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Een dllrlt-lijke, \'eiligp, en zekere remedie \'nor
Ziekte,
Z,'nIJwl',
Oalacht ige, en Hysterische
Hoofdpijnen.
Fen
positil'!ve vpr-Ijt.hting voor
Neuralgia.
Let op dt' hllurlteekelling- in rood
inkt over lIpt opschrift ol' elk doos.
Ueell .uule«
i.•
1"Jd.
Verkrijghaar van uw Apotheker
tegen
1s. :kl, per doos,
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Aangenaamste Plaatsen,' benevens Zeer KostW
Meubelen, Vaatwe'rk en Levende Have. .\... -.

PLAATSE'

is de ftreelaide w~rkeude ftt'lJID-~- :tqd~
bedell van .LEiV~
op~OIJt.
Amaablijlre
wijn/' y'lkeen lVl'et nu dat
dese boedanigbffien
is waarin de ecJtte waaftJfa
van Lever-f4'3aD a.I. een medicijn ~
klinkt toch onmogolij " to Zl>ggEIn dot
volle waarde va.n Lever-traan iD eeti ---- oe· -"." 'n __
preparaat Tel'krijgt, maar bet wordt flu "
een der zegeniDgen te zijn die het hedondaageo.he
wetoD8chappeJijk onderzook met zioh breagt.. _ ."
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EENE ZEER ZELDZAvE K A 'lTS f f
_JIl_
J:LLl.

der beste en grootste lVI'J'n en
o
t
Op WOENSDAG,1 December, U·ltgebreide Publieke Verkooping van Eene der
Zaa.i Plaatsen in deze Afdeeling.
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E heer l'HL J. HOliX, zijn plaats
verkocht hebbende en naar de
Paarl vertrokken
zijndo zal laten
verkoepen
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teri
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"
n enm.
ua...., TOO~
m
voor de 2de
.
door Sectle 246 del' afdeelings- ".
raad Akte No 40 van 1889
alhi~. tebzaiftemen~et ::kwaamhvereisc~dte
zulke eigendo~men
die
getuJgsc r.
Il vaD
et , zijn
uit de laatste vijfj";CW;;
en van Lldmaataohap
der N. G. Valuatie rol, of onderyerdeel~
veriKerk, zullen doOr den ODd-etA&. beterd f d
. . de K
h
k d
rd'
ht '~den'
0 an el'8ZID8, m
aapao e
,en W~wae
nie A.fd~liD~,-voltooid
zijnde.
voor
de
beEerste .Assistent
Publieke School
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lIeel· M. P. )",n"r:H, versehoi"V RED E N BUR G,"
, ;F.y~~~=t
door den :heer Ju Da~r~r::::~der,
of £l20per
eéneL~jst~hi~;X'::
•
den" aanzoeken grhad hel,voor
al zijne Losse GoeuJn'n zijndo,
.
'
jaar, als applicant
ook leuen in H urd
mspectie
oor ~af''''~.
'_,"
bende Om zijne Pl:lats "Ko+lenhof"
.A. B. DE VILLIERS J' o«,
aGutwerk ~
kan.
u
~rs en Bewoners van
llllUen
uit de hand te vr-rkoc pen heeft ein1. Levende
Have:
Zijn wclbe- DE
If
W A rnCKETT~
b I
I bb d dB'
d .
A Islaaere.
'.
opea ligt, en ~ de Baad. eeq hof·, :.
delijk
besloten. "Il du ollde"g-ett't'- keilde
Il'l"r cersr e-k las ku r-pnarden,
eer.
.
es oten le en e e
oor erlj op te P I 9 N
'.I' =»
Adres,
op lla&n~- 2t -N'~-;. ".ii.
geven, heeft besloten zijn prachtig Eigendom BeUe Yie...
aar,
ov., 1897.
'"""15
u--mv __ - na
kenden
daartoe
g-l',Ul!oriseprd,
.3 jaar oud, ;', ruin paarden, merries, publiek te later verkoopen en do Heeren P. J. BoSMAN I'N ZOON ge~
G. J. JOUBERT,
om 10 uur houden zal, ten eiDde
' '"
publiek tt' verkoopert op
li ezel", 7 jongt'
l'z('I~, 1~ melk- autorizeord zulks te doen op
Sec. Seh. Commissie,
objeeties, persoonlijk of geschrifte.:.
,lT
koeien met kalvers, ;~ koeien on
~
Klein Drakenstein,
lijk daartoe aaDgesteld, te hooren,"
Il'
1,0\"., aanst. vaarzen, ~ slachtossen , 27:, ookken
pik Lady Grey Brug Statie. en eenig geDOOmd valuatie te bevesen lammers, enz.
'
l,.,u",< 'e.
"
Klein Drakenstein,
tig en of te V9l'1Ulderen.
I . l':l IOlll b l" k e-nde plaats "Koelen"
I
L"l
fi
I'
II.
Eerste
klas
afslailn
tent
D('
plaats
Belle
Yl.e'W'
is
ec
ne
der
mooiste
en.
gezondste
{fad.
purd
6
Nov.
1897.
Objecteerdees mootenbekend
Ila,f ge "g,'n ti' 1'\ apllJllt,.;, ~ ( ee Ing
BOlD' S
_mn
Stellcnboscb,
groot circa G7~1 mor- kar-kar, hllggy, kap-kar, buk-kar, 2 plaatsen in deze Afdeeling en is zeer schoon gelegen (in de eïïvirons van
,
,
met de Valuaties der Eigendommera
g,'n. omtrent
:31) minuten van het bokwageTl", I wagl'lltje, bpwagl'D:>, S~ellenbosch) a,an de hellmg van den Stellen bossehen berg, aan den weg
3 tot 6 jaar.
waartegen zij wenschen te objeoSte-llenbosch
station.
z.idr-l,
t uivcn,
ketting,;,
l'IIZ.
7 le IUende naar Somerset Strand, met een onbeneveld ver gezicht, omtrent
teeren,
daar geeu informatie zal
---worden verschaft
terwijl het Hof
D,' Plaat" bevat een Zl'CI' aange- Oli vcr en HanSO!ll plol'gen, dubbelo tien minuten rijdens naar Bosman's Crossing, groot circa 126 morgen,
Op DINSDAG, 23 November, APPLICATIES
voor de betrekzitting houdt.
'.
nallle l'll ~eridl'lijkl' woning onlallgs fn enkk'l'le~cu lt ivat ors, Wan machine, eigt'lldom land en 12;) municipale gronden. B.ELLE VIEW,heefteeneder
king van Assistent
OnderOp last
gehl'l'l nu-uw
gpboulVd, voorz ien i'~gl', rUlwagl'll, en :tude!' boerde- fraaiste enlgerieftijkste woningen onder dubhele verdieping, met 15 groote
l'ijgel'ceuscbap.
luchtige karners.
Een groote badskamer ingericht voor warme, koude, I" ULLEN
opgemelde
Paarden,
wijzer in de Publieke
Bohool te
C. LIND,
van alle Ilpmakken, groote luchtige
III. Vaatwerk,
~l Rtukvaten
en shower badcu. 2 W.C.'s, benevens 1 voor bedienden. Een groote wijn.
r...J
allen in eerste-klasse
conditie, Krugersdorp,
Z.A.R.
M.l3n zende
Secretaris.
kelde-r, buiten gebou\\'L'n,
stallen,
kel.dl'r, :wngenhilis, stallen, kralen, 2 Cottages voor den stalgroom en publieke verkocht worden aan
de noodige stukken aan den onder- Mdeelin'fsraad
Kantool',
wagelIhuIs (,DT.., CDZ., alll'Jl onder (t~ leg-gem),,~ stukvu te-n (,-, Iqlgers),
Klapmuts
Statie.
geteekende,
vóór
18 December
43 St. George's-straat,
gak
ijZ('ren dakt'll.
Lh, plaats I I kuipen (KaJaten- en Bla.lllw- ~UlsbedlCnden, benevens een groote Cottage, voor een kneeht, als ook
.' Cottages langs den berg, allen goe~. verhuurd.
Al de gebouwen zijn
1897.
Werkzaamheden
te worden
26 October, 1897.
heeft zeer goedL'n grond "oor wijn- duighout), andl'l'e vakil, wijnpomp.
enz.
III volkomen orde ?nder gulvanische
JJzeren da~en. De woning is omringd
Deze troep bestaat uit versohei- aanvaard na de December vacantie.
gaardell
"jl
('pne groote schaal, hrandl'\lïjnketels,
IV.
Huisraad,
:il Kostbare met prachtige eikeboomen, benevens Populier en Bluegumbosschen.
dene egale paren gedresseerde
kar.
Applicanten
in bezit van alleen
uitgestrl'kte zaai- lauden : is bijzonzijn paarden, afkomstig
uit de steete- Buitenlandsche
Certifikaten zullen
dl'r geschikt voor vrucht- bocmen. groote kleeder-kusten, ecu met silver- De plaats heeft sterk J<?opend water voor irrigatie, 16 Hydrants
zeer
oudel'wtltsch,
echte gpplaatst
rondom het eIgendom
om de grasbodden
en bloemtuin te rijen te" Colesberg en Hantam,"
zich moeten verbinden
het hier te
De Eigenaar
heeft onlangs
een beslag,
klavier, be";jil'lleil'n:.en heeft een prachtige groote Springfontein
voor de woning. en daar zij door den eigenaar
met lande vereisohte aanvullingsexamen
nieuw boomgaard
van 1,:30U uit- oude Hollandsch(· huisklok,
Het Eigendom IS beplant met 8,000 geerite Amerilcaansche
stokken d~ grootste
naauwgezetheid
zijn der 3de klasse af te leggen.
Begezochte vrucht- boorm-n
geplant ronde-, aanzet-, waseli en andel'{'
katel" mot mat- en 1'-,,1)00ongeënte ditto, en ruim plaats op zeer goede gronden voor UItgezocht, kan het publiek
iets kwaamheid
om zang-onderwijs
te I?IGENAARS
(de meest gcwilu" soorten),
De tafels, ledekanten,
van plaatsen
in'
stokken.
(De vroegere opbrengst
was luO leggers goeds verwachten.
geven zal eene aanbeveling zijn.
1'18.<1.ts is goed voorzien van water, trassen, ouderwetsche Stoelen, i'tnl'p- l'-'~l,IJUO,;ijngaanl
~..J
deze afdeeling waarover Pu. .
bank, breek- e:l kombuit'f.;ocd, enz.
wijn).
Een groote boornzaard beplant met uitgezochte
keurige VruchtSalaris £180 per annum.
heeft pen" Air :\Iotor" \\ïnumolen
b~.:eke Wegen gaan, die b~
"
~O:M:T EN ZXET.
boom~n.
lIet eigondorn heeft uitgebreide
zaailanden,
en is bijsonder
JNO. SMEER,
die het water bij het hili" Il'\'ert,ZIJU dezelfve
te omheinen, waarKOMT,
ZIET,
EN
KOOPT.
geschIkte voor eeue melkerij op eeno groote schaal.
P. E. REDELINGHUYS.
Seer. der Bch. Com.
en IS bij uitnemendheid
geschikt
door gruis~veD,
door den Baad
D. CLUVER, /Is a=er.
voor eene melkerij.
De plaats is PAUL
gebruikt, lDgekampt wordeD, wor.
BELLE
VIEW grerltst aan het eigendom onlangs gekocht dool' J. S.. I/ARA/S .J). 00 .• Af.s1aJTers
den Edelen Heer C. J. RJlOllJ.>:S.
'yl
(»
I"
Krugersdorp,
22 Oct., 1897.
bezaaid met l l G mudden haver, 12
den ve~ht
ten minste
w.kcDoze is zeker eene zeer schoone kans; een ieder die zich van een
mudden koren, :~ mudden garst en
vooraf kennis Van hun VOOl'llelDena.
mooi en aangenaam
eigendom wenscht te voorzien behoort bij deze
~. mudden mg; IH'\. gezaaide is bij
aan den raad te geven.
Verkooping tegenwoordig te ziju, om zijn kans t'3 staan.
uitstek goed.
Koeplu . .;tigl'n zullen
Ook -dat alle personen die ~
weldoen lret
in oogenschou IV te
pub 1i eke D weg, trekpai{. ol
20
Eerste
Klas
Paarden.
ERS T E Assistent voor de Eorste
komen lIemen, tR meer da.ar de
UltspaIUlÏDg in deze afdMfini
Da
:J Klas
Jongens
en. Meisjes
12
Ezels.
eigenaar reed" aan het maait'lI IS.
deze
kennisgeving
beploegen,
be"
"
Een zeer prachtige
assortiment
Meubelen, bestaande uit:- V oorSchool te Richmond, K.K. ' OnderUl'
IL Len'mll' Ha.ve,-~
Spannen
of belemmeren,
zullen
kamer set, tafels, eerst€kl~sse Piano, ~pijten,
schilderijen, enz.
Lobhy
ELANGHE~BENDEN
gelie- wijs te geven in !Standaarden VI en schadigen
eerste-klasse Ezels, ::! voor· paarden,
DIN SDAG, 16 November, Meubelen. Eersteklasse Slaapkamer Settee, met French koperen ledevolgens wet worden ve"olgd.
ven kenDlS te nemen
dat VII, Hollandsch vereischt.
Sala.ris
2 eerste-klas,~,' Kar Paarden (ruins)
k.Q8tinrichtin~, ge- £150 p.a. Werk begmt 1 Februari
Eetkamer Het, telt:l8cope tafel, sideboard met bovengenoemde
J. F. P. PBROLD,
ULLEX opgemelde Paarden en kanten voor !j slaap~amers.
30 Melkkoeien en \:aarsen, ~VDjonge
legen zoowat 5 mrnuten rijdens van 1898.
sJllegelglas, dumbwalwrs,
enz. Bl'eakfastkamer
set ditto.
Rookkamer
Doe
aam~oek
voor
lOden
seeretaria.
Ezel:!
publiek
verkocht
:'t'orden
Merino Ooien, ~O extra vette Varen Kantoor Meubelen; Dinner, Breakfast
en Thee Serviezen Glaswaar
de naaste spoorweg Halt, nog plaats December bij
AfdeeJingaraad Kantoor,
te
kens.
Elect:oplated
Dish Covers, Keukengereedschap,
enz.
'
, heeft voor ~n~
kostleerlingen, die
Paarl, 19 Oct., 1897.
P. A. C. RUTH,
2 Bokwa!{eos,
1 kleine do., 1 Klap:rn.u~BSta~le.
tegen. £25 s laars worden opgeSecretaris.
Kap Kar, I Buggie, lopen do" ;)
nomen,
boeken,
schoolgelden,
Richmond,
Ondqr dc
Paarden
zijn verextra Ploegen, :2 Ei'gen, 2 Span
wasschen
en
strijken
ingesloten.
15 October 1897.
:J Paaruen Ezels, 250 Vette .Aanteel Bokken
1 Kap en 1 Openkar
TUigen,
:l SpaJl Ploeg-tuigen,
~ scheidene Egale paren van 2 tut 4
Weekboarders
betalen £14 lOs.
jaren
oud.
Do
Ezels
zijn
groot
cn
Wagens, .'!'uigen, Ploegen, ~gge~! B()~rderij Gere;dschap.
Vaatwer~
paren Kar Tlligen, Boerderij
Gesterk en allen do aanuacht
van BrandowlJns ketel, enz.' hlOdehJk 1.),000 havergerven,
en wat er meer :S jaars wll880ben en strijken niet
reedschap, {'nz., enz.
Stukvaten,
mgesloten.
De inrichting
staat
tIm verkoop zal worden aangeboden.
kuipen, trap- en onderbalies,< wijn- koopers wel waardig.
onder toezicht van deD hoofdonderpomp, keldergerecd~chap,
enz.
A. J. MULLER.
ENE Gouvernante
eD Moeders
wijzer, den heer F. C. GOOSEN.
VERKOOP/NG TE BEG/NNEN OM 10 URE V.M.
ENDERS
zull
worden ontIIr. Het gewone assortiment H Ilis- Paarl,
,
hulp
Afrikaansch
bij
voorkeur,
Onderwijs
wordt
gegev6n
in de
VAngen ten
tol e van den
raad, bestaande uit, voor- eeC- en
10 ~overnber ISv7.
gewone schoolstandaards
en kinde- van middel baren leeftijd eD P"Ota- ControUeur en Au
P.
·en
Afslagers.
Generul.
slaapkamer
meuoelclI, glas- aardetant&ebe geloofsbelijdenis.
Voor
ren voorbereid
voor 't Elementair
Kaapstad, tot op
middag ..YUl
werk en keukengereedschap
('nz., 1-'.1 {'f(}; I .I.V j-.'}' J\ J' Co., A':~l(/:I")'s
Stellenbosch, ij Nov. 1897.
het geven van onderwijs en lessen
examen. (
DINSDAG, 16 NoYP.r"'II'., 1897-, voor
en wat er meer ter \'erko0l'
zal
Degelijke
behandeling
en eene iD piano, muziek en handwerken.
bet
Vel'888lU'eereD
het Blok voOr
wortlell aangebou en.
Verder eeu- weinig behulpzaam
Christelijke
opvoeding
worden
Administratie,
vaD
NielUro Asyl.,
Verkouping
te ht'ginnnn 0111 10
te zijn in moederlijke plichten.
In- ValkeDberg, Mowb
gewaarborgd.
formatie
te bekomen, en getuigT. C. BOTHA,
Het totaal
schriften
eD salaris gevraagd in te verassureerd
Hon. Secretaris.
zal
,J.
I.~
dienen bij ,
boven
gaan,
WaarT8
Adres :-P O. Bosjesman's Vlei,
D. J. DU PREEZ,
gebouwen zal worde
Afslagers.
Goudini Weg Statie.
£600 op de S
Commandant.
~t('llenboRcb, ~:l Oct., 1tl~17.
Keukengereedachap,
Zoutpansberg,
Z,A.R.,
OP I>O~DERDAG, 18den DEZER
Ondergcteekende
Jnt't ~nst:.uctiei! begll:~iiti~
dooI'. d Heeren
Keukenvleugel van
Jl.S.-Daar
mevr. Loubser niet wel
IS.H(' COR:it:LIS RUST, dIu zijne BoerderIJ
wtl verklelUf'll zullen
l'LLEN
gemelde getal, Paarden
voor zijne rekening te
'
.
,
Geen Tender be
is, zullen er geenevervescluugen
Publiek worden Verkocht
te
als de lO Average cla
PPLICATIES,vergezeld
van de
gegeven _worden.
Klapmuts Station.
De Paarden zijn
staat,
sal in aanm
VOOR
noodige getuigschriften
van
'--~.- ---meest allen gedresseerd onder tuig
genomen.
bekwaamheid en goed zedelijk gePrtn.te School op eo BIlItUpilIlS.
Verkoopi ng' en zadel, afkomstig van goede ms,
Tt1nderaars worde
drag, zullen door den ondergetee-Opin goede conditie,
geschikt
voor
Salaris, £40, met vrije kost eo in- grootte der risisoo .
kende
worden
ontvangen
tot
den
V.\X
dadelijk gebruik,
waaronder
verApplikan~n
moeten
in te ondernemeo,
te n
31sten
DECEMBER
1897, voor woning.
scheidene egale paren zijn.
20 van
percentage door hen
eene Gouvernanttl
in de School te bezi~ zijn van het Onderwijzers
de Paarden zijn Lj hand hoog, zij
VoUe
bijzonder
Wilde
Paarde
Kloof, Afdeeling oorti6kaat, en ook instaat zijn onderT.EN 0 URE V.M.
Tl-:
wordcn
opgebracht
uoor
den
wijs te geven in Hollandsch
en worden vbrkregen t.n
Robertson.
te begin. den Hoofdinspekteur
Riebeeks
Kasteel,
heer J.I.."I B.\A.unl:\~ wiens naam
_De Applicant moet in staat zijn Muziek j werkzaamheden
genoeg bekent! is.
Werken.
nen
ua.
de
Kerstfeest
vacatie.
KU,lderen
voor
het
Elementair
Ol'
.Aanzoek
te
worden
gemaakt
per
C. W. T. D
Examen op te werken.
Salaris £40
A. B. De Villiers & Co., Afsla.gers.
1. V ASTGOED.
- Zijndll het halve aandeel
in de Plaats per annum met vrij logies.
Ver- brief bij den heer P. T. CONRADfJ!,
Pro Hoofdins
I'aarl, lj Xovcmbcr 1897.
Ceres.
.
Waterboerskraal
gelegen na.bij Hopefield in deze afdeeling, groot 1&27 voering naar Robertson
of naaste Leeuwenfonteiu,
Publie
morgen en bekend als een Eerste Klas Vee en Zaai Plaats met suffisant statie op de vacantien, enz.
:'\.U. Geell aangebrachte
l'aaruen
on Huime Stalling voor 20 j'aarden, goed
E heel' S.~.\II·U.B\s~"s, die van zullen vcrkucbt wort!etl tenzij in W00Il:lmis, Buiteogeb?uwen
voorzwn van water UIt twee stantlhoudende
putten, ieder put voorzien'
'\Yerkzaamheden te beginnen met
wonlllg gaat veranderen, heeft tij ds gl'adverteero.
onderget<'ekl'ndl'
gL'Ia.~t op bo- -------------_ ..- van nie~l\ve " wennen" en nog een extra Pomp, alles in Eerste Klasse Januari kwartaal.
reparatlC.
:1<'. J. LE ROUX.
,",o.".n,~
de plMts en datulll pu.. Met de voorgestelue Spoorweg verlenging van Malmesbury zal de Wilde Paarden Kloof,
te verkool'en,
Belasting voor het dorpa~
ft1l
hJn d<X_J:een gedeelte van de plaats Iq_open waardoor de waarde aan\"Ilstgoal :
Ilo
fd
Konfoor
Depot:
Durb&Dville,
te
WD1'den
merkelIJk zal vermeerderd
wordcu.
.
1. Zt'ker Erf, gelegen te Riebeeks
10 Extra
Ruin
Paarden,
HOEK VAN
-,
II. LEVENDE
HAVE,
ALS:astet'l,
AfdL'eliog
Malmcsbmy,
5 do. Merries,
IERBIJgeeehiedtke~
100 Hamels eu Gus Bchapen.
p ~taat L'cn g'l'rieflijk WOOIldat op eene ~rgaderiai door
]
00
Aanteel
Ooien.
is onder ijzeren dak, met Stal en
:.EN
Onderwijzer
of onderwijden raad te worden - gehouaerl te
Tak
Depot;
50 Bokken, Slacht en Aanted.
hili", annex,
volop vool·zil'n
THEATER
R,
~
zeres
op een plaats
vier
dien Kantore, u het Hof l'QOr
Zullen
pH bliek worden ~vf'rkocht
lO Ossen en Koeien.
water uit l'cn ~tanuhoudende
OEBOl'WJo:X.
uren
van
Aliwal
Noord,
om
10
of
te
KUPS1·.A.D.
.
• objecties op lfaandag,29 lfcmuber ~ ,
AI het veo zal tegen dien tijd orek vet zijn, zijnde nn alrecus ~_ 11 kindL. eD onderwijs tA, geven ip
a.IJ., er voornanen beet4at .. eeae '
KLAPMUTS STATIE.I
kwaam voor slachting.
II. Los~e g'oedel'eu. als:
Engelsch, Hollandsch en vier (41 in .'
belast,ing YaD ld. per Jf op 'de
Zij zijn allen gedresseerd,
en in
muziek
(Alle deze onderwerpen
III.
600
BOSSEN
DEKSTROO.
I Lot Wagenmakers-gereedschap
waarde
van alle onroenmde ....
gocd;) con~litie, van;,
en G jaren
worden vereischt)..
'
1 Lot Smids Gerucdschap
dommen op het dorp Durben'f'iJle te .
.En eindelijk do te veld staande OOgMt, zijnde de opbrengst van 1
olld, gesclllkt voor dadelijk gebnlik.
mUll en 2 bushels Rog.
Applicaties
met getuigschriften
1 Opt'lJ Kar op Vt'eron (nieuw)
heffen, volgeua ProoI".,. .. NÓ..3t2
L. A STOFBERG.
van bevoegdheid
en bec:lra.,r vaD
vaD 1897, ten dienste ftIl rnoemd _-'
1 do. .Kar op veeren (halfslijt)
Mede zal vL'rkocht worden een
salaris zullen ingewacht wonlén tot
1 Extra Buggy Paard
beetuur voor de 12 ~,'
op 30sten Deoember,1897,dOorden
. '
rij- en buggy-paard
zes jaren oud
1 Zadel en Toom.
eindigende 30 September, 1898.
,voor rekening vaD W. D. Ackero~keende,
diens,' , t te Iwi...: ...
Termen
voor
Vastgoed
zijn
zeer
áaDnamelij~.
.Op lalt
SAMUEL A. BASSO~.
na de lrerst- vacavtie.
""1S"'
mann.

d

oens -ag,

17"

WOE1\Ta.T\AG

n

-«

24 DEZER

40 UW'essee rde

en

BENOODIGD.

Paarlscha

Afdeelingsr&&d.

I\ENNISGEVING.

zes

Wagenboom's Rivier,

LOSSE

'Publieke

GOEDEREN.

School. If

B

Z

LEVENDE

HAVE.

,GEVRAAGD

J. BOSMAN

P.

BO~D[AN

ZOO\

40 Uitgezochte Ruin Paarden
20
do. Merries.

-« PUBLIEKE

ZOON,

VEl{KOOPING.

--------

OE

Z

'I

E

BENOODIGD

A

WATERBOERSKRAAL,

Op.derwij zeres

Benoodigd

Dond~rdag, den 18den November, e.k.,

VAST _ GO ED

PUBLIEK

VERKOOPEN:-

D

AFRlKA4N8GHE CYCLE
CORPORATIE.

f!!t_

lupstad!cbe AfdetJiDglrud"

OPPlePL ,

BENOODIG[).

r

Op Donderdag, 18 November, 1897,

St. GEORGE EN i ATERlAMT
STBATEU

f'-I

.

IAAPSTAD

ROYA L
TA ~.B·,0' T,',

RUIM

Yan der Spuy, Iuelmu
Vendu-Kantoor,

tt Co. Ifslagers.

Mahneebury.

'- B. De YlLLIIRS ! Co••
Paarl,

9

Nov., 1897.

;

en.

Cy

CREDIET.

J. C.

J.

W. hf OORRE

(J. G.lF. G. VAN-'oIUUII,M

RUBT.

I

-'. Jr. & Co., Afslagers
!

I

C. .,'IJRD J,

,
DI

OMHEIN/NGS-MA

Ten~ers yoor bet loornen Ian
.

TER/AAL I
OMHEININGS-MA

Voeder.

~.

E Afd"l'lin~.'mlild van ~~e1I(juuost'h

D
voor het v"'ourzicn
noodiet

Kaf, Haver-

VUil

hooi, Rogge en GI'r~t voor het jaar
beginnende 1 Juuuur i, 18~IS, ell CII)digende~ 1 DCl'('ruuer, I S~)t', aan Ut'
Hoofdwee partijen te Sir Lowry's
Pass en :22 Mijl Swtic.
Allo 'J'I'lldl·rs bij den ondergetRekflldc Il' worden ingeleverd op De
"Iron
Age
of voor ï December, 16Vï, van wren
Cultivator"
volle bilzoll,Ii_'rlll'den kUllTlPII worden
"Vine Brand"
verkreje».
De hal!~lc (Jf ('enige Tender niet
Z1Mavel
nl~dH"ndig- te wordeu aangenolllen.

PAUL

D. CLeVER,
Secretaris.

Aldu('lingsraad ka utoor,
Stellenbosch ,
II November,

"Tijug'Uurd

De

Runderpest
A {kamp/ng,
~ hwal Noord.

KAAP~TAD,

No

D

II. R. HO
E,
Civiele Commiesari , Kaapstad.
ivil'ien:Com missaris.
Hflï.

D

Omlergeteekende,
lx-lroorhjk
da-u-too
gerechtigd
door
de
Koloniale Ih'gpl'I'ing, zal I'el" publieke veiling verkoepen op i'utenIHg,
den -kien da~ van December, 1~0ï,
voor Iwl Ma~i~tr"atskallloor,
Ali\\-al
Noord dl' gL'IIl"'!c H,",drrresl
Hvining ten zuide-n, .1,'1' Ur'allge It ivier,
afdeeling .\ liwal .\ UUI·'!.
De Heining zul ecrs; in sectics en
later in hl'! gdlll'l worden opgeveil.l,
Dl' II'ngk Jer Heining
is orut rent
,jli mijlen, l'lI strekt
van de Stormbl'rg ~pruit naar de Wilgl'''pruit.
Deze is l'l'lIe k.ms voor hoer ':1 en
speculuutcn om goedkuop draad eu
palen te verkrijgen.
Tenuen
billijk.
Drie Illaanden
krediet op goedg,:,k!'lIrde wissels.
Ont.houd ril' I >laat,; : MagIstraatskautoor', Aliwi\l XooI'IJ.

E

Datum, Zaterdag, den 4den
December, 1897.
~.

i(

G. ~~lUTS

&: C'l,
.\f"lagers.

ENN lSG EYINC.

Dl

Inenting
p...
ceerd

hierIllL'de, dat de
\.J' IJllul" vau de volgende
~chuttl'1I voor het tijdl'L'rk vali l'l'll
jaar,
Il- 1ll't:~Il"l'" Vall af 1 Januari
lK~I,,,, up I'\d<lll'kl' Vl'Ilt]\11 il' vuor
verko"p
lal \\"rdl'll
aa!l;..icboJen,
vOOr !ttl :\LI"I,traal.,;-kalitoLlr
te
c\liwal .\our,j,·~i' rrijdd~ :1l>l'Ct'llIbel', l~'l~, J,.:; IIIid"",,,,, 11111 1:2 11111'
na aflezl!lg' «In kooi'~.coll"iti('n
Ya~
genoerndo lllllir:lict ::'dlUt op l1I't dl'rl' JarllL'~town.
Twee :)Cltuttl!'11 in hl't distrikt
Herschel.
Een Schul III het veldkornl't;.chap
vsn Buffelsvlei.
Een Schilt IH het ,t'ldkorncl:;ehap
van Barnard~prult.
Een t\chut in ltd vl'ldkoI"Dchchap
van KlipsprUIt.
Een Schilt ill Itet vcldkol'llet,;chap
van KI·,wi-ri ..iel'.
Een :)ehut in liet ve1dkornet,;chap
van ~ ieu\\' Engeland.
Koop('f~
\Hwden n:rlangd
de
Tlltlllell de~ plaatsel! op te geven
waarop ZIJ vall pial! zijn bov('l1genoemd!' selllltLen te hebheil.
Elk
kooper 7.al vprplicllt
zijll op eigene
kostl'n III Engl'l~clt en in Hollalllbch
de schut-verkoopingl'll
te adverteeren, eello volledige I)(;'schrijving
van ('Ik dier ingesloten te gevl'n,
vooral oormer'ken, ill zulke nieuws·
bladen al:; dool' dell Raad zullen
w0rden aan~l'tuond; en lullen verplicht zijn elk dier uil lll't schut
verkocht, t~ brandmerkcn.
,•
Op bst van dell Raad,

-ut
lad,

te1n

ET 1I1Hlrrgl'lImHJtt

I ·"'tI

l)t-\·l·II!l~f"n
wordt t e r

"400

ai;\:

't";111

:tannu~rkdilken
tijd gOf._"'1.
f hruikManw~itjngftn
wor-ten met elke E .. ndlll~ t geznnucn.
)Id het oog op g~so nde
-epon. geef! het gebruik "au serurn RJlef'n ge e lanfle no,·.thaarh'"id "oor de zie k t».
Het
derh"he
nnodig om
!(ulOn,lc dieren
mei Hun
rpi-st te besmetten.
en de reeds genomen
pr
ven bewijzen dat dil
velltg en. met goed ge r ol kan women gedaan
,lo", g,ftl~ l-loed aan de
ne zijde "'D bel dier
en serurn aan de andere l' e onder de buid in te
spuiten.
Dele. bewerki
geeft de ziek le aan
gewnde dieren In e(!jl mil
en vorm, en ofseboon
~ommlgell eene tWt:e<le d u aeTUIU nocdig heb-

LalldlJl)IIW,

!-'" Uct oh-r-, 1)oI~f;.

. ~1t.'I1~or:nlldllm
ine n t m~ tegen

-uue

kl:n:li~n"J1le

"an _.\:lll.Runder.:epuoh·

:\an:r nomen
up de COllferentie
1'.,("",01""
'"
aap"lad
Ol' JCIl l Ideu eli
1.~,.d{'rJI )l'I'l)Jcr 1"'~17. tll:04M·lwlI den KoloniaI, Il \. ,·.. ar". d I Direkteur
v.in loet BlIkt.er·
j"lngl"ch
rll~
uu t CIl tiP (;t'net·~kundjge
l;,,'an:.IJlflllll t 'lIdil vun bet K1Jch Laborato rru iu . le K l.,l)4.'rI~'~.

~[emqr.Uldulil

dieren

Ve!.t.' I 'on fcrrn t -c erk en nrnde dl' -lien-ren
die
Dr. K4Wh a.en Zil
A fnku hewc ze n heef t door
z ij ne
'lf1t.h·kkul!.!
lil de
waarde
"an
gal
verkre·
L:t~n van zrck c dIe, 'Jl a l- ucn v.vubc hoedruid-Iel
te~f'1I I: unnt'rp .., . 1'1\ de Ilflfllkrd
duizenden
~tuk .. \t_{' dit, fiJI hjk ~t',cd zij n d"Or de toepus
OIolfl!l '·.ill
.!IL'
III
IU'llt' Hr\",rt'l!~
\.:vni;;e andere
werd ,ITlt,lL'kr,
\"'; ,:·!t IIII :l;tll
(d\
jltt
!flUit
'~IIl'1
:':11 h,'['.i
I.lIi .. cr (Dr
Ko(.:h:ol) tlf lilt'!
.\CI.'II!!':
\·l.nut:lI;_;d (Dr. Edlll!.{·
lon'~ lIJIet
l\'"U L' L;'Cdil,lIl
III
t.'l'lJig di!'ltrlkt
waarin
men da m~ll'
ni ...,t rt~t~b. IS hcgonnfm,
daar tIlt'er
doe
\:lfl:llde
1..'11 bllJvt!nde
I'csulta·
ten ,'\:rkrt g;11
ordell d(lor
ht.:t gttbruik
,....Il
~erum.
1:11 ·dl.!
nal~tt!gl·n'JCOl.tc
methodt:l
met
bett=:r gO\'olg
worden
tOC!-:,pilSt op !K.:hoone
t"",[",II. dan \)
Irvep~u
"elke
reed. met (Illl

~rum
kracb.

.troep

di

ondersoek

wo

metde

eeue

besmette

nor-

;, ~lot

Yltll

,!i ziek ziln, of de t

eene "erbonging
V 8(1 dat reeds .iak
D dOl!i. serulD
noodig dan
n, en in e,nstip
gevallen

dOSISDoodig Iun,

t·t') :.

In ge.al eeu l"J
hedt,
eli h!l 7.00
t.rdlelllk
Of"·,,tb....
'·erkr!I!~,·n. kali hil

hct

BLOED.

1110/..'010'

!l"bruiL

'geLauteD
vee ill zijD bezit
legen io, ,1I.t hij bet voorkende
""rum
niet
kaD
cL bloed \'au zulk .. dieren

Eethendal,

~-~_

'MrL

.. ,>·."~""",'lit

..... · ..

'*

...._....

Zuid Afrtkaansche

Laat liet bloed dat
daarin loopen en •
Dlet den iizeren bon.

dier g>etapt wonlt
bet bloed ..... ljjkertjjd
totdat bet bedekt is ... t
het
Ioloe(1. Dat zal

't bet

bet wille
""buim
verkregeD
women in;
een kwartier.
L:tat tlit ocbui
blued door
fleD goed
K"lwokl
MI uk muoeli
of bolem"ekje lo"pt'n.
:SpuiL dit afgeachu
d blved in do..,. nn lOu
of :!«M)k.c. in de ., ,,' ," dieren alleeD onder de

huid-nieL
IU de
lereD-betzll
acbter de
ocbouden of in de b
k"abbeD.
D. tft:TCHEOS ..
Ar):XASDER EDIXGTOX
WI'HELM
KOLLE.
GEf)RGE Tt:RXER,

I

Departement vaD Landbou .. ,
KUp"tad, 15 Oetober I ~:li.

BU :-

"

tt

Haver hooi
"tt
Groene ~e
"
ZeIQ.Jen
StrOO Bedl....c:tJ\lU
tt
Klip Zout
per
"
De volgende zijn de Stations
vereischt wordt:
alwaar de voor
took, Maitland,
Kamps Baai, W
, Hout Baai, Diep
Observstory
Rivier, Claremo
Mo-wbray, WijnS i :ru 0 D sst a d,
berg, Constant"
DurbaD Weg,
rbanville,
Phila.
delphia en Philli
H• • JENNER,
Chef der Politie.

"

Timber Straat.

PUBLIEKE

:_~.:

"IQ

XlaflRld..

ERKOOPfNG,

Koa;TBABE

IJzergoed, enz.

OM 10 UUR, V,M.

Pietermaritzbur

••

Muizenberg.

4GLV A

Ebttlwd

!

VRIJDAG, 19 Nov., 1897,

12 November te 24 Ri Tieren, door
R. BECK'S Huis
volmacht
E, D
OP lIpeCiale
voor een gedeelte
van Commercial Dale, Malm.

BeHOCH,

gelegen

in Wijk

van de eerstvolgende

is te

krijgen

van due en
maand.
.

WlLLltOT & 00:,

moon front and behiud.
1 Sheep, right
ear lItomp, left ear half. moon front and
behind.
I Sheep, right ear, slip, left ear
I!Chnins behind.
1 Sheep unmarkPd.
Jo~we, bro~en marks.
'1 Ewe, left ear
"Ijuare behlDd, right ear half-moon behind.
branded J.N. J Ewe, left ear swallowtail
half-moon behind, right ear IItump, squ~
in front.
J. A. VAN ZYL,
I'oundmaster.
Kromdraai,
ti November 1&17.

doen verkoepen

BOVEN

•

eellll

OLIFANTl)
RIVIER
CLANWILLIAM.

in het

District

worx

a

n.

van

2 Dubbele Voor Ransome Ploegen
1 Enkel
tt
tt
1 Howards Egge
1 Lot Graven en Pikken

lOBE

LOSSE

GOEDEREN;-

Hu.l.ra.a.cL
1 Kleederkast,

D, J, A. VAN ZYL.

Afslager,
Boler
KooL..
Benden
Klere ..
'Hoeoden
Gan .....
Oll"~""
Zunrlerru

vooa

HET ONTBIJT

EN AVONDMAAL

JPG<jll:1rl

'8 KR .IETS DAT GELIJK 8TAAT MET

Uien
Lemoeoo

='"

erwten (
Kalkoene
lKeroen
Y4jgcu (~

KaI.",.o

~I

llIieiieme
1[ l1ferkG

Zemelea
JhYel'

Er ziju O.s. Pikken, Graven, Bijlen, ZageD, Waterpaeaen, Hamers,
Schrcefdraaiers,
Schaven enz.
Ook Lepels,
Vorken.
Pannen,
KoffiemoleD&, Kooien. V-erfkWasteD,
IAmtaarnen, Krammen, enz..

ALLES IS

mIN'1'DNIErw.
,

!,AUL D. OLUV1JB, #1ltUJ~.

SJ. 6101G11ItIW'. SWleDboiob. 11

.ert. 1897.
I

Voer ..•

KJ:.A.TING'8 POBDJm
UÁTlJfG'S
PO~mi
JtUTIJlfG'8
)JOOD
D.lTIlfG'8
POJmza
X • .A.TIJlfG'8 POJ:DBR
D.A. TlNG'8 poen:

Op aanatelUng ......
Elect.roplat.en en
Vergolde", voor lIIIJ1S:1
Z.EL den
<rouvert1eur .

!tOO '*-cl, it otftlJilr _.
~.......... "" .a ... 4OOOIOa ...
"aJIQ
LUIUN,. 'VJOUCN, )l0TT. N,
ea alle _1ft. (lerwiJl .ij ""'_i
:--~
It _
cl;"... ). Alle...w....
~..,..
........
CJeU ,__
WIl
.
"~'_''''ea
.. ~-'''
Bel lO OD_dew
Lij
1IInotcl ......
Ie~Dr
14
_
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-BVBa.

~=::~~P

0.:

der."

DOODT

JlU8J[libN.

L.Iian
~.

...

CIl .....

OUau.o
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8rw I

~-._
-

~UElI,
• .......
.....

....... 0, ........

-*
,Ia

GB"A'B.

ftII

.....

..,.... .. uw"

~.

••••••

lo.

~

il _

ot
'III

le

.....u.

","derfi

._.k,
_er ~,

)

te~:",-",...

_kt .........v~,,·~,-.I
._
alle !>np"
.. Blikke.

~,

PlatelUl op nieu. belegd te krijgaBt,

Kaf ...
Uien •..

~

Boter pe!
Bieren
PORT

~

De ... ri
...ujfjel
h
"' ..... 14 en
&ineen 2,
lIAIrte w..
pf<Je.n1e

.-

.tru

ftI'aDdenl

Door H_. E VENNETT
en Co., . 23
Kasteelstraat,
Kaap8tad die onderneme!} elk soort Electropleetwffk
te doen in

Goud, Zilver, Nickel en KolJerr
ook BronJ en KolJer Poleêren,
en Goudvernissen, telfcn seer
billilke bril sen.

Zt

2t:L

I

Dt:IDES
CLEMI
EN I

Rij tuig en Kar Versierselen
eene Speciali tei t.

VE

TO

..

TBOIUB JtE.&.TING. LoII4ea,

}

_bet lo,
nitad '-I

H. Evennett & Co,
,

23 KASTEELSTRAAT
.~.

de

DOOIt

u.a.~

Tabl.tt..

~

BIMB.GROUTI LEKKlaNu
..la
waardoor eeD

IlfGB"olN~L"fof DaUDWORliEN
.........
ZIJ ~........
.....

DR. J. C. AVER ct CO.~
LOWIII ......

W_

<nUl.

~
la -.nblij..........

Ayer's
Kersen
Borstmiddel.

OM UW OUDE

gen JOOgOed als Dieal

f .0'l'TD.

VLOOIEN,
XEVIlBS

TJIOJ(jS EEATINQ 7" -.I~.
.....
t
i& UtiW t-II..!... ~_~
~·-Ia
WOJU[D.-"
XIJIfDBlU!:N "
WOJUlBJf.-"lUlfDBUN
'..
WORJID.-"
IUJlfDBRBN'"
WOJUlD.-"
IUJlfDnBIi"
WOJUrD.- .. ItIJlfDE!lL-V :"

verkoudheid iD den aannag geatuit
bebbeD, CD zou ziekte, lijden CD kOlten bespaard bebbeD. Het habmid.
del voor veBOQdhc1cl. boat eD lDe
IollikwaIcD is

Het zal n goed Betalen

'WBBGLUIZEN,

...

lOU

..•

lLieli ...

S.. PU8LIn
8CB UW'D CIM

ingenomen,

-

2 Tafels, 1 Lessenaar en wat verder zal
voorgebracht
worden.
Verder zal verkocht
worden
van den heer GBRT 'I. D. MERWE,
Zwartvallei, en anderen:
60 Slacbt Ossen,
12 Trek Ossen, 3 jaar pud,
10 Slacht Koeien.

....
.........
_.1.
.
bI.~

terstond

K

3 Katels,

...................

del

Root
voed
verte

bevri
kan I
verbr
word
De
kerni
alle k

III. De VOLGENDE

::....-.

tmtf de man druipend ut.
Het nat
worden bezorgde bem eeue verkoudheid. Door verwaarlolÏllI
der verkoudheid
ODgtond
een
hoest.
De
boest wierp hem op bet aekbed.
Eeue dosis Ayer'. Kel'MDBentmicl.

:Men
land:
heels

bestaande uit Een Zesden aandeel in de plaats
KLEINVALLEl"
groot van grond in het geheel 1,Gg5 morgen en
43 vierkante roeden.
De plaats cl KLEINVALLEI
EXTENSIE,"
groot 1,286 morgen en
435 vierkante
roeden, beiden gelegen in de Wijk BOVEN OLl}'ANTS RIVIER, in het district van Clanwilliam.

-"100ft.....

In de Regenbui•••

V

op de plaats

.e

~zW."~VLOOIE:!I
ltBnU, .mr-N,

~

ON

I. Zijn vaste Eigendom

E worden verkocht, uit het Schut, te
Kromdrdlli, op den 27 November
indien niet \'roeger gelost :1 Schaap, rechteroor. winkelhaak V1lD
TOOr,linkeroor half-maan van achter.
I
Schaap, rechteroor stomp, linkeroor, halfmaan voor en Dchter. 1 Schaap, rechteroor slip, linkeroor I!Chuins achter.
1
Schaap, ongemerkt.
1 Oui, IItnkkende
merkeu.
1 Ooi, linkeroor
winkelhaak
van acbter,
rechteroor
half-maan
van
aehter, geletterd J.N. lOoi,
linkeroor,
zwavel.taart,
hll.lf·maan
van
achter,
rechteroor winkelhaak voor, stomp.
J. A. VAN ZIJL,
Schutmeester.
Kromdraai,
6 November, 18n.

.

E Ondergeteekende
heeft een
lading Splinternieuwe
Timmermansgereedscbap
. en andere
JCOOderenontvan~n
en. zal het verkoopen op de 8~p
van de heareD gebroeders
DE WET, KerkStraat op

Vertegenwoordiger:-

bUlJ', mlt HBDwIG EBBBB4BD, jonpte
dochter Tall den o-.erltclen heer G, T.

BCJl;._a:I{

JOHANNES

KLEINV ALLEl;"

T
18~7,

hef,
mber 1897.

D

B. G. LmOrON en ,co.
DYNES,
)[ATHKW' en co.
J. D. OARTWRIGHT en 00.
B. LA WRBNOE en co,
STEPHAN )[oPHERSOlI' en 00.
en btJ andere Pakhuizen.

GETROUWD

ANDRIES

den 14den Deoember,

Publiek

i

VAN

CHAS. W. HOLMES,

,;:,:",:;", ~
.......

T

J .1

Afslagers.

zal op

DINSDAG,

T

VERKRIJGBAAR

.. 00..

D

mUI
bel<

VEBKOOPING

E ondergeteekende behoorlijk door den heer
gelast geworden,

ZOON,

NOTICE·

-

~;"';'~M,>:ib.~~~,;:.."",,,_;
;o.,......,..,,~;~I".~,

Voor Y -Rations, Joor
Paarden er PoUtie Joor
het aar 1898.

TE Vt;RSCHEPEN.

..

"

DERS

&

IIOFMEyrt

PUBLIEKE

SAUER BftUG TOL.
H

V'

gao,OOOBLIKK"

A

J. J.

BENOODIGD.

ENDBRS
zunen worden ontgebruIkei!.
vangen
oor den VODtroleur
""1 ';"""""'" d' kan ;of eeD dier 'UD dat
en AnditeUl eraal, Kaapstad, tot
"an een lIatuurl!lke
aan' al der liekte ben~ld
i•. "f \,," Ilell Mil
,Tolgeode op IDenting.
In t.lidd8g op VR
DAG 10 December
clk Ke"al mooL bet
Itgezocbte dier in goeden
189ï, voor den ieronderbeschrevetoe><land Z!I". nU ~ ziekte, en "'D Runderpeat
ruimtelI' zes wekeK
",teld 'liD.
nen voer-voo
,te wordeD geHet i. beter. ON r mogelijk, de.e
gelOot..
bij de
rwbeidene
Politiedieren
le pre
n of &e .Ierken
door leverd
in'pUltingen
vaD '.ig bloed, beginnende
lDet stations in de K
pschEl Schie!'eiland
lIJ k.c. dali 211. bO n laatatel[ik 100 k.e, met
zoo dikwijls aa ereischt wordt.
tu ..,cbeDpoozen
nu en dageD.
Tenderaars
orden
gevraagd
Divisional Council of Barkly
X eelll een scboou
!jze ... n emmer, lJ'eëmail-'
leem ",dIen mogalij
of eeD blikken kruik met monsters (behal
groene gerst) hier
East.
een .ast .Iuitenden
. bel, "ucb
d.aehe
goed
Zij mogen
uit, \'ul dieD dan Dle .. ater, en kook het water ten kantore te I ereD.
daariu gedurende ee
wart ier.
lte van. den geMaak
eea bonol..
van iizer «I<,or flen .tulr
tenderen.
'1' wee
il.ertou .. uit te rale
,kook
dit in d.1I emmer
POUND SALE.
uf de kruik.
ter .ervulling _van
Werp bet gezoute
dier neder, 'D[jd bet baar
ten in elk tender
O
be
!!Oldont of the pound at Kromun den nek over d
ballader
weg, Wll!lCh die
Ue voorraad moet
draai. on the 27th November lSn,
plaat. lentoga, eu
.f bet dan me~ een ODt8m~ttings.tof,
zooal
rel-t
:eene f.o: 0 oplONling
van
iteit zijn en in een if DO~revio!l8Iy
karbolzuur
ill water,
scbapen dip en "a~r.
I Sheep, right ear Ikjuare: left ear half·
conditie
worden
Ledig het ... Ier u
dell emmer of de kruik.

Bemoedigd door de enol'l'll•
verkoopingen, m~ken d. Fabrikanten zich gereed om

PPLIl'.\TIEN
\-oor tie lJelrl·kklll~
al,; bon'll
gt'II(X'md
zullen duor dt'lI Ondl'r~~tcekl'lld~
worden ill~ewac"t v,;,;r en tot den
I-kien Dl'c;'lI1ul'r aunst.
ApplicantI'll lwh''''Y''n ~ll'dlts ct'Tl
Onderwijz.ers ('rI'l in";l;\t 1<' hrziUen,
het welk l'('lIC v,'rfi,'l'htl' i~ in alle
Gouvcl'neml'nt" ~l'h()ll'll, ook wordt
er Ondt'rwij:i ill Halld- l'll .\aaiwl'rk
verwllc!Jt.
~alaris id £Iin pt'r jHar, verder
aBt! gdden VOf\r M llziek Onderwijs
indien de applieunte zulks verstaat.
Kost cn In won ing zulle n als naar
~woonte
door den Hoofd·Onder;\'ijzer verschaft worden voor slecht.s
£'2 lOs per maand, allt's ingesloten.
Werkzaamheden
te beginnen met
de opening na de Kerst vacantie.
Communioatien:
te worden geIlddressoerd
P. J. RETIEF,
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Gevraagd

AFRO.-AMERIKAANSCliE
co" hebben 60~EZELS geland
speciaal uitgezoc.ht in den STA~ T A~ M~SSOU RI V~ waar het
Amerikaatl8Che voomen wordt.
ZIJ zIJn blJ uitstek een Urtmuntende
Bezending in bijsonder sohoone en gescbikte conditie, meestal 14.2 banden boog, een grootte voor alles ~scbikt.
".
De Invoerders zijn er overtuigd van dat hun voorzicln.ige selectie
aan de Beste Fokkerijen pene klas van dieren ter markt gebracht heeft
waarvan grootte, kleur en geschiktheid niet overtroffeD zal worden.

B

Afdeelingsraad, Barkly Oost

~ecl'etaris.

.A.ssisten te

H

damaging or obstrccting any Public
Road, Trekpath or Ontspan in thid
Division after this Notice will be
prosecuted according to law,
J. jo'. P. PEROLD,
Secrcta-y.
.

10.80.
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X, Eo :)MUTS,
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ZATERDAG, den 20sten November,
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(IJ I III a IL.: l..'
Jlt'(\ W:l.ar voe ingepnt
i...
geworden Ilwt Ki.M_.'b !:al. wllrdt
!Jr lIid aanbcvoJtm
Jlt 1.ulk .. wllrd
g<"!ll~d du .. r CL'IIt.! incuting
met
~lftl~
l':,)tltl (
ci.1..·1ItlUlJdell
cl;I:?, omdat de
ondul"\"llitilllg 1 rt. ,lat tun!.!! ~r up doze bloed
InCt~tlll~
t:t'IIC
ci,aald\.· reactit.l \ ulgt. hetgeen
~Ct}r ztjldt'll:Id
urt. lId de ulI\'atuaarheid
r~ed8
~f"gf'\'cn
tb,,)!"
e i!~d IJlet l'4ch:Jnt
te ,"ermeer
tIereI!.
I n lJ!.· "I'\';d '-an melk \"('11'. dat ingepnt
ioi guwurdcu
I ,t
Kodl'~ ~;d. l'/I
eigenaar
rie7,ch'e niet w . .:dlt ill te ClJlt'rl md serum en
VeC een milllcr~n
I(ift!\( 1,J.. eJ I I eJnd·'> het
10 gt"CIl,
da.;,r luIk ~C.J ruaat·
,'l,rm fh:r llt,:k
',lil
mcJk:
rt'I.;I'J
lid "ph l.lL'n d,'r af:wh,'idill:.!
I, I'll. In ,",~h~gl~\';dlt'1Iook hllunc
\-l'I"",rl:tkrn
1rl It.'lf' !I, WL\t-Jt
a.'llll}i}\·olen dat
k:th'tT~ dnt·t
, IUt t \"ji.,rdt,,·1.
h\llllle
IIIt:1k:zulke
t! l_g(' ila;l
W
lnpntf'1l
mf't
ltll\f'rt'
gill al"
Klwlcn PP nl
hen
~l,Jurl'lldc
ycnw·heidenc
ecnfTlIJdd
Of
de zickte
tt, Q..·"chenuetl,
en
ma.anden
teg
IljJtertljJ t" o.,looudell.
hunne melk t
p' !f.t! "ellnengd
lIIet ~I...
cerine,
)Iel hel 00
t! lilgl'~lotCIl
de Illtwtrng \'all
is IJl! Je met
"en kllbieke
centimeLer
gIftig
ec'l . tiende
"a
en er
bloed op den L nden dag daaropvolgende,
'won.len
~at
e'1II8
Iwe..de
bloed
i~ aanben,}en
rden
gedaan
van
"et>rtien
tot
inenting
tal
laL~r.
In vele ge,-.lIeu
I,jn
ze\"cntien
dag
11A1
.. n .... rkregen
door deze
l,t;t'r goetlc
r
maar
in
80mmire
t .. eede
bloed enting,
1 \ "" de eer>tt.. blOild inentiug
gtH'allen Wil.1r
, d. i, l\yaar l{~lIe dieren in de
geheel ,,·..., .. to
inenting
lroop
,iá we en, if' d~l.e tweNic
",,'!.merk.lijke
.Ierfte.
Vange ... lgd door c
C<.)f)fdfentle,
obcboon
eene
daar
dal dez
mei blved niel afradende.
tweede
innent'
rt.&llneming
Riet aanbeyeelt..
hare
algemeen
,,,~nmerkelijk
no ico gepll&rd
oaJlr zulk. me
gaat.
)fet
loot 0"S( "I' ""rUm .ijn d. loden der
Conferentie
.an
eening dat o.,boorhJk gemaak I
~erum hdcr
e
~eel gemakkelijker
i. iu het
gehruik
dan af l'4ChuimJ
\,10('><.1,
en ,i i bcvt>len
het ~el,ruik
vall
er8tgcnocmde
"terk.
boven
het la.al!>itgenoc
c, wanneer
zulks kan v~rkre·
gen ", .. nlen.
eh Ion eintle eenig I'lo~eJifl(l
uithrt·ken
der [- Ic tCg'eflloet te komen dat ill
,rkomcn, welke fer "l'rwijderd
IpuTlten
wa.ar
de ~Crlllll W~)nlt
zij aall .at eentg'c wec:!!tand·
YI:~ gt.:zondcJIl
worden
naar
III aan dl" hehoeften
te l'uorziell
1.ulke di!'4trikten
t de ~t.'rulll daarheen
kan "ortnt luIken tijJ
den ~ewnden.
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Afslagers.

VAN

PPL1 CA TI EN zullen ontvangen
wordeu voor den :ondergeDiv. Council Ollice,
teekende
tot op den 15 December,
Paarl, 19 Oct., 18~7.
e.k., voor de betrekking van onderwijzer of onderwijzeres.
in eene
Afdeelingsraad, Aliwal Noord Buiten School in dit distrikt.
hen. herstellen
de meest
dezelve.
AppliCaDten moeten bewijs leveren
lIel Departement
I
eelt
echter
aan dat
van
goed zedelijk gedrag en van
: l'Oc,h,oolle troopt"D niet m
serurn "oroen
ing~ent
,.,,"nlnl do ziekl.e wer lijk onder ben i. verbekwaamheid om onderwijs te geven
~·!1t:llenl of in hunne on iddeJliike omgeyiDI
U.
in de Hollandsobe
en Engelsche
\\a":neer _.troepen bes
t worden.
moeten Jjj
IER~~KqE
gescheidt kennis- Talen en in de vakkeu van eene
nt.,nll4jd~II!1k met seru
,worden iLget>nt.
Die
111
)!j
genDg 'dat de huur van bo- gewone burgerlijke opvoeding.
male tempcra~uur_ too ~ moeten met gif ti,
vengenoemden
tol te Sauer Brug
IllDed worden (Diet-nt,
10 nauwe voortdurende
Salarif , £60 per jaar, benevens
op den Lady Grey Weg voor het vrij logies.
.
door zu deft nacht s
zamcn
in de kruJ
te
tijdperk van een jaar t4r Publieke
D. S. BOTHA.
lrouden
Veiling zal worden opgebreeht op Dordrecht,
1/,,( l,a'O/a rau Sf'/"
i" IrfU'jwll diJ! "rut"I"/"
!jl/i
""!lO'HJ ;;jll._
t is nutlelOOII te tracbten
Vrijdag, :3 Vecember, ]897, om 12
12 November, 1897.
gchct"le 'troepen
te
metten die yooraf ingeuur v.m. Toor het Magistraatshof,
f.ntzj,nmutg:tl.omtl
hel n.iel lOngelijk ""biint
op al zulke ingeeote
Aliwal Noord, als waar en wanneer
reu de ziekt .. gelijktijdig
over
te Lrengen.
~
t \"aD bet
ZAl liek
de
huur conditiën gelezen zullen
worden
na de in8pu
ng van giftig bloed docb
vele kunnen onaaog
.t bliiveD, daar de onvat- worden.
baarheid
door de Jr
gegeveD . nog "erk.nd
is
Op last,
f=D
hen nog be8cbe
t, en lij' .ulleD ,derbah'e
niet 1!C610uten word
Bij de"e troopen ja b.t
N. K St.lUTS,
"oor den eigenaar
best om een ,"oldoenden
Secretaris.
voorraad
:4erum te
rkrjjgeD
en het vee daar·
SCHUTYERKOOPING.
mede iu te Kpuiten
oodra bemërk t "ord t dat

Runderpest.

crctar i..voor Landbouw.

Jngt""llt

{'1 E8CIIIEDT

p4lrti"l
l\.alll

M

Paarl Dlvtsrenal Council.

E hirronderaangl:'ltl'c1I1C Gouverneinents
Kenn~~geving. No. fl/j2, 1897
wordt alhier voor algl'mrt'ne naricht gepubliceerd.

A (deel/ng

PUBLI KE VERKO()PING

Aan:

ÉT negenjarig zooatje van den heer
JOUIlIlH W. Baraard, HolrhiM,
distrikt Cain Dia. Hij paatte IChapen op ;
Will! Zondag. 30 October nOK op &tjnl
nd.... pi_ta, alwaar hij gezi.n werd.
!Joch keeme dieD noud niet met de
~n naar huts, Ondersoek wem dadelIk
I
lilJeateltl,
doch tot· hiertoe zijn alle
-)WNERS
of Farms in tbj8,~J)i- aangewende pogingen lot wedenindlul
te .erpefe
~weest.
De ...riendea bij
(
vision over which
Public wie hij mag 1:ijn of aankomen worden
Roads run, "eing desirous (lf fen- hiermede uiten!t dringend verzocht .. n
cing the same, wberhy quarries in zijn uiter dadelijk le doell weten, zoodat
use of the Council will be fenced in, hij mag wonlen teru"'flehaald, en de kommer, lIIDart f'n kwelting omtrent hem
are reqtH'l'Ited to give at least six mogeu ophouden.
weeks previous Notice to the CounAdres, JOH. W. BARNARD,
Holrivier, P.K. Rietvlei,
cil oHheu- intention so to do.
Dist, Calvinia.
.A~d that nil persons cultivating

Van Drand, Palen en Om,

Publiek

.'-.&1..

.f' 00.,

J. S .MARAIS

Inenting tegen Runderpest.

helninzsmuterialeu

muad....

Draaih04.'k, Van RhIJuB Dorp,
10 NOYember, 1897. ,

in de Hantam en bet
kunnen zij bet publiek
worden als eersteklas.
H. DU PLESSIS.

Bokkeveld,
aaubesolen

l80ï.

VERKOOPING

Paarden
88Q

Il!

,• EZELS!

iD _
OIlderdom ...
jllren en 6
Da eeD kort.
krankheid wn slecht. 3 d~.

n

ARQUARD. lijn woooháit.,
Fern VilI.. De TuinfIn, op DonKlapDu.ê.
der-lar. 11 d..... r, LBOPOLD.MABqUÁ8D,
Onder do Paarden' l.ijn verschei
C.M.G .• In zijn 72ete jaar.
De begraf"nis &al lijn woonhuis hed.n
dene paren egale 'Koetspaarden,
mak gedresseerd,
waaronder
4 (Zaterdag) ftlUJlldd., OQl 2 aar -.ertr3kk4, en bij de Vrije proceetan tach. Kerk
fraaie gedresseerde Merries, en dAar om baU drie llQn, vanWlla.r zij naar Maitzij allen uitgezocht zi:jn uit de beste laod f',eQletry per spoor zal gaan.

R_ l.VL_ ROBS & Co.
STRANDSTRAAT.

.J!!L.

m)JD geZUL, op

P. A. H. VAN ZIJL,

Op Dinsdag, 23.Nov., e.kzullen opgamelde
Verkocht worden

Gmven, enz.

Stalen

Alf

va.n 3 en 4 jau oud.

Combined
Vineyard
en Sohoftel.
Bloem van ZW"av.l,\·
Stoeterijen
bhlo&.baliten.
't

I

Speciale

liefde ftder

15 Ierstekll\8 GecIresseerde Paarden,

VELD HEKKEN.

Op last van der Raad,

onta1ape~ iD den Beer,
ALan~ v
ZallACHT
October, 1891,

TERIA AL I

Spoor- en Hoek Standaards,
Doorn, 5 streng- en enkele stalen Draad,
Gegalvaniseerd Net-draad 2vt. tot 7vt. wijd;

I r-nder .. lilt

hiermede

ZUID-AFBIltaAW

KAAPSTAD.
40 Goednteelde Gedree8e~e
en JODge Paarden.

OP

---

.

VRIJDAG

Den
19den NOVEMBER
.

Z

ULLE~
opgemelde
Paarden
pubhek verkocllt
worden aan
KLAPMUTS
STATIE.
Onder de
Paarden
zijn verscheidene
paren
egale Kar ~aarden, good gedresseerd,
e~ daar ZIJ meestal afkomstig
zijn
mt de welbekend~ stoeterij van den
onder~ke~de
m het Richmond-

lObe ~triot.
omaoodig.

la
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A. T. RUTTER,

M

AKER van de beroemd.
Koloniale
"INNES" en "ClUGHTON"udel,l,
bekeni 0TIIl' de geheeie Kolonie. Zadtll __op
o~
gellUl&kt van £3 en meer.
Il181IW
OJIIIIII&tok:t of .. nv ~
'rOle- pakvnea YIID de kluta..

01lCle"
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DE ZU1D.AFRIKAAN VUIINJGD
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f ENIGE

Hollandsche Boeken.
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ember,

~ELS

geland
het
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I rt muntende

al 14 .2 ban.
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DE ZUID-AFRIKAAN
YlJlllM8D Mn

dlend
Deze milllukklng
Wlll grootendeelll
te wijten aan de .~ mpathle
die de heeren
KRUGER
en JOUBERT
In de westelijke
proviaete op publieke vergaJenngtln
ver
wekten.

ZATDERDAG. 18 NOVDfBBB. 1807

ftlrp~.
De Clwe 1'I'14e1 YIlD ~n

tracht sich

vertellen
dat zU ann slJD, verwa"rloof-tl,
telea .... fe1d, 110mBTerbiUerd
ell Uit It't
lot nu velen van hen ondragdlJk
I~.

De :::~ad ea de electies

te l'erded~n
~n de 1IIl1imerkiogen van
profellllOr
MaraI' in de "yood. Ol er dell
UPROEPING
VA~ cmKEL-COMITE."
hIgen
aanval -van een COrretlponllent
"X "
Eenl'
~van..,
...
h.teneehool
UI
In
de
Brouwer W V Ih Ir trill( J" klo nl
Bet volroude la ODMtu pl... l. us toege
In g6nOtlwd
blad op de zed"hJkhtlid
der
De
bet!ChrijvlDg
van
de- vergade
Tran.lrei
wordeu "p;Jerlcht.
D,' ilJnode
zond eu • Jl
h' I'"
U ';U!l
,lfllUl UH
theologlsche
studenten
te Stt>II.mhoAch
ring
te
Paardekraal,
waar)p
besloten
hllre goedkennnr
uVt'r-de zaak altHorderschee Dr J 1 Ier ft II \\ III
., H d»
9~,r litt /1'11,.." 1'1/ ti, r'jts
tW ti "Ir li.
Wij wensehen
on.
DIet In delle zaak te beeft
gettprnken,
en alle lUopluke
onderetenwerd
de
republikelneehe
regeoenDg
hf I I ~.. Isu hl"l!
H'
....II l-:'l
"""'UN'1t
I". ti H Át, l flrr Il Hl r
mengen,
doch de w!Jac! waarop onze tijd.
ning beloofd
Zij heeft de niiToermg
nn
n~
II
vau h.1 I' 1,IIJk 'II
te
heretellen
III ook
zeer
tre1fend
JJ,,,,fVf ~'"g'''g
". tU A,m}'",,,1 "'1#
genoot ht1t woord "fatrpls.y"
gebruikt
verhaar
bee1alt
aan dPJl ring Tall Bu~reg(J.dlen~lIK
I.. " Il I- 'lI ore
Waarde Bondabroeden -De oommUIl .. YaD
De eehrijver
verhaalt
hoe dat hij en de dient eenige
aanmerlu~n
"Fau'Play."
Dit I" de n uuu then dr E. J I' JORl!\dorp opgedragen.
VOIgeDII wat er geval.
Il( Il len
.!~ hd
k>aichl over electIe. beeft mil OfII:edrageD u
egt de Capt TtnU!lI,
noch FrantICb
heer
KRUGER
uren lan« op en neder
HE'" de welbekend .. rechter 10 de Translen is Tall de leeraren
Tall Elhot en
bekaad te lIIIlkea, d.t d. cirkel oomll~ verpde
Biesterveld P (, h rn ol" I,.. II,
noch
Hollandeeh,
doch
.Ieehta
eeD
een.
dwaalden
den avond voór den dill waarop
vaal
heeft
gegeven
aan
zIJn
zeer
InteresnnlJell
ter benoemwg >:&0 kandidateo voor den
Dordrecht,
II
daar
een
rroo&
arbeidneld
\~ lJ
na 'r Ip~ ww I I.
voudlg woord voor _
waarop Engeleehen
W.t.p'NDden
Bud &allen word .. phoudea op
bellloten
werd de N!p8rlDg te heretellen
sa ut g'!'8C breven en hoogst belangrlik
boek
.Molenaar
P J
H....lrp "U maar
gewoon sUn zich te beroetnen,
en wij moe- Toor de kerk, en de ,",ungo 'Wenaeh wonlt
de !'Wda aaoceI<oodisd. pluINu ten .lf are up
dat de rmg 'Van Burgentdorp
'-811tg
Lit deu t QU v In le
h HldeJende
over de lotgevallen
van de De HItsla,; der onderhandeling 'Wall, dat ten geheel,
en III weigeren
In delen bij DI:p&proken
WOENSDAG
d.n t!l DECEMBER
.k., met
yern Iglng
der H ng. Il )Qtl n 4~
&lj besloten den zetel der regt'6rlng voor- profellllOr Marai. ter echool te gaan." Hoe moge Blagen ID deze onderneming
ZUlU Hnkaan9Che
republlek
gednrende
then ve,.tande
echter dat IOdlen de beer J
De Vrou..
Comuie
II f int
te T6Itigen
Dit be- fl'8lli en beteekenlrt'Ol
8 Bofm.p,
2"1 CalDpBtrut Kaapetad "an een
klinkt de .. pocherij
UI' jaren
l",ili tot 18'Ij Dr JORI8SEN 18 loopig te Heidelberg
•
F",in lo: Doernar
k I e l Il
I I,
Onderling
Saut deed der synode de voletrelr:te meerderbeId YaD vooriUttef'1l van
na d. behandeling
die dr
sluit, voorlooplg gehelm gehouden, werd OTer fairplay
... n 111'1k uakrellott .. ke munnen die hnn
dl.trilrta
_tareo
l1J lien of meer k,CIICirkel.
Roth ubure A mn
II t
vr'dag
"Of iemand ala kerkeT £ iii I w, II!ITt F., EIl!rellaDd•
op voorstel Van dr JORIS8K!'i en -Iameeon en zijne officieren te beurt 111ge- volgende
I ,uiIJkhei
I tfdrukkl'u
{p Illes wat ZIJ genomen
Dt u: II III n betz I
'ellJ
va n "I 11.. 11 r
d1Co.aar kan
gt!koren
worden,
dit! deo vóor Wovnedaa' den EJ,;W!TF.:>1
vallen,
vergeleken
met
die
welke
de
heer
I"
!(Teil vergsderd
dat
later
getrouw
uitgevoerd
Aan
dit
be10
s-:brifte
of
per
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08.0_.ZELFBINDERS EN MAAIERS
en
machinerie en Boeren Werktut,en.

InvOfrdé" ran V"beterde Landbouw;
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Kortste ap ~kOOP~41
ROute:VJ)OJ"R·.lzltaell1S
Goed.ren vo,deZee
n.... .11)1~1d1'
mei.bl.ta
.n IUldere pl_~1' In de:T..an.VaaI •
.D.... IIJkache, 1 'peraonendl.nat
van. : Lou~
(DelqoJ>aaD 1024 uren naar Jo~n .. bur •
en'~ Uur naar Pretorla.,·
i
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%111DBBUTlII hUl SOOIT.ftillWLD.
PRIJBTREKXERS

•

Voornaamste

DB OSBORNE ZELFBINDERS,

zijn licht

aan al de

'ALLl!llOOrten __
. te beko~en, Roed

Tentoonstellingen.

goedkoop,
met
draad gewerkt.
Prijslijsten worden

balsnceeren

en sterk,

gestuurd.

zeer licht, Snijden en Binden kort zoowel als lang graan meteven groot sukse,s. Wij ~aarborgen
dat onze Machines alle satisfactie
geven, en laten ze door onzen .Amerikaaaschen
E.xpert
opzetten in werkende' orde.
Ala gij een juweel wilt bezitten, bekomt de Osborne Zelf-Binders en
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ifoor81ag eD
i

.
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aanvra.

.M. H. J. UIJ~ .. '

.'*.. IDI... _
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Adres :-pAARL~
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EN STANDAARD

BINDTOUW

TEGEN

ZEER

LAGIi

PRIJZEN.

46 11 47 STRAIDSTWT, WPSTAD.

P.K. BlIill33.

PROBEER

Het Zuid Afrikaansche Leyende Haye Geneesmiddel,
-

liell .urtkal1er Boud

THOS. P. THERON.
8Ohr1J rt :-

L.W.V. voor Richmond,
•
I1nl,lown,

RKJ'ell .·IlU:DI.A'IJEK

BROS .• P,·

en Secretarie

:s"vCIIIlJcr 1J. 18116.
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veilig' !

Kiet-rel'g'ifti~
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toe te dieueu

DOOR

Onderlinge LeYeDsassootie 181
schappij lID Autralazie, Bepertt.

D

Uoofd Kan/oor

.

KAAPSTAD.
.

KENNISGEVING_
B ondergeteek.ende

is gereed·om
orders te ontvangen voor de
Tol~nde .. Merken" van de beste "MargariDe"
immer in deze
Kolonie ingevoerd, vervaardigd in de Fabrieken van
.

D

Jaarlijkach

inkomen

• ~LB
.

B. V.A.N NOO_DElN.
• ElENIG
AGENTr,

• 1> Voor voormelde linDa iD ca K.UP-KoJmrm, K.un·.t..u>.
_: na LOOP .. &.UTUL IITJU,.I.T.

i

lW{)

U ens-,

I

II

namelijk: - " Early
.Rose,"
Roode IIebron,'
"Witte Hebron," enz.

~uritan,"
Early Bruce."

Doe aanzoek vroegtijdig

JAC. HEINEMANN.

DIREKTEURU II ZUID AFRIKA :
GOl!DOll

K.e.M.G.,

SPl!IGO,

verband
INadvertentie

JOHN

W.

Bestuurder voor

RAIL.
Zuid .!!rik&.

VERGEET NIET,
i DAT

VAN DER SPUY,
& Co., ook eene
,Afslagersbezigheid
aan de Paarl
: heeft, zoo wel als te Malmesbury,
alwaar alle Venduties enz., aan hen
toevertrouwd,
met de grootste bekwaamheid en billijkheid waargenomen worden.
Voor bijzonderheden vervooge
men zich bij de
Heeren D. J. A. YA=" DER SPUY,
Paarl, en A. ht~IEUIAN, Malmesbury

i

..,.

1 ert het Voor!I
Va.n der SpUi, Immclman
Kantoren,
Malmesbury

ct GO' Alslaters
I

en Paarl.

Telegr&fisch .Adres: " HlINIMilN."
PostkllJltoor .Adres: PURL.

AN het geeerd Publiek van de
Paarl
en omliggende
Distrikten wordt hiel'Inede bekend gemaakt door de ondergl'tcekenden,
dat wij in staat gesteld zijn om
alle timmer- en bouwwerk aan ons
toevertrou wd, met allen spoed
en
stiptheid uit te voeren; zoodoende
zullen wij de ondersteuning van het
Publiek van de Paarl en omstreken
i zeer op prijs stéUeB.
De bezigheid
zal voortgezet
worden onder den
I stijl

P.O.

Atlle3. {

" WINDMILL "
.
'
Aohter Paarl.

De Heer James Gribble,
Afnemer, P.AARL,

W

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

Y,~lt D. SPUY. IMMELMAN li CO.
vandu 4fsloJ!.t'fS en A;7en/~"
Tel. ad. lIahn~b1ll"J eD Paarl:

"·UNITY.'.

QII

allen eerste

C:::o.

K~NNISGE'VING.
Dr. R. nUGER, B~tB- e.xamen
DUI t

Paarl, nabij het
heen gedurende

uitgeoefend

S chl

and.

Stadhuis. Voor5 jaren praktijk

.in gi'OotA:!

dOBpitalen. S~t
KinderkwaJen.·
De uwe

ParafDne

Stove,

Stove.

IJ hebben ill_ist een verdere bezending van opgemelde ontv~n,
ook aan

Lawnmowers,

SanitaireVloervemia,

voor den

"Handy"

in vencheidenl

No ..ember

Voor Vracht of

Wij bieden
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~=-------~.
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- -------- ---------~
.

~.bt!.~2!_~~~oo~KT.)

A. SPOLANDER & CO., .Spuiten'voor Inenting en Glycerine.
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1101GB
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December
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Rippingille

,Somerset West Strand.

,ererucllfw
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phtel SNti.
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DB Stoom'booteD
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DE

PIANO

sea View Houe."
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ZUID-AFRIKAANSCHB

Uitvoer

DE

Paarl.

......

eo•• u/t.ti ..

tlee!

De "CASTLE MAIL " MaatlOhappl,

en Vruchten
Ki~tjes enz.

DR. R. KRUGER,

ClOeD-"

H

KONINKWKE

ALSOOK

Duitsche a..V.1aee.

vrou. wen- en
.

EEFT de eer a&D het publiek
in de Buitencliatrikten
te
berichten dat hij een HBEL STEL
TANDEN in EEN DAG ba
leveren
tegen minder
daD de
HELFT nn den 88WODeD prijl.
Een waarborg TOOr vijf jul' wordt
met elk atel gegeTen.
All.

..ten gerieve van huisgezinnen tegen.la9.gste prijzen.

" Floorl:a..,"

A

en
dadelijk

Ulster Kamers, Grollt8~/8Ïflt

Huis. en Stoom Kool en Coke, geleverd in kwantiteiten

Lawn- Bprinklers,
Vleeschsafes.

KENNISGEVING.

:r..::
"0411

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

PwL
Alle bouw- en timmerwerk
aan
de firma toevilrtrouwd
zal met alle
spoed uitgevoerd
worden.
Goed
werk gewaarborgd.
Verandas en
balkons een specialiteit.
De firma heeft altoos het vol.
gende gereed voor dadelijk gebruilc
Vensterramen,
Deuren (alle grootte)
enz., enz. Bou w m ate r i a a 1
wordt ook verschaft.
Bestellingen
voor graniet voor
bou wdoeleinden worden genomen.

lIIri de,

Gebroeders GROSSLEY. " Otto" Gas en Olie Engines.

Houtwol

voor

"area. '

C:::Oe. LOKDEISCHE
TAIDD IIsmOU'

Steenkool Handelaars en Commissie Agenten.

HEINDlilN, MILLER & Co.,
Bouwmeesters en Contracteurs,';
t&dy Grey ~tl'&&t

de Heeren

!M}IELMAN

..,

DlBUftt1B TU BH

AGEN·TEN:

met
bovenstaande
wenscht J. HeineY oorsitter.
mann het publiek te informeeren
De Heeren ADRIJ.lI VAli DER BUL., Koopm&D
x.. W. SPILBAUS, Koopman, Kaapatad j dat de zaak in vervolg gedreven zal
worden onder den stijl of firma,
Sir

De Heer WAL KE R,

bij

C:o ..nbr:l.lmo:k

DE

De 1

soorten,

welbekende
"Snowdrop,""

£~.500,000
£44.0,000

over

I.

Il..,.

TE ARRIVEEREN.

.£10.000.000

ENSCHT,
terwijl hij zijne
klant~n door geheel Zuid
Afrika dankt voor hun ruime onderBAGElRDl:AN
$
CO •• LTDI.,
steuning in het ....erleden, hen mede
HOLLAND
VIZ_-.
!e deele~ dat. daar hij teruggekeerd
Drie Kroonm9rk."
..Bakkers LievelIngs 18 v~ zIJn reis naar. Engeland met
• Halt Koemerk."
verDieuwde gezondheid,
hij in de
merk."
persoonlijk
alle klanten
~e
ordfl1'll voor gep:-eseneerde
vl~'<OOrt.n,
sat!c~den etc., ete., gepreser· ,toekomst
ftefdi in .. Ge (,o~leroti~
fab:ieken
Liml"
Holland
"etoe: orden Toor oe zal bedienen.

J!'Ch&ipl.e IIOOrtea van Tafel- b6d- en hW8boud linnens, bl!.Ild.C:oeken ?a~doeken
~
flaDellen, geetleepZ tins .. e.na., uit de faoc1ek·"an H. Vanden Briel, Hollan~
&er beaichiigiDlJ NJ1 de vendll-bntoren
TaU

aan allenIl'e" D "
Kenm
het moge Aangaan
'sge\1ind

Kaapstad.

Bedrag aan .As.nrantics van
kracht gaat le boven
Belegd FOIlds gaat te boven

DU TOIT, SMIT EN CO.,
Bouwmeesters ell Contraktenl's,

ADDERLEYSTRAAT,

Zaad-aardappelen

-:

-------------------E volgende

Zuid .i.(ri.ka :

VOOf'

St. Qeorge's-straat,

..
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MAXWELL & EARP, ~~~:~~~:

ondergeteekende
wenscht zijne
vele klanten te danken voor
DOK-WEG, KAAPSTAD.
de ondersteuning hem gedur~nde de
P.S.-Aardappelen
van onze Moeren gekweekt trokken
laatste 3 jaren gegeven en wenscht
OPGERICHT 1869.
laatste jaar.
hun en het algemeen publiek te prijzen op de Rosebank Tentoonstelling
melden dat hij nu een ruimer plek
Het Eerste Kantoorinde Wereld
en vertrouwt
hun
em de Overgaaf
Waarde
in werking
te heeft betrokken
als in het
verledene
te
brengen
om ·AchterMI.!t.Uige Poliasen T&D gunst
kracbt te ho rden.
erlangen.
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TE .ARRIVEEREN .. :,

Eenig ding in de Muziek lijn wordt voor.sien, van af het grootste Kerk Orgel,
oot een Mond Trom.

TANDEN I
TANDEN"
TANDEN!!I

Agenten.

A.merika.

~

,

ITTE ,Calicoes, speciale maak.~l'l> tl'g.('1l g/~, .106 en 11/- Stuk
van 36 yards.
llorrocb~s
& Crewelsons Calicoes tegen laagsten
Linnen Darna .ste 'I'afelservietten
:,/G, lj (j, :;3 G, 9/11 doz. Linnen
rafel damast, ongebleekt, ,jl duim breed 1/-, ;j6 duim 1/3, 60 duim 2j1k,
2/3. Witte.Tafel Damast, .n duim 2 4L 2/li; (iS duim 2 ~I; ï:2 duim 3/:3.
Lakens
Linnen voor enkele Bl,ddell 1 'IJL 1/2L 1/6 per yd.;
voor
dubbele Bedden 1,:3, 1/6t, 2';3, :2,lj per yd.
Witte Honey Comb Dekens
vO?r enkele Bedden 2, II, 3/G, '~"'Ii; voor dubbele Bcddcu, ~ 9, 6/6, 6/1l.
Witte lioney Comb Handdoelu'll .~,f), \'Ij doz. Witte Turksche Hand.~ke~, 6/6, i /11, 9/6 doz. ;3GduimBlauw eU Bruin Gu'uit ;j!d. yard;
OW dUim 8~d. yard. Dubbel breed Cretonne:; 1(1, 1/-1.', l/g, '2/- Chitz
voor het overtrekken
van KomhaarzeIl (iill., 7 ~d. yard.
Enkel breed
Beddetijb titi., 7!d.?ard;
.dubbel Im'd 1,:1, I. ti, I;~I. Kanten Gordijnen. 4 ya.r~r5 lang Sb.
GUIpure Kanlcn GordIjnen ~qyards lang, 15/6,
17;11,21,0;
.1,yal-JS
lang 22/G.
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H. J. DYKM.AN,
7, HANOVER-STRAAT,
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----- --E Heel' N. J. vxx DER Wf:1lTIIUI:t.l>=",
VUB Witvlei, Carnarvon,
van plan
zijnde zijn boerderij te verminderen, wii de volgende twee uitmuntende plaatsen verhurt·n :1. "OOMPJESKRAAL
.. gelegen in de afdeeling van Carnarvon,
annex. ó' Uienfontein " en "~lelkbos(;bdall1," groot (;,000 morgen.
Het
veld is goed VOOI' groot en k lein vee. Onder undere zijn de volgende
nrootflringen
op de plaats:
El'n groot W oouhuis : oen buiten-huis;
een groot windam die water houdt voor tou minste 12 maanden;
vruchtbare landen ommuurd voor 15 mudden zaad; l'en prachtige
tuin met
100 keurige vruchten hoornen; een draage land omringd met draad voor;
6 mudden zaad.
2. "VAX ECKSWERVEN"
alias "DE KALK" gelegen in de afdeeling Victoria West, groot M,OUtJ morgen.
Het veld is beter dan die van
.. Oompjeskraal " indien zoo iets mogelijk is.
De verbeteringen zijn, onder anderen;
Twee woonhuis;
een sterke
put met Bakjespomp : ; een land omringd met draw voor tWN mudden
zaad, enz., enz.
Termijn van huur te zijn voor twee of drie jaren,
Doe aanzoek
verdere voor bijzonderheden bij den eigenaar of bij
CAREL J. VAN ZIJL,
Procureur en .Afslager,
Carnarvon,
Beten November, 1,.,0ï.
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STOOKKETELS '; alle, grootten
in
voorraad gehouden en volgens order
gemaakt.

R. :M:ULL:EJR'S,
Gront en Kleinllandel MlI8isk Waar-Hl/is.

GEBROEDERS FRIEDLA.\DER,
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Vertrouwend

!zie,
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To vorkrijgen bij alle Winkeliers:
Bijzoaderhedeu to bekomen bij

Vendu Kantoor, Mal mcsbury
23 October, 189ï.
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Ik 'f'crtruuw a Ilccu II.'\t lwf {iulln~nh'fIlCllf
III l>t·l;ml-' vun dt' wel vuart
van de veebooe.lerij
een "'eg
ma.: .ioden om het 1I11ddt.'1 u-..j t!Ot'llko,.p rll,):..,relljk.
JU kan lw! ztju .r!ra~I_'. over hunne
spoorwegen
tt!
verTocre12. daar dali I,..h-r afgdt').."t'1t
htJl:r cr b",·IJru,k vnu l'JU kunm-u
niu aen, CD bet land en vooral de
"t."Ieboerdmj er hel vOl/rdt.,,·j VHH ui IwIJ),,·n.
Ik niJlJ hd lJt'prtllt~f,! 0l' «u.Ic (""'I"U
div
I.l'\.'r
v-rmacetd
waren, op )'O(_~hal)(!D.met dikkec l, voor,
knoopd&l1D zlIolra outdek t , \""1.11 hutworm. en ha.arwl,rtn.
,'11 VI)nr pa.'1I\kn voor kl!il..~ighdd in ingewanden
eD in. iedr b~"8.1 ectrou"
it.·ltclilkt
WD.,!IJc ulhla,,: ho)\"t.'n vc rwnchtuur.
~Iet ucht ng . ),lijt
l.k.
lJljue H,·('rt:H.
I~ 1"H'.
1110:'. r. Tn zuox.

Volkomen
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MUllE HJ:&RD,-lIe1
,IOd mij he-t ~r(l..di'l(' l:('Il'''':';I'f1 ti lucrdoor mijnen dank tt. betuigunhet
v()t)f
luid Afrikaao,...,;hc (1l·n'L~_.,lJlldd(·1 \'.,ur lrtWt"hll~l'
zrck t cn 111 sc-hapen en bokken, ",,'urV8n
u miJ bPQ{om
te beproeTcn op nllJIIC ~hallC,'n voor l"t'fll:..." 1IlWell.ll.~1' l\.\':1&1 waaraan z~J mo~t~n I!jden,
.
Ik. hr. lulk:<l gedaan. c n heu het tK~l'rocfd. en he h d.: ;:rol.ll:oott: vrrjmoe licheid het lll:'.n ee~~g veebeer
un te bevelen. mudal ik \'l'r7A·k.\·rJ beu. wanne-r lij lid t~_·nuHI.II.1"P de re....ht e en behoorliJke Wijze heBber.
bt"f"Odtl, tlj-u-ker
Z~>r}..'"I·11 7.1111"1\ nn'I;!
"/,'''!ll!''r lal 1111,1,1,~1),; wezeu.
.
Ik heb het ~pl"ll('ld IIH'I ulh-en "I' ·~,,:kl.P"'·Hcn t .. .k kc-n. maar l",k op paarden,
en kan eemg oen
bet
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Grootste dat de Wereld heeft opgeleverd;
wat de heer
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van Dur~an (Natal)
ftMI'Johanneabura;·Pretorla en andere plaatsen In
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.
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