beid Hnil)raad.
P. J. DE VILLIERS.
.J. H. N. ROOS, Secret~;'ris. Exoollt.eU!en. -

'.M'OORRe:·ES ,Jr. &. C.o.,
, . ". ,,' - c.'" ,~. . '. .~

.. .
Karren ontmoeten aUe Treinen.

C. J. VAN DElt MERWE,
. Eigenaar.

•. J:)Jit:l.

Rondgaande Ondel'lijl8rs BenoodJgd
VOOR DE WlJK

K&1fenivier, diat. Bloemfontein.

APPL1CATIES voor bovenge-
noemde betrekkingen, ver-

gezeld van d.e v.ereischte bewijzen
van bekwaatnheid/goed gedrag en'
lidmaatschap '*Inel' Proteatant8che
Kerk, zullen door' .den .onderge-
teekend.e ingewac.ht worden l.ot 26
Maart, eók.. ' .
Salaris' £120 per jaar, benevens

d.e OCl:l®J.a-e1«ten.
. :Mnziek zal een aan-

Afdeellogsraad Ian Malmesbury.:.
KENNISGEVING.

IN ·termen van sectie 152 van
Acte 40 van 1889, geschiedt

hiermede keun-isgt;lving dat boven-
genoemde raad voornemens is aan-
zoek te doen bij den gouverneur om
een proclamatie uit te vaardigen
ten effekte dat de weg van II Mamre
naar Papkuilsvlei " ophouden zal
een Afdeelingsraadsweg te zijn.
Alie objecties tegen het sluiten van
dien weg, zoo el' eenigen mogen
zijn, moeten bij den ondergeteeken-
de ingediend worden binnen drie
maanden gerekend van dezen
datum af.

Het Genas Hen Allen'
I

1\ffIJNHEER,--N egen maanden geleden
l..VrL betuigde ik in een brief aan u van
le jgoede uitwerking van RHEUMATI.
CURO in mijn geval. Ik ben 60 jaren ond
en beb 23 jaren lang geleden aan CHRON.
IS(i)H;E ASTHAM en RHEU!1ATIEK en
sochte verlichting van vele beroemde ge
neeskundigen, en probeerde alles zonder
b~t te vinden en had in mijn geval alle
gel9<Jf in menschelijke bekwaamheid ver-
lorén, tot dat ik RHEUMATICURO pro-
beerde en in eens zijn mijn Neuralgia.,
Rh~umatiek en' pijnen in hoofd en aange.
zicht :verdwenen en het nieuws is ver en
wij~ vel'!Ipreid dat "onmeester VAN Re.oy
ampel" heellemaal gezond was van die
wonderlijke Medicijn," en dit WIlS werkelijk
hetlge,aal; elkeen die het probeerde be.
ve&lt het aan,

D,e heer JAOOII VAN ZW, van Vlakfonteitl
(3 ~nJ,' van Steijll8bnrg), is genezen ~
een tc'bijnbaa.r ongeneeslijkgeval van Rheu.
matlek en Jicht. Nooit, zei zijn moede.
Me'ljr. VAN ZIJLaan mij, was er een erger ge.
val nn "Koorts Ziekte", zooal8 zij het 008-
meu, De eeste dosis. RHEUMATICURO
deed de lijdende jonge man ru.stig slApen en
mOO:ecijn werd voortdure.nd toegediend,
boew.t da buren en vrienden zeiden dat
zij Ijiet verwacbten dat hij leven zon, WIU

hij t'mee.maal hier, en getuigde van de ge.
neeskracht van de RHEUMATICURO en
PJ.LLEN.

JONES RHEUMATCURO.
Dj! oude.heer VL'! Du WELT, van RId.

derslmrg, werd genezen door e~ bottel.
De heer A.. COETzn, Bra.ndvJei, Middel,

bu~, C, C. vond dadelijk verlicting. Mijn
IOOn: JAR en ~jn schoonvader, de h.eer J. A,
SlIn1, van wonderboOm, Burgersdorp, wer.
den ook genezen maar ik moet nu sluiten-
Ik ~Jij~ uw .dankbare vriend, J, C. van
Het'Mte Zuid·Afmka.a.llsche ge.neesmiddel
vooriJicht, Rheumtibk, Rhlluma.tische Jicht
Lende Jicht, Heup Jich.t, Aangezicht
pijruln, enz" en heeft vele duizenden ge
vallep, !Veel erger dán bovengen noemde,

la verkrijgbaar van .alle Apotbe
door geheel Zuid.A.(rj

A. L. BRODZIAK.
Secretaris.

A1deeJingsraads.Kantoor,
Malme8bury, 4 Maa-rt, 1897.

Rondgaande Ondertijur Benoodigd
OP de plaats Mequatlings Nek,

wijk Korrannaberg, distrikt
Ladybrand. Applicaties vergezeld
van de vereischte bewijzen van be-
kwaamheid, goed gedrag en lid·
maatschap eener Protestantsche
Kerk zullen door den ondera-etee-o .
kende ingewacht worden tot 1
April e.k.

Salaris £120 per jaar en de
schoolgelden.

Werkzaamheden te beginnen op
3 Mei.

Kennis van Mukiek zal een aan-
beveling zijn, en de voorkeur zal
aan een ongehuwden persoon ge-
geven worden.

Billijke reiskosten vergoed.
I. S. FERREIRA,

Sec. der Schoolcommissie.
De Stadesfontein,

P. K. Clocolan,
Ladybrand, 1Maart 1897.

.'.X'e »e:OOp.
Zaad KoorD, Zaad Rog,
Zaad Haver,Barley Wh~at.
Voor p!Ïjzen doe aanzoek bij H.

B. PLUMBLY,Graan Pakhuizen,
Piketberg- Weg.

.. ~ ... 0eCJrUt. ...... d IlWIt Tt

_ .&.mb fa ,. 0 et ..

.KEATINO·S POEDER DOODT.
KEATING'S POJi;DER DOODT,

. KEATI.NG'S POEDER DOODT.
KEATI.NO·S POEDER DOODT,
KEATINO'S POEDER DOODT.
KEATING'S _POEDER DOoDT.

WEEGLUIZEN,
VLOOIEN
KOTTEN.'
KEVERS,

DOCH; IS ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN. ,

DOCH IS ONSCHADELIJK VOOR
DI£REN.

DOCH IS ONSCH,ADE·LIJK VOOR
DIEREN.

DOCH IS ONSCHA.DELJJK VOOR
DIERE:N.'

.DOCH IS ONSCHA.DE:I,.1JK VOOR
'UEReN.·· .

DOCH IS ONSCHADÊ'LlJK VOOR
'DIEREN; .

MULLER ,
'-OteI GebouJén, SfraDótJut

""'(-

:'•• 6; larkpw.. KaapNd.
. P.K. Btla 1;4

£20,000
£M,OOO

wao_,
.... ABDBBlf'B (Yairill'idp, ArUrnt •

...,._, Probr'eun), VOO:uITnL

..... yBoLv .. O. T. VOl,
I. cJ. Icmm.. P.l.l7J. DI VILIDU,

OW ft B....... , l. .l. Ram,

WAARBORG TAK:
.VOOR HEl' GA.BAN1JEE&BN "&Il de

IIalijkheid. Oprechtheid en ~W'heid
TU Penonen in potiti .. nu verlrullW'en
tegen betaling van em laarlijbohe ,,"mie.

W De Poliuen van de ~P;J
worden erkend door de ImperiAle, KoSm..le
~eenVrijl~he~n
Hmaieipale en Afdeelingar.d.n, - :&aken
en udere puliek. ~ ell s.m..
teiten..

De Direk8aren ontmoeien elken Diudas
om 10 1lrtI 'I ~ ftOl' W ,..muh.
teD "an Bezigheid.

G. W, tmrr1'LiI&, s-..;,

MALi,l =SSU RY

1·::';_'(,:1ten:·:'\:1I!~(,:' (':1 Y(\n~dj.i· ('Il

BI'j nd- Assu :';I Il ti elllêll:l hl' he'll pi}
OFGERICHT. IN 1864

Opb t!.~lj ~a:;ila.:i\
Resme Fonds' ".

£8,220 0 0
£j 0,000 0 0

De Kamer onderneemt de Aumini,trs.tl
van Boedels als Executeuren, VO<.)gdcn,
Trustees in Insolvente Boedels em
Optrekken VIUl Schepenkennisscll: Trans-
porten, Huwelijks Contracten, \ oor .het
voorschieten van Geld op eerste "er·
banden, ens ; en Algemeen.e Agentschap.
pen in en buiten de Kolonie.

Verassnreert Los- en Vastgoed
~en billijke termen,

DIREOTEUREN :
De Wel 'Ed. Heer TH. A. J. LOGw, L,W.V.

Voorzitter.

De Wel·Ed. Heeren.
N. J: H. CROESER, I P. RlAN, L,W.V
H. R. B. GREEn, C. P. BASSOlI,
G. W. D. R.UST. , A. W. Louw.

.. AUDITEUREN:
De W el~Ed. HeeNn LJ. J. V AN AARD

en MAR'TH$, SKIJ'lI8, :a:. Zoon.
De Directeuren vergaderen elkeu Dins-

dag's v~ddAg!, i~ den Zomer te () uw
n den "'Inter te to uur.

G. W. KOTZE, Secretaria.

ALGEMEENJI

BOEDEL en WEESKAMER.

Kapitaal
Reserve Fonds -

- £20,000
£12,000

VOOJ' _i Admi.niatreerm·ftD :l!gmjom .....
1Ioed.1a. ala E.u!Cllt.eUl'en, A~
v~ o!uatoreo, rrru.t- III ~

DIRJiIOTEUREN :
J>.lfel-Bdel. J. '-, :a.m, T •

De W"lIdele Reella

IP.!.~ ... ' . IJ. L. !ol, Bao_, L.lP'.' .p ..10Jl'f. ' P. P. BraWD,
• lLD. P.J. R.l.o&--..

AUDITBtTRlIN :
De Wel-Edel.R_

l. P. P. JtWl'JI, I M. A. Bau.
. Zij die ,.erlLnll'tD d. Kame]' laG t. n.u- .....t.~
mend.tijlr nlHooht bur te iit.,J..,rell

De Direoteurm dv A1i"_e Boe4el
eD WeNbmor.

.De Tak I.llJCI}nntieal doordeo 8ecretoria -"-
IrUJ'gellOmen, "OOI' ,"<ma kandalJ.upnd. ~
mappiJ "e&Iltwoordalijk il.

W. A. CURREY, SeOl'et.arls.
~deKa.mec,

-"'!.rle~ A~i.

Hl
do ·ha.e. I,

11 Haa.r1-
teel, leven,j·

lO Maar •
..8'QIlderen

2<1 Maarl.
·Iebe afdeel.·
!halsr~. ell

25 Mrarl-
-tilc\ar v"
~.,

----- -.._--------- 11 M...,.t-
. -de hay", btlor

lGMaan-
h"ye, 1>,O<'rde'
23 .tAarl.-

hare, meub..,
PAl

12lI.an_
li MMM-'

op bet rt"rp. (.
1 Apnl_1

bal_'t11, lY"
·_"'~·t enz.

A. B. DE
U Murt-I
17Maart-I

ten. 'balJell,
J YREI)

~~~. ,ka:átt-- w,

PLAKPAPIER.
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~ V£R'S ,PILLEN, ,- ...~

Xaapsche Gouv rnements S
rley, Mochudi. Jo annesb r n Middellandsche en

' Oostelijke Treine

De nieuws Ocbte d xp 'es-irein verl t Ka.a d om 9 uur
n n mt p Rsagier op voo Km ley, Mafeking, den VrijstaatTransvaal.

Op en na 5.& rt, 897 za] de 9 uur n. trein van' aapstad all II
P 'ers ver oeren v r Staties ten Noorden van Naam rt, denVrijs at en de T svaal.

De 10 uur .m. trein v n ps zal pas gier
staties' Il het Wes dijk stel el,

Kim rl y, Mafe 'ng, Mochudi (op Z nd gen en Donde
VOOrhet iddell ndsche en Oostelijke Stel el.

Deze treinen hebben Ion-rijtuigen et w eh-
lers worden erzocht zitpl atsen vooruit t .8 reken.

C. B. ELLIOTT, Dir teur-Gener

ADERIN
VA.N

~C»:EJRB~
- TE-

OP
PAARL,

INSDAG, 9 AART, 1897,
'8 ORe 8 TE 10 RE,

In het Stadhuis, Paarl,
en einde t be preken den tegenwoordigen BrandeWijn

00 t, en de prijzen da rvan enz.
(leder PI' lu-ent '-HmI( dril geml rel!zoeltt t~£reJHroordjg

NA. afloop l e~zelve al worden a( elevord door de Koloni B nde-
wijn a tsohap ij, Bepe kt, de og onafgeh . lde .Aandeel-Brieve

en ivirlenden no onbe ald in emelds tschappij.
~rB.-~rip of . nd ,1 te WOr evertoond.

. S. B SSON.
D. J. Á. VAN DER SPUY.

DOODBERICHT ..

ÁAAPSTAD.

IJZEN.
OVEItLEDEN op deu 4den dezer, on

d rg liefd docht I'tje Jr'HA S
JACO .A, in en oud rdom va ande

MICR -' A BASS N,
JOBA. JACOBA BASSO:'.'.

ge n Booo AAlg".
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Dr. SMITH,
WAL

Kantoor L' ren.

e M t 1897.
• I. d.
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lilf rt-1'k"r"'r',L'.f'ofr

"'ooohn: ...,I ..__ v-u "'arn'n nz

cne.. en '
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~ "Verily" Dubbele-voor PI

'Ro~onge~oemde Ploeg is van gemaakt ten gevolge .waarTaU
Licht en Sterk is, .
Kan verkregen worden met Stalen of Gegoten Beharen.
R;nsornes., Howards, Zweedsehe en .imeriknansche Ploegen.
._Ra~somes en Howards Eggen, Dam-Schrapers, Grond-Rollers.

: De Massey Harris Cultivator
of zondor Zanijer. Deze ie de beste Cultivator nog gemaakt.

en geeft alle voldoening.

M. ROSS&CO.,
STRANDSTRAAT. KAAPSTAD.

'PAS ON"TVANGEN
IN

;WEDGWOOD HOUSE:
])iner Servies
'Thee Servies ..I
.Toilet Servies
. 'Juweelenstelletjes (6 Stuks)
:Dessert Servies (11 Stuks) ....

... van af 12/6
... van at' 7/1
.... van af 11/9
... van af 12/6
... van af 10/6

...... ......... ..,
" - MOOIE SORTEERING VAN

BEST STAFFORDSHIRE CIIIXA
IN

"WEDGWOOD HOUSF,"
rrheatergebouwen, Darlingstraat, Kaapstad.

id-
."

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ;

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsen in de·Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21uur naar Pretoria.

Tarief loor Rewgers naar Jobannesburg £4 t7a.--en .£3 t71
"fretoria .£4 fis. 6d.-tu.£3 41" " "

altljd:eerst te-·gaan·om:.
EN ·L~ÓIKANTEN.

• • . • " . r-

D. 18AAO,8 & €(l
DE KAAPSTADSqHE' L.EV,IiRANC'f"ERS'

VAN MEUBEL.E·N,c
lDLLJl( n ~.Ilf fOOlf !lUl( LU~ 00.UJ.L· _

Bet 'Jameson' S~ Set
(ONS EIGEN HAAKS.), '.

.GOED GEDROOGD, SOLIED ~SS.C"£NHOUTJ
,~.~ '"

- ·AANV.RAG~N VAN 'T BiNNENLAND WORDT
PROMPTE AANDACHT VERLEEND.

KOLONIALE STEEl~HOUWERIJ..
De ondergeteékendeu zijn be
reid monumenten en graf.
steenen iD marmer en I!l'a:niet
te leveren en op te richten,
grIl.Vel1lDe~,teene'l'lmnren?f
p-ranict in te sluiten te Malt-
land of op ·.uden! kerkhoven
in daKclouie of n.~nil-enzende
Sto.ten,tegenredelijke prijzen
en met den meesten spoed ..

IJzeren hekwerk geleverd
\'01gen8alle teekeningen . Op-

. whri.ften gemaakt op ds beate
wijze, ingelegd met lood. Por-
celeinen kransen tegen ca
laa.gate prijr.en.

Plannen en prijzen worden
franco op aaneoek gezonden.

R. CANE en ZONEN, Hoek van Stranden Langstraat.
,KoA.A. P.8 T ..$..D ,

GRANIETWERlEK WIJNBERG. TELEGRAPHISCH ADRES: CUE KAAPSTAD.
t ' \. .

aVA ~O! GDANO!
I :

tOOR ALLE SOORTEN GRAAN,
£7 per Ton .

, Enkele Zak, van 200 Ibs, 15/6.

tOOR BOOM- EN WIJNGAARDEN,
. £6 10/- per Ton. .
, Enkele Zak, van 2001bs. 14/·
!

VOOR AARDAPPE:r,EN,
I £8 10/- per Ton.
I Enkelo Zak van 200 Ibs. 18/6.

Alles Contant; vrij op wagen op spoorwegrijtuig.
Goedgekeurde wissels genomen voor krediet termen,
Goedgekeurde wissels genomen voor krediet termen.

O:P .AANZOEK. BIJ

WHITE, RYAN & CO.,
i BURGSTRA.A.T •
i
I De nieuw mengsels hier aangeboden hadden een vrij

ultgttbreideproof laatste jaat:, en gave.~ volkomen bevredt-
.&in&' aan allen die ze gebruikte. WlJ ~rag~~ een proef-
n~mb~g indien slechts een kleine, want W1J vertrouwen
d~t wij, '~Olgende jaar een groote aanvraag ~en~ebben.
. ! 'Goedgekeurde wissel betaalbaar op 15 Februari 1898, tegen £1
. ~r 'ton extra.. .

I .' .

'1INDEKI
I

TANDEN! I
,; TANDEN !tt
!

I .AL'GEME. ENE AGENT,
A. NEWMARK. J

31, KASTEELSTRAAT.
Postbus 389.

Dagelijksthe personendienst van Durban (Natal) 3 V
naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

. ~. :

M.wo.au Top WA80BTAJPJIIL met T~~hel"*ug_, _met Klein Kastjtt
bcmeden, en een Kapstok aan elke Zijde. : .ua -.I.~

DAAR de Heer Newmark groote
ondervinding in produkten

hooft opgedaan en speciale gelegen-
heden heeft voor het koopen of
verscheping, zoo vraagt hij om
proef bestellingen en orders. voor
verscheping, die als-dan voor zich
zelven zullen spreken. Geld voor-

r geschoten op produkten.

Ol , H' 'WA L KE R Vertrouwbare correspondenten in
Ie ~~r , Europa.
F" DfREKTEUR VÁN BKT . STU'-'-K-Y-A-TE--N-'---
RDBKSCBE TAHDER IRSTITUUT KUIPEN! !
tster Kamers, OrontefJI~in, HOGSHEADS! ! !
EE'FT de eer aan het publiek

in de Buitendistrikten te EN alle soorten .van Vaatwerk
be~l(;ltten dat hij een HEEL STEL' te verkiijgen tegen de laagste
T hTjDEN ,in EEN DAG kan Markt· Prijzen bij den Onderge-
~~, - teekende.

le~eren tegen minder dan de
, .. GOED WERK GEWAARBORGD.

HfUIlYf van den g:"'o.urD PriJs
Edn waarborg voor VIJf par wordt H. ZUIDMEE~,
, Lady Grey Straat,

mét elk stel gegeven. Paarl-

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

SISo,OOO BLIKKBN
TE VERSCHEPEN.

V'ERKRIJGBAAR BIJ:-
•B. G. LENNON en Co.

lUYNES, Jl4THEW en 00.
J. D. OAB.TWIUGHT en Co.
B. LAWRENOE ell Co,
STEPHAN lfcPHERsON en 00 ..
en bij andere Pakhuizen.

'FIEI aLOO~w ..,._,........_ .. ..,_ .
.'Zuid Afrikaansche Verteg_enwoordiger :-

CHAS. W. HOLMES,
Timber Straat, PietermélJ;jl;góu:u

·~;·>BEHANG8ElPAPIER, UNGRUSTA EH AN.AGl~PIA,
, ALSOOK VERF, OLIE, VERNIS, BORSTELS, :Enz~

DB Mailbooten der lUat.chappij ver·
trekke.n nn Ka&pai&d naar. Engeland

'ria :Madeira, om dt'll anderen Woenada.g ten
, uur D.m., ala ondCl' aanleggpde

VOOR ENGELAND.
.. !U-4'ARTER, KaFt. lloBxol!l.

5XTRJ. BOOTXN VOOR BNGJU ...4.ND.
GOTH (Twin Screw), Kapt. BaEJOnlB, omtrent z5

Februari, d.oet aan Madeira
GASTON, (T1rill Screw), Kapt. --, omtrent

Il Maart, doet aan St. Helena, ÁIiOenSion ell

:Madeira.
GAUL (Twin Screw) Kapt,. SYU~B, omtrent

2ii Kaart, doet a&II 'Madeira .

Een van de }{Mtscha.ppij's mooie Sloom
booten z.801SOUTHAMPTON verlaten voor
HAltBlTBG, kort na. de aa.nkolD8~ van
deze llailatoombooten.

WEGGELOOPEN ' RETOU.RKAARTJESnaarENGELAND
'. . ... , '. . .. , glU!B'b&arvoor ZeIl Y&lmd.en, worden uitge-

Feikt~n een vermindering van 10 percent

OP den 22st&n dezer, V&D d~laa:ts op den Dubbelen P&Ii8a.geprijs.
17 -_Brouwers' Kloof, 4 ~e1s,. RETOURKAARTJES naar HAVENS

cmbran. dm.el"kt o.P' lino kerbout L.v.A.. laoga de KUST worden uitgereik.t voor de
rJ- .3l"1lpia binnen Drie Maa.nde;n perde Uwon
Heeren Schutmeesters en Vn'eruJien;1of tbe Cutle Maatschappij 8;t.oombooren.

géIQ.eJ:dé. dieren v 001'VracJrt of PUII8g8 doe men a.a.nzoe.k
1-8I!I;JlJ',l:nntm :geliev..~:n,~en.tPS. aft de Kantoren van.de UnioD Stoomboot

- _ .Adderleyatraa.~

i -- ,--'-
I .

_1_A..."_e_C....on_S_ul_til_tie_S_rJ:_€h_e_el_G_ra_ll_s__ " (ol1lklijkeLenrucluwletObsernlorio

A. SPO'lA:NDER'& CO.,
GEVESTIGD 58 JAREN

Chronometer-, Korologe- en IlokmAkera!
Mutual fkbouwell lJGrliflgltraat,

Gouden en Zilv~ren Horologea in
Voorraad gehouden,

..::,.t}~~:..~.
'~~~';~;,~~~

~ 'Yoorzieri van een Spiegelglu 18 duim bij 14 duim op
'.. P&~Dte. wieletje&. e~ 7... .

:.IJG~lnDPl!IJQ(ll. ilJ&DIDerb):ijk benoden in. prijs' &.n. de· inferieure ingl'-
_l1l'I". áHDfl,11i!Di 8Jl~daar wijsloohts. ho~t ge~r\1ikeD 'd8~'good ge~g~ il; I-~~~'l..~
'.' ..r:OllQiilie)~t;~·KOO.~ra h~t~voQrdeel;hElb~~ onse 1I'aarborJd at

·.... ~ï •. :h#...~. ,an h~ kli~~ lI~e~ ·at&!lD:i',,\· .

.
. ---,

A PPLICAT~EN voor de be~~ek-
r.tA 'king van Hoefdonderwijzer
der P·AARLSOIIE JONGENS' PUB'LlEKE
SoHOOJJ, zullen door den, ouderge-
.~kende ontv&D.geriworden tot den
25sten Maart e.k.

De -, Prineipal wordt verwaCht
opzioh~.te hou~~n oyer eone Kost-
inrichti.ng en ZIJne w~rkf8ambeden
te beginnen na de. J?-Dl vakantle ...
Salaris £300 's Jaars I met VI'lJe

woning.
Yerdere bijsonderheden kunnen

verkregen worden van den voor-
zitter, Ds. Moorrees, of van

D; HUGO, P. zn.,
Hon. Sec.

Paarl, 23 Feb., 1897.

DURBANVILLE.

ONSECTARISCHE 8UHOOl.
BBNOODXGD •

EEN Eerste Assistent, Salaris
£80 ; Ook een Tweede .Assis-

tent voor het Kinder-Departement,
Salaris £60. Werkzaamheden, in.
dien mogelijk. dadf'lijk na de April
vacantie te worden aanvaard. Er is
een goede opening op het dorp
voor een' bekwame muziek -onder-
. wijzer. Applio:tt~e8 met getuig-
schriften te worden gesenden aan
den ondergeteekende v6ór den
20sten' MAABT.

D. J. DE VILLIERS,
Secretaris.

18 Februari, 1897.

BENOODIGD
Een Assistent in de Publieke School

te Rhodes.

ASSISTENT moet in staat zijn
te toonen 300 klas certifikaat

van bekwaamheid in Epgelsch en
Hollandseh. Naald- en Handwerk
noodzakelijk eu bekwaamheid om
in Muziek en Zangkunst onderwijs
te geven en van goed zedelijk ge-
drag. .Salaris £60 per jaar .
Applicaties moeten aan den onderga-
teekende geeenden worden niet
later dan den 1óden Maart aanst .

C. W. CLOETE, S~.,
P. K. Rhodes,
via Barkly Oost.

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden, YarkensJ Schapen,

ENZ.

LACTIFER
Y_ u. rrootmabn nn JUl.....

Zonder ....
Eenlee AlI*ltlln.

R. WIl SON-, ZOON ct ,
IT. GEORG~TRAAl'.

ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST

De II CASTLE MAl L" MaatschappIJ.

DE Stoom booten dezer Lijn vertrekken
non Kaapstad D&ar Londen am den

anderen Woensdog, te 4. uur n.m., naar
Madeira en Plymouth, te Sint Helena en
A..soewri.onaa.nleggcDde op de bepaalde toa·
eehentijden.
:Mar. 3-NORHAll CASTLE, Kapt. RABBUION
" 11-DUNOTfAR CAB1LE, Kapt. HAT.

Ima Boota JOOr bg.lud. Jta Lu Pllmu
KETHVEN CASTL5, Kapt. BaTu, omtrent 1

FlIbmari.
Voor Vracht of PUlJage vervoege men

lIÏCh bij ,&e Agenten Tan de OASTL·B
KAILBOOT .MA.. !.TSCHAPPU, {Beperkt.

U_XON L:lJN
KONINKLIJKR' MA fLDIENST

'UlIOI 8TOODOOT1UJ.TSC~PU
CBlIlIP.&KTI.

CII.\Y
dat Mil

dronk"lJ
IIChiet d.
D4dn.t d~
uitiandur
de grie"e'

NAAI: I

Tredgold
binnen J."
genoemde
gencl"aRl \
\'00"1ern .. ,
praktiseer.
toria vesti,
A.~)(~I·",

Elizabeth •.
'·;UI wink ..I
'\o-a.bntieda.
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