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DE EGD-NOMIC' ,u.lrRUSfJNcG'
HET GEBOUW J'S V£RKOCHT~

DE JOORBlAD lOBT UIT DEI lEG GERUIlD lOaD!I.
Bezoekers aan de Stad b.:'hooren

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

De \"OOlTfWd moet Verkocbt worden. I

Hoek van FJfin ell Sp.illatl'I tell; Kaap.tad I

GEBOUW IS

DaVi)_O~raad moot uit den we2' "'.Al~lUJhtl1'wo'ra_'él'l,
Bezoekers naar de Stad ibeh~&~ .._~"""_

eet'! be,zoek te brengen, en ~ichvane' 'leJ,'11Jh!'.
d(;).r" aangebodene KoopJe$' \r~rz:eke
' .Verg:e.et niet : : ! ,-." ,

De Voorraad moet VerJ<OQh(nu\,..",...
Hoek yan :Plein en SPinStraieri,..Q.,c"'~J:.I"Wll;;&;.>,t'"

DE EL 68.-N 0 6,409.]

---~-.___
GROOTE VERKOOPING , -

..Jf/! f!!!£_ ~2:'"
VAN B.-De SPOOrweg,die het·,.,_~~u~~,r~~IQJlJI).I:

voorstellen naar' (;aJ4!!dOI!)"t;'II~djrekNkJ. '.
- BalllBB&SCJlI£SBiRG" (aBBUG,

::-1Dt A.;ll~t~ ~ph:811tl!I en ~~,rme,JI~~,If!~!41~" -.", _o~:_ _ ',,;..,.

..,~.&< .. u, 28 MAART, a.s.
OH to UUR PRECIES.

Verkoopiug
TE'Vaste-en Lossegoed{3-ren

' .~ ..', VAN -E~N

ZEER .KO~T~AAR '
' ' M" Uifto.tl1IJI1I er i~ó'J'~ffJ7t..I.,. '__
HlIlsmenbelen, Paarden e~ Koeian;.w.,VRIJDAG

,QQ(1e1':i'él~JIcet)lfle.zjjne woon-
, .~, ~ zijn
zoon verhuurd hebbende, heeft

, , , ;ealoten publiek te doen verkooptin

EN KsO.O PT, Qp WOENSDAG, 1 i' dezer,
' -, " -: v. ,~, Om 10 uur precte«,

J. SWANEPOEL, Senior. Vee:

EN ZATERDAG,
DEN

16den en f7den APRIL 1897,'
TE

ALLEN
J.

DEMPERS, MOORE & KRIGE, Afslagers.
Cal'r:don, 8 Maart, 1897. "

N. B.- Voor verdere informatie .weade men zich n~ar de heeren

DEMPERS, MOORE cl KRIGE,
Procureurs, Notarissen en Afslagers,

' Caledon.

(Nabij Palmiet Rivier, Afdeeling Caledon.)

------
DE Ondergeteekenden, behoorli)k gejast ~o,or de? Heer. JJ. SWANE-

POEL, Senior, die wegens klimmende Jaren zich van ZIjne groote
bezigheid wil ontdoen, zullen Publiek Verkoopen op de geDbemde
Plaats en dagen.

VASTGOED:
.. _._'

,

", .~~ ;.

TELLEl~ BOSCH.'

800 Eerste-klas Hamels uitstekend geschikt voor den slagter.
400 Fraaie Jonge- Hamels.
150 Eerste-klaa Jonge Ooien.
25 Bok- ooien.
16 Eerste-klas Bokkapat.ers.
lj Do. Voor-Bokken.

25 Aanteel- beesten in goede conditie.
1~ Eerste-klas makgeleerde Ossen.
:) Eersteklas Ezels, mak geleerd.
<) Do. donker bruin Kar Hengsten.
1 Do. rij- en trek- Paard (rum).
I Do. Merrie (5 jaar oud).
1 Do. Bu1.' '
I Do. Kerrie Koe in melk.
::! Do. Melk Koeien.

2. BOERDERIJGEREEDSCHAP.
J Eerste-klas Bokwagen opYeeren met kap compleet.
1 Groote Sterke Bokwa-gen.
I Eerste-klas Kleine Bo1cwag.n.
I Kap Kar.
lOpen Kar op Veeren: "
1 Extra Nieuwe" OultIvator Ploeg.
2 Zweedsche Ploegen' met stellen.
1 Eerste-klas Snij Moohine.
1 IJzeren Egge.
I 1'fouten do.
I Span Wagen Tuigen met ZWEmgles compleet,
1 Paar Kar Tuigen.
I Lot Ploeg Tuigen.
2 Span Jukken met riemen en stroppen.
12 Beesten Vellen.
I Tweeloop Geweer.
I Zadel en Toom.
2 Zagen.
1 Voer Machine.
I Schoftel Machine.

"._.)
I,)
,) -
_.)

3. GRAAN.
::1) Jf uuden Zaad Koren.
I .) Do. Andere do.

Do. Zaad Haver.
Do. Zaad Garst.
Do. Akers.

I 5 Do. Boonen. ,
2 Do. Drooge Vrnchten.

75 Balen Koren Kaf (eerste-klas)
50 Do. Harer Kaf (do.)I 50 Rollen Tabak.,

4. HUISRAAD.

Het remone Assortiment Huisraad en vele andere Goederen
te veel om te 'me/den.



D",E HEEREN VAN DER SP?Y,
. , In ~ & Co. behoorlijk

door den Heer JAN H,
....."',-..........,ER, die zijne plaats uit de

verkocht heeft, zullen voor In den Boedel van wijlen den beer
ujna rekening op bovengemelde A DOU' SAMl'EL VAN COLLER.
Plaats' en datum, Publiek Ver.
-koopen ;-
DE QNlJERfOLG£NDE l£VfND£ HAVE OP WOEN8DAG, 17 MAART.

SOfRDfRIJGEREED8CHAP EN ZAL TER PLAATSE VERKOCHT WORDEN:
BRANEN, 1116., '118. DIE zeer Kostbare Besigheids Ge.

I. Levende Have, sls : bouwen in Kerkstraat, zijnde
",< 10 Gedra seerde- Ezels. de meest Centrale plek te' Stellen-

7 Do. Paarden (Ruins). bosch. alwaar alle rijtuigen passee-
18 Geschikte Trek-Ossen. ren moeten.
40 Aanteel Beesten. Personen veeruemees om een

26(} de, Merino Schapen. plek te verzekeren, die, wat het han-
" 30 do. Bokken.' deldrijven betreft, voor geen andet
38 Varkens. behoeft onder te doen, waarvoor den. Boerderij-Gereedscha.p, als : ligging haar zoo uiterst verkieslijk:
2 Extra Bokwagens. maakt, moeten zich voor den koop
1 Kapkar op V eeren, ervan gereed houden, Het eigen-
1Open Kar do. dom kan met alle vrijmoedigheid
2 Waterkarren, 1 SchoLsch·Kar aanbevolen worden als de beste

op Veeren. plek in de stad voor een handel in
2 Self-binder .•Daisy & Osbome" het klein.
1 Losgooier .. Osborne." De wonderlijke uitbreiding van
2 Span Wagen Tnigt..n. de stad Stellenboscb gednrende de
2 Paar Achter do. laatste jaren moet toegesebreven
Trek Z\V611O'eJsen Kettings. worden aan deszelfs voortreffelijke

2 Drievoor Pleezen "U uiversal ligging wat handel betreft, en aan
en A£ricander." :deszelfs aangename positie voor eea

4 Dnbbel-voor do ... Ransornes." verblijfplaats en aan den natuur-
2 Enkel-voor do .. Oliver's." lijken rijkdom van bet distrikt.
2 do. 00. " Howards." Deze V erkooping biedt. een
1 Ploeglande Egge. sohoone gelegenheid aan voor man-
2 Braaklands do. nen van ondememinga-geest. nit
3 Land kribben en Bokkies. Kaapstad, Port Elizabeth, Paarl en'
I Water Krib. andere Dorpen, om zich neer te-
7 Wijn Vaten, zetten op een bloeiende handelsplek,
1 Lot Balies. ook behoort de verkooping .niet
1 Weegscha., I. voorbijgeiien te worden door
1 Lot Graven, Pikken, Vorken- plaatselijke koopers. ' ,

en .~at verder tot eeue boor, YERKOOPING TE BECtNNEN Ol 11 V.I.
derij behooren. rat Terzelfder tijd zalrerkocht
. III. Granen, als : worden Een Stuk Grond nabij

5? Mudden Koren. bet Spoorweg-station, aijnde per.
7<1 ., Zaad llaver. ceel 7 Blok A. Du Toit's Ville aan

100,0 0, Ibs .. H~i: het Spoorweg-station, grCX:t 40ly. En £'1U~ehlk Let ge\\'ollt~ as- vierkanto roeden en uo vierkante
sortllucnt H UI sraad, G las- en Aarde- voeten.
werk en Kenkengoreedsebnp, en
een menigte audcrc goeJenn te
veel om te reelden.

9 MAANDEN KREDIET.

Va.nmijne zijde wegg~rnkt e. overge-

ArPLICATIES verzegeld van plant in de plaats zijner eeuwige bestem-
i behoorlijk gecertificeerd Ce ming. mijn nooit te vergeten eehtgenoot
I .' e r- HERMANODElIPEItSvu DER WI!STHt:rZEN

.tifi~ten van nfgelegde Ex~mens, in den ouderdom van 4(j jaren 5 maanden
goed zedelijk gedrag en wandel, en en 9 dagen, aan de maag-kanker', waaraan
lidrqaatschap eener Protestansche bij gemimen tijd sukkelde, doch slechts 1~
KerJc, zullen : door . den ouderge- da.gcn bedlegerig was, an mij nalatende

niet] 1 kinderen, w:a.arv·a.ndo meesten .de
teekende worden ingewacht tot 5den waarde van een'vader niet weten te beseffen,
Apr~. Psalm 68 ; 6, •

S~laris £120 per jaar benevens Tevens worden betrekkingen en vrienden
de schoolselden. hartelijk bedankt voor de hulp aan mij

~ 'bewezen. •
Ka mer Gebouwen, ~Ieen ongehnwde personen zullen' De bedroefde weduwe

No-,4 Kerkplein, School OMTberRENT deln 15don D(..'CCm- in a4mmerkillg komen. Werkzaam- H. D. v. o. WESTHUIZEN,
KAApstad,24 Feh. 18!Ji. , " wegge oopen een zweet hedën te beginnen ;3 Mei of zoo geb. Kitshoff,

PAUL D. CLUVER, AFSLAGER. vos Paard, gemerkt H. D. op rech- s"PDEldigmogelijk. Rhenosterboschmg, Moorreesburg.
l1t--.."m-m~~~~~~ij:i,~~~h-~~;";:";:;':;;:;~;;';;'';;:;:';__4-,,..ly...s.J~~~ii!t.'r.~-é::~~~~~ter~t. b .pu .,.... --:t"-~_4~~reis~!~.!.~!'~r!~d 9 Maart, 1897.

in Engelsch en Piketberg Een ieder die boven ge- i C' ,:..:~-._,- -...~ _'"te
Naald- en Handwerk noemd paard aanhoudt zal volgens I D. J. VILJOEN, V.D.M., .OITeSpOnuen JH
eu bekwaamheid om wet vervolgd worden. ! Vorsitter, Sfb. Com. WORDENverzoch.tallebrieven-

en Zangkunst onderwijs J3. J. VAN DER SPUY, Reitf' 5 Maart ]897. geld ter betaling van reke-
en van goed zedelijk ge-' Alexandria, ningen voor subso''lpQe8, Adver.
Salaris ~60 per jaar. P.O. Klipheuvel. I ASSISTENT tenties en Drukwerk bevattende of

moeten aan deu onderga- - -_- ---- , -, -_ '-------.- - O'n',deNij"eres BenlWiid. d betrekking hebbende pp besigbeide-
gezonden worden niet Onderwijzeres, I. D'IIII' \IVWij zaken, aan den Secretaris der

den l êden Maart aanst, U--.n~h .. all bri
, I I VOOR Di ~-.:; apPlJ, en e riaven met
jC. W. CLOETE, Seo., --- Wiik Derpeehool .te Reitz,. Correspondenties voor de Courant

P K Rhód [~ , EN gecertifi~1'de Onderwij- r aan den Redakteur te richten ,'. B kl eOs, j seres benóodigd voor een' I O.V.S. ' .A B HOFu~
Vla ar y ost. Derde Klas Boeren' Schoól, op de . '.. J.I.I,.£I ~ R,

plaats Kanonberg. niet ver va.n A~PLICATIES voor.. boven- I Secretaris.
Riebee.k West. Ken-nis van Hol- gemelde betrekking zuIlen door Dmkpers Ma.a.tllcha~ij
lllndsch een aanbeveling; Muziek den 0tndel'geteekende worden iuge~ Va.n,?O!t~~~, ~:,: Co., (Bepkt'.
noodzakelijk. Salaris £54 per jaar wach tot 5 April e.k. Kaaplltad, 14 Oot., i8961
en alles mf So icitanten moeten voorleggen :

Aanzoek te doe~ .bij den onder- Ca) B,ehoorlijk gecertifi.ceerde Cer- 0 r. SMnrH ,MOR~~koUSE,
g.teekEmde vóór ~ April, e.k. ti~paten van afgelegde Examens. W~LMERIwEG, WOODSTOCK.

W. FOUCHE, (b) Gecertificeerde getuigschriften J~l.\ntoorUrea: 7 tot 9 .
Riebeek West. va~ goed zedelijk . gedrag en Kantoor te Kaapstad, "

wapdel. . 1 Lutheran TeIT&Ce.
(a) G~rtificeerde Certificaten van Kantoor Uren; 10 tot 12 v.m., 4 tot 6 n.m.

lidjlaatscllap eener Prot. Kerk.

ONSECTARISCHE 8.CHOO.L. (tt) GI~rtificeerde getuigschriften
.. va~ bekwaamheid in Muziek en

. 'haqdwerk. r-
BBNóODZGD. (e) B~wijs dat zij geschikt zijn voor

hetiverantwoordelijk: werk dat zij

EEN Eerste Auistent, Salaris zu~n hebben te verrichten IDet
£80; Ook een Tweede Assi8- ve~elding van hun ouderdom.

tent yoor het Kinder~Departeme~t, Sal8.ria £135 Per jaar.
Salans £60. Werksaamheden, ln- B~nt'k' . k"~ nU d
di lij'k dad.J-:':k d A ril &.UtJ ,~rels oslA:!n z en wor enen ,DlOge , ""'I na e p ve!1rO¥" -
vacantie te word~n aanvaard. Er Ï8 : Werkzaamheden te beginnen op 1
een goede openmg op het dorp J "f d Juli .. be1-' . k ..t·d unl 0 na e vacantle.voor een A.wame mUZle -Ou er- ,
wi:J~. Applic~ties .met geinig- tD. J. VILJ<?EN, V.D.M.
schriften te worden gewnden aan , . i. VoorZItter, Soh. Com.
den ondergetee.kende', TcSór den ReItz, iD18t. Bethlehem,
20sten M.uH. 5 !Maart, 1897.

D. J. DE VILLIERS,
8ecreta.riB.

. MOSSELBANKRJVIER,
,f.')!Olaf1f'w.m TU8schen Durbanville en

Klipheuvel,

p:Woensdo[f'. 7T Mal]l', a.s.
• " 011 10 UUR PRE0lE8.

, Vendu-Kantoor,
Malmesbury, Feb. 189ï.
---- ------------

VERKOOPING
Onder Proces van het Hooggerechtshof

VASTGOED
TI!

WELLINGTON,
DISTRIKT PAARL.

In lake de Petitie van MARTHI~'T:l LoC'R~S~
SlilTlI, in sijn capaciteit als vool'lllitter
v ft denMunicipalenRaad van Welling.
ton, om de Verkooping van zekere
Onbeheerde Gronden.
. TE WELLINGTON,

OP

ZJterda::. 73 Maart lBBI,
TE ] 1 UDR V.M"

ZnIlen verkocht worden aan den Hoogsten
~ Bieder voor het Kantoor van den
~ AMistent Reaident Magistlut;-
l. Zeker e8nwigdllrende erlpacht stnle

grond g~~egente Wellington, in de afdeeling
:Paarl, Illnde pereeelen N 08, 2,) en 28 van
het onderve-rdeeldeigendomgetransporteerd
op Ji.COIl D.IolIUL CELLliiRSop 2 JIlni, 185....
groot z22 vierkante roeden en B6 vierkante
toeten, overgemaakt op HEYllf HOIlUT
Gra», den lSde.n AngnstnB,1859.

2. Zeker stuk erfpacht .grond, ZOOa18
ooven, Iljnde perceelen Nos. 7 en 10 van
genoemd eigendom, groot 82 rierkante
:roeden en 87· vierkante voeten, getnmtl-

. porteenl op HI/:'lil>illctisFocKE:'is den Sd01l
Angu tus, 1859.

B: Zeker tuk grond, gemerkt No, 3,
,gelegen als boven, zjjnde deel VIUl den
arlpaeht.grond annex de plaats Kromririer
groot. 38 vierkante roedenen 128 vierkante

" Yoeten.,' getransporteerd op HEsaT Fu-
COnT Waln den 21 Joli 1864:

4. zeker stuk gt'Ond gemerkt No. lO,
gelegen al! boven, groot 38 vierkante roe.
den ell 128 ,.-ierkantcvoeten,getransporteerd

_,op BESIIf FAl'!eotJllTWHIn, of :lI Jnli,
.1SM;

5. Zeker stok grond gemerkt No. 4, ge-
'-gen al8 bovtm,groot 38 vierkante roeden
en 128 vierkante voeten, getmnsporleerd
I)p WILLl. ..., PU~t:T, op :.! Aagul>lul!,1864;

6. Zeker stnk grond "femel'ktNo. 5, ge
legen n!. boven, groot;-18 viel'kanl-e roeden

. en 128 vierka.nte voeten, getransporteerd
'·op WILLI.UI Pr £Y, den '2 Aag. 1864.

7. Zeker stllk gT"{md,gemerkt ~o. 9, ile.
•. ' .tege1l' al loven, groot :-18 vierkante roeden

en 12 vi l'k.n.nte voeten, gatmm<porteero
ol> WILLlA.!! POSH,den '1. ,A ugo HS64;
.. Zake,' stak gl-vnd, gelf'gElI aIR hoven.

"IJnel.. het I"\l>'te<>relld de .. I Villi het "i~endom
it_lI..18j1ort~el"fi op WII,Lr.\! HUUI.\H'~
lisn:L'!' dl'll '1.7 . ept. 1"tiU, ~iJDde dooIen
'V.tl pc"" ooIen~",". 41 eo 4'2, groot uls p,.,
ovel:~e deel ~.) vierkante rOeden en 4."
yilfrk,,",. voeten, ~e~.ransporteerd (jf WIL,
~I.JUI HU.TlItlll!RAIV op :t9 Jan. 186J,

Te.rnten va n vedo:oop kont.an L.

'pe Af II\~et'l!,gelden (l;'s. up elk P"l',
. > I) z~\v(li als I'.egl'h't'cht en Tml18put.t
·Ii lit II IIIhondcIllie alle a.chtel1stallige be,
l.:l·tin< Il verva.llen anders dau die WIllII'.

. "'''OQT h ~ eigendom verkocht wordt moeten
t "'t· den kooper ge Irn.gen wOI-den_'
lie ~ipndom worot. verkocht zooll19

. t\3lfgt..'<lwddoor de Trnn port Acte en
-~, de JJaJjllw zich niet yerant-
.. iliOl'd~iJkhondenae voor eenig tekort en
"~.IIde '¥an .. Ues dit te boven gaande.voOr verdere bipoudor.hedeudoe aam:oei:
. 4e~ a..ideui M.gi8t.rut.
~, H. TO-BART, Opper Balju",
.~ :&ljuw'. Kutoor,
. ~,-~, ~b Feb. 1891,

,GEVRAAGD'
'DJN~"D~~e;.,e:~ ?nder~js te ge-
~ .. ven aan. eemge ki.nd'eFél'l op
~tl Boel"eripl:aa~dicht bij Phila-

, aélphi.a:. en ook dldit hij een S.poor..
,ri·.',,,,'~i"tweg $r.ie.: S:t:iI:a-ris' £3'6 per jaar

. en alles; $;..Kennis van Hol-
landáoh en E~~ls.ch wordt ver-

. eischt, die van _)1uziek oone aanbe-
: veling. Werkzaamheden te begin-

B.rl~In~r.10:(li'cJ,4an-.$tellJers, en Oprtt-' nel'J na ~uni"'v~tie. ' Applicaties
d. .Zeekoerfvler BrUI, met getwgschrlften te worden ge.

Af4~4MJJ1nlil CQle~borl. zOllden aan den ondergeteekende
--_. - v6ó,p of op SJ dezer ..

4O....,........a:.,:O.o:.!.4J.!"'~ S. P. MALHERBE, V.D.M.

Philédeiphis, 4 Maart, 189ft

PUQlieke Yerkooping.
VAN

Een van de .MeestCentra.le en Mooiste OONl}.IDRDAG.11 MAART, US9i,

DB ZUID-AFRJKAAH
, VtJtiDMD _,;

ONS LAND.

HAN DELSPLEKKEN
TE STELLENBOSCH,

DE VERNIEUWING VAN WIJX:=
GAARDEN. '

HET I'I.I.pport der beoerdeelaars, die dl'
gouvernements prijzen hebben toegekend
in de Aruerikaaru;che stokken plantages
competitie, is bekend gesteld en hel YeI'.
heugt ons te sleu, dat er zcoveel vorde.
dng is g maakt in 't schadeloos 8tellt>n
voor de verwoestingen der phylloxera.
D beeordeelaars, de heeren P.. J. CILLIE
Ozooe, en J. P. DE W A.AL verklaren, da~
zij over 't algemeen zeer tevreden zijn
m t de competitie die sterk en algemeen
was, Het getal inschrijvingen in de ver-
schillen-de klassen was :-A, ongeënt.e
plantages, 11 ; B, geënte wijngaarden, 21:
C, enting van Amerikaansche stokken,
30; tezamen 62 iIlBChrijvingen, een ge-
noegzaam bewijs dat de belangstelling
grootelijks is toegenomen.

De competitie in kl.at! A was' niet zou
sterk als in de andere, en de beoortleelaars
verklaren, dat er weinige moeder-plan.
tages van Amerikaarusche stokken zijn
aangelegd met het doel anderen van
stokjes te voorzien, n daarom geven zij
aan de band, dat de moeder-plantages der
regeering vermeerderd en vergroot zullen
worden om beter in de groot-e behoefte le
kunnen voorzien: Naar wij veruemen
zijn er nu reeds veel meer aaneoeken dan
de regeering ooit zal kunnen uitvoeren.
Elk boer behoort een kleine moeder.
plantaga op zijn plaats te hebben, zoodat
hij altoos genoeg stokken heeft om op t-e
enten en zijn wijngaard zoo spoedig
mogelijk kan hernieuwen, Waarom blij.
ven zoo velen -afhankelijk van de moeder.
plantages der regeerlng P Alle jaren
stokken te koepen kost geit! en met een
weinig .moeite kan een ieder zijn eigen
moeder-plautage hebben. en zich alzoo
onafhankelijk maken van de regeering en
veel ouko ten -besparen.
Velen maakten groot bezwaar tegen het

enten van de A.merikaansche stokken en
sommigen dachten, dat dit bijna een
onoverkomelijk bezwaar was in 't, her.
uieuwen der wij.ngaarden door behulp
der Amerikaansche stokken. Hetzelfde
was bet geval in Frankrijk, toen dl"
Amerikaansehe .•tokken voor 't eerst wer-
den ingevoerd; vandaar de vele pogingen
die aangewend werden om Amerikaan-
sche stokken a-all~ kweeken die ongeënr
genoeg voortbrengen omlbetalend te zijn.
In het zuiden van Frankrijk plantte men
groote wijngaarden va~ Jaoquez, doch
daar ze lang niet zooveel opleverden IIIR

de A ,·(ttnon en de wijn een eigenaardigen
wreed en smaak heeft, werden die wijn.
gaarden later uitgeënt, en nu is de enting
der Amerikaaneehe stokken de eenige
manier om de phylloxera onschadelijk te

maken. Het is bepaald bemoedigend van
de beoordeelaars te seraemen, dat het
enten van Amerikaanscha stokken met
zoo veel sucees wordt uitgevoerd. dat zij
het onnoodig achten voor h~t gouverne-
J.U.IUl.t zich verder met de zaak in r.e latell
dan nm te moedigen door het uitloven
van prijzen. In sommige a-evallen groeide
niet minder dan 90 percent der geënte
sto'1es, en het gemiddelde ge-W wordi
gesteld op (jO percent, dat met reeht
bevredigend beschouwd kaa worden"
vooral aIR men in aanmerking n~
het in het afgeloopen jaar in de we
lijke provincie niet veel heeft geregend,
dat de meeste enters nog onêr!Varenwaren
en dat kleurlingen in vele gevallen voor
dit werk, dat eeue zekere mate van nauw-
gezetheid en oplettendheid vereischt,
werden gebruikt.
De beoordeetaaes verklaren. dat zij het

enten in een kweekerij verkiezen boven
dat Waal' de Anierikaanache tokken dad.,.
lijk ophun perm-apente plaam in d.enwijn-
gaard geplant wGtden, om het volgend
jaar geënt te wo _ n. Zij' geven vijf
redenen voor han oplq e. Aan den an-
deren kant moet men ni vllrgeten dat
men feitelijk een. jaar ~t doo~ de
stokken dadelijk op hun rec1i!.e. plaaUl te
planten, daal' zij dan Illechta t!enmaal
hebben wortel te schieten. Het be~w:u,
dat er lJ ier en daar eejJ. stok zal lruI.n-
keeren waar de enting: niet slaagt kan
weggenomen worden ~oor te gelijker
tijd een kleine kweekerij aan te honden
en met geënte stokken in te boet'6n. In
het zuiden van Fnmkrijk, w~ar men de
llitgeskektl;l wijngaarden heeft, die meer
'of min op dezelfde wijze als de onze
be'W~rkt worden, worden de A.meri-
kaanache etokkeu dadelijk in den wifn-
gaard geplant. Veel hangt af van de ge-
aardheid van den grond. Is de grond
schraal en droog, zoodat de kansen groot
zijn dat vele stokken niet .,mHen groeien
dan iJ! het niet geraden aeënte !rt-okksn
waaraan reeds veel· werk en: zorg zijn'
besteed, daarin te phlnten.
Aangaand-e de soorten van Ameri-

kaansche stokken die gebruikt worden
verklaren:de beoordeelaars,dat de n,jxtna:
GIIJil"P de Jfontpe./J.ier, Bupesfl'i3 jJptal.

liat en Aramon Rltpeslris het beHI be-
antwoorden. Van de vele Ripul'/a soor.
ten staat G!'n're d-l' J!'mtprl/il'1' gemakke-
lijk no. 1.
Eeu ander punt van belang is het af·

Snijden, der oogjes vun den p lant.ltok.
Dit w6rdt ten sterkste aanbevolen niel
alleen omdat het 't wegnemen der veil'
uits-prnit.se.l onnoodig maakt, rllillU' (Jok
omdat het sap clan niet afgeleid wordt.
en direct naar het entje wordl gedreven.
De De te tijd voor 't enten is de maanden
Augustus en September, een feit dat ont-
houden behoort te worden.
, Eenige nuttige' wenken aangaanJe het
ultdeelen del' prijzen woden aan de
hand gegeven, vooral meI het duel om .I•.
kleine boeren ook een kans te geven, ...11
ze aan te moedigen. Wij hopen dat de
regeering gevolg zal gel'en aan deze aan·
bevelingen. Wordt dit gedaan dan "er·
wachten wij dat de competitie '3allStaantl ..
ja-al'nog veel sterker zal zijn. be' ph.\ I,
lox.el"ah~ft ons land reeds veel schade
aangebracht en het verlies "wordt nog
ja.arlijks gt'O<}teren daarom L'l het uepaalJ
bemoedigend te vernemen dat de wijn·
boeren thans ontwaakt zijn elJ. aan alle
kanten bezig zijn Amerikaarusche stokken
aan te planten en hunne wijngaarden til

vernieuwen. Hoelang ~l het-nOi duren
voor onze, wij ndistrUrten weder Z11 lien
&taa:nWaal' jij ~nige jaren geleden g" .
.8taa.uhebben? Door 't aan.lr:weekenYall
Amerikaausehe stokken kan de opl}reng8&
~JnJkkelijk vermeerderd \ovarden; - ,

ALSOOK ......

Een Stuk Grond,

BIJ HET SPOORWEG-STATION. 15 dezer,
uur precies,

Ho'vet!i'ffl"me.IQgetal Erven, zijnde
van zijn plaats." Klein
" gelegen aan de Paarl,

gebouwen van Zeeder-
en, die van Zions Kerk;

prachtig gelegen, beplant
rig-ste wijngaard stokken

fraaie uitzicht. Nn is er
te koopen.
• E. DE VILLIERS.
VIL.L/ERS d Co I Afslagers.

1897.
,'1'~: C:".

&.OOD' SUOOES~'"~ft;
TEN BElfOEVJit VA,;N PE

3de Klas Publieke School;

aanzoek DANKBETUIGING.

Adres:
S. F. NAUDE.

S. F. NAUDE, .
Hex Ri-vier :fttatie:

IK geef.hierbij mijn dank te ~ennen aan
den Jo.ngen dr, L. .F. Biecsed van

Hopefield .,.001' zijD geneealrondige hulp en
goede behandeling aan mijn zoon en mij.
zalven, dur ",ij zultkelende waren bijna
eeu maand laag met onze oogen en niets
konden zien, en den tweeden. dag 'no. zijne
behandeling 18.11 ik mijne couranten en h~
kleintje speelde rond. Ik: Wall te voren b-IJeen ander dr. mllAt'vond geen baat, dus ik
raad e_ig een;' zllkblende aan d.ie Btvare
kwelling, naar hem. Ook breng ik mijn
I:ta.rtelijken dank toe lla.n den oorwaarde en
rnejldfvro.a."Neetfl1ing'van Hopefiela voor
Jum trou"'e zorg en hulp a.a.nons bewezen
~lll'.Cnde den tijd onder drs. hulp.

. . J. J. TEUn-ES.
Smitl! Vallei. Achter Piketberg.

K~~NNISGEVING.

BAZAAR

ATEN!
KUIP}~N!!
HOGSHEADS r !! -op-

Woensdag,
DOODBERICHT.

17
soorten van Vaatwerk

verkrijgen tegen de laagste OM
. . bij den Ouderge-

OM 2 UUR N.M.

BIJDRAGEN WOROT VERZOCHT.

D. P. DU PLESSIS.
Secretaris.

I

AAN familie en vrienden wordt beleend
gemaakt dat op den 26sten Februari,

1897, te Bredtsdorp overleden is mijn ge-
liefde echtgenoot, WItJ.lillf Joa.Hnus Louw,
in den ouderdom van. 35 jaren,

lil. C. LOUW, geb" du Toit.

WE.RK GEWAARBORGD.
H. ZUIDMEER,

Lady Grey Straat,
Paarl.

JOSEPH i' EWEY.
Hoofd Jnspekteur

I Tan Publieke Werken_
Departement van Publieke
J 'lerken, Caledonplein, Kaapsted,

IlO Maart. 1897.
! "

AAN bloedverwanten en vrienden wordt
bekend gemaakt dat ontllll~pen is,

ontslapen in den Heer op den avoad van
den 27sten, Februari. HENDRIK FREDERIK

SIMONlB, in den ouderdom va.n44 jaren en
drie m1.anden.
Goudini, 8 MaaTt, 1897.

KEN N ISG EV IN (3
DOODBERICHT .KOMEN aanleopen QV de plaats

Zandfontein, Tradouw. dis-
trikt Swellendam, omtrent zes
mailden geleden, eene Zwarte Wrt-:
lies va3M1, gewerkt rechteroor een
winkelhaak ván voren, linkeroor
een l'lneetje van achteren.

De ei~enaar kan dezelve terug
krijgen tegen betaling van alle koe-
ten tot datum dezes,

Indien niet gelost binnen een
maand van af heden zal dezelve
door den ondergeteekende in bezit
worden genomen tot vergoeding van
kosten. '

HANDTEKOOP.
.qJlderwijzer Benoodigd,

i VOOR

2 Itondgaande Scholen in de
: WijkM.LV.

, G. W. STEY'l'LER,
Secretaris.

nde Plaatsen aan elk an-
grenzende en meest allen

met Vrucht-Boomen en
nenoenue standhoudend water, n.l.

, groot 2,700 morgen,
892 morgen, Twaalffontein

Welgemoed 971 mor-
lost-ehoop 846 morgen.
bijxonderbeden omtrent

verdere termen doe aanzoek
adergeteekende eigenaar tot

Mei, fS97.
P. J. DE KOCK.

Villiersdorp.

DOODB£RICHT.

C. S. GOUSSARD.
8 Maart, 1897.

VER~OOPJ:NG
VAN .

EEN PRACHTIGE

'Vijn- ~[e]kerij- en
Vruchten-plaats,
NABIJ

VREDE.N8URO-STATIE.

DE heer PAUL Roux van Vlotten.
. borg, besloten hebbende (wegens
ouderdom) de Boerderij op te geven
en te Stellenbosch te gaan wonen,
heeft den ondergeteekende gelast
ter plaatse publiek te ve.Ikoopeu op

WOENSDAG, 7 April, e,k.,
1. Die welbekende, beroemde

Wijn- Melkerij- en Vruehtenplaats,
genaamd Vlottenburg, groot onge.
veer 300 morgen insluitende 29
morgen paehtgrond.

De Gebonwen bevatten Woonhuis
met 15 Kamers, Wijnkelder, StaJi
Wagenhuis en 5 Kleine Huisjes
(dubbele).

Een winstgevende
wordt ook op de plek gedreveu.
II. Room~f8Cheider, vaatwerk

boerderijgereedschap en huisraad. '
III. 40 melk koeien, 20 beest-en

1 bul, 90 bokkeu en 8chapeu, 6 kar:
paarden, karren, varkens, en een
groote hoeveelheid koren, rog, kaf,
enz. enz.

De plaats, zoo wel bekend, is een
d~r besten van de Eersterivier
plaatsen, en is gelegen in het moost
vruchtbare en prachtige deel van
het Stellenbosch distrikt.

Het groote voordeel dat deze
plaats boven andere heeft, is hare
nabijheid vau de Statie, zijnde het
woonhuis !1lechts één minuut te voet
van de Vredenburg sta,tie. Als een'
mel~erij, zal h£'t voldop.nde zijn het
pubhek Cl' aan te hcrinne.ren dat de
heer Ronx gedurende eenige jaren
den I sten prijs voor botel' op de
Ro, ebank en andere tentoondtellin.
~(ln getrokken Leeft. Als een
"laM, ,'w)r Vl'uchten, wijn en alge-
':11'\ iJ" doeleindcn, beboeft dit wel
11\'~aterd ,eigendom met de uitg€-
breIde ,,,eIlanden VOor geen ander
ouder te dot_'n.. .

E~~~~~tDl~~~vqor de 3de. klas Publieke
School, fampbell.

Salarjf £60 per jaar, tevens een.
private ~komst voor Mu.zmk-on-
der wijs zes of zeven leerlingen.

. voor billijken prijs te ver-
aan 't Schoolgebouw of

.u!'lIul ....'Ulu".ijke n3bijheid.
van bekwaamheid

en HolJandsch on-
applicaties niet later
26 Maart bij den on-
in te leYeren.

tll·'I.Zi~"mne41ente beginnen met
kwartaal.

. R. D. VOSS,
.Hon. Sec. Pnb. Sch.

H ... erbooi 0 6 4
Aardappelen 0 8 0
Druiven 0 li 0
A.ppelen 0 0 4
KwLepcrcn 0 1 10
Uien 049
Pettn 0 I 0
Tamaties per 100 (} (} 3
Een,len... .~. 0 lJ 0

J2 w.na 15 brren.

,_.' -------------

MARKTPRIJZEN.
DURBANVILLE.

.l{AAPSTAD.

VIlOBGBKun
10 Maart 1897.

" s. do 8 5'
o 10 4
o 4 0
o 4 I
o 7 1
o 6 8
o 7 li
Il :ol 7
o 0 0

-r"VVB:a
OndnQm Benoodigd

wijk V'1ClITKOP, <list.
.,..-~ ...,...v.u, O.V.S.

!fUIiWJJ: IlAllIT

10 MaArt 1897.

" 8. d.
- 011 6
- 0 1 4}
- 0 0 6to 0 0

020 ij

!l li 2
o 2 6
o 2 0
o Il 0
o 9
o ii 1}
o ~ li
o 2 1
o 1 ~° 0 0o 7 10
o 4 U
o :I 0
o ~6 6

Appelen
Soter
Kool
Beaden
Eieren
Boenden .. ,
Vijgen ...

GEV~A.AGD om private Muziek 8::.!ven ".~
J:.ieasen op 't Dorp te geven. ~PpeleD

r.Vooreerst zuIlen er 21 lderlingen Kweeperen
tegen m Ol per maand ziju. Later TA.Dl&ties... .
, dik' I ., Waterlemoenen...tbu en er 00 pnvate eseen m t KnJ.knencll
zj.ngen i k~nnen gegeven worden. J>lltatu ."

De on~~rgeteeke~d~ ~ ~ op f._JOa!ucnuemcoenen'·'
verzooki verder mlichhngen willen (drooge)

I
geven. !

! J. A. BEYERS.
WillowF°t'e,

8 Maart, 1897.

o 0 ~
o 0 8
o 0 2
o 2 11
o 16 6
o 1 0
o 2 0
o 0' 9
o 4 6
o I; 0
o 0 4
o I 0
o 0 Ii-
o 0 2 -o ti 2 _
o 3 11 .-
o 3' ',0
o 3'0
OHO _

18 Februari, 1897.
pnderwijzerés8 met de vereisohte

van bekwaamheid,
lidmaatschap ooner
KElI'k. zullen door

flrllreu'lAkendë ontvangen
1° April e.k. .
£ 120 per jaar en de

COMMERCIAL HOTEL
.;OlElRES.

I)IT Hotel is thans overgenomen door
den eigenaar' de heer C. J. VAN D~B

MfJ&wl!,.enzal onder lijn persoonlijk toe-
zicht beatDlI~ ",orden.
BE'!rE HANDELS POSITIE-!

GOEDE TAFEL! !
Al ,de Beste soorten Wijnen en Dra.o.k.
Kol\)ni.a.lefDra.nkenen Cigareu voorbanden

TARIEF BILLIJK.

F. E. MENTZ,
~e(Jr.Ïlta.n~ Schoolcommissie.,

LONDEN.
S M.U,.Cper ~,- De geueele ,hooTeel.

beld \Vol, mt op de volgende reeks vcilingml l'.6l
aangeboden worden, is aGO,OO:)balen WMl' .... n
13,001.1van Zuid ·Aln.ka lIi,iu.

9 M...u.acr (per telegraaf)_De tweede 'e-!ks VlLIl
),;:o[onwewOlveilingen..oor bet loopende j.aar be-
iIlIl Jledeo. ET' "'l1li gpetle vraag m.a:v de prijzen
ble-ren on_den:!. .HOI I

C. J. VAN DER MERWE, ~OJlT
Eigenaar.

1i01~'Karren ontmoeten alle Treinen.

KOn'

UT,f;

PORT EI.I.ZABETH.
9 lLu.8T (per t~._Op d~ prodnkten .

multI WIl!ler bedell !Koegenaamd geen verandering
in d~ prij4 Tim bokwol op de gewone m;ddag.
...cilitIl:! "-e.rdeA Il balen aa~n en zes ver.
kocbt.

VERKOOPING TE 8EGI .. EN 011 10 UUR V.II.
PAUt D. CLUVER, Af'Mager.

St.eHenboilch, J Maa.r4 Ib'97. ,SCHUTBERICHT.
.ZweeC:h.che . Norr.Jwnmer, zoo';' pop!l:lni~' in Zuid-

II'1nvo:nd<mjl
GETUIGSCHRIFT •

Sedert 1881 le-nll·t bove1lll-b.andefirm.
a~~ons Drukpap1er,. en !teefl ODtI .1 den
ti.J. ..de hoogste voldoening gege,en~oDder
bJ]lIJkert-e.rmen'dan audere lever&ncienn1l.t.
England of eld,ers.

D_.F. DU TOIT, tt Co. Bepkt."
Paarl, 9 -.Feb, 1897. '
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':,~:~P;l:LIS'
ROOT: CIRCUS ..

EN .

,MENAGERIE.
••",-e:,.~,i..EVERANC'EAS

,EUBE:L.;E:N,

De eenl)ireWlndmOI~n. I'."kt met
Wielen BeWe8S'bare Toren •• ' Zul""
meer. water pompen dan .. nllf.neI ....
Molens In de markt.
De hoopte prijs werd behu,ki door

deze 'u Motors" op de Chloap W.r.ld
Tentoonatelllni', 1898.

, IJ'JI!LD'JIV t. t'OOJr JIn L.ATBD no~

" .,' c,' ,> 'J":ila_plameriSet
~ '"

. ' (ONSEia,1N MAAJSEL),

1'~80ED.GEBR90GD';)SOU,ED: ES3gHEN,HOUT",',- ,-t '_".. -, -,,_ - . .... . "

".• O~-.PL •• '.r. .

':,;:1;.. cee ~Qs.
. ',-, - . ','

.,: A91I1EtE/( AlB,'HIEIlO/lOEI:

MATINEE ELKEN ZATERDAG.
IWGERI£ OU G£HEH£N DAGOPEN.

:Dleren worden I'.voed om II uur v.m

Open EIken Avond.Kortste en (lOlll(n'D.O(P81teJ~Ql;lle£¥P~~r~!,j~t,e~r."''''''''''--<.h .~

a;.""'l'$ii:;'~·van.de
.ndere"pJ~t8el" i~l';d~e,_'.", .• ,:. t,
DageUJksche. pe,r'ot).e.,'t(I-hj:n~>,:':van "'. .

arques (Del~obaai) in ~~ ti'rên'~~I(~oha'nnë.bu •
21 uur- naar Pretoria. " ..

, , . . ,_- ,

Tarid lOOf,IIIIgIavJIJB ~O"I_ a;1fL~ jJ' tfl
ti Pntoda·,'::,:.a fr.' .1L...a. ti

F. E.' YILLlS Etnlge Eigenaar .
~ ·H. T. PHILLIPS Agerunde Bestierder.

CRA'S. B.lRRlSS Secntuls en Thesaur1!!-AANGELOOPEN. •
OP de plaats van den onderge.

teek:ende omtrent eon maand
geleden, 1Zwart 'witpens osje, !Det
wit staart omtrent 2 jaren oud. De
ei~enaar kan zulks terugbekomen
outs betalende kosten dezer ad ver.
ten tie, alsmede alle andere billijke
onkosten.

J. J. DE WET,
Artois, Dist. Tulbagh,

5 Maart, 1897.

" . 1
~

LLOYDS' A.ERMOTORS HBBBEN OOK IN
ZUID ArRlKA GETROKKEN:

Gouden Me<t~ille vaD de tandbollw Vereenig-
ing te Pors Elizabeth ....... 1894 II " "

' ~~dTen~:!~~:g ~teu ~jll, ~~~~=6 Dagelijksche p,rsonendienst Vag D,urban EN
Speelalen Prijs, We8telijke Provincie, Teu- Johanne8burO", Pretori,a'en ·andere:. p'tu.teen....toonstelfing, Boeebank ..• ... .:. lm. ID., '. ,

:&J'IIU>tlPrijs, Weatelijke Provinoie, Tentoon· TramIvaal en,Or~nje Vrljstaat~" ..", ..
8teUing, Ro8-eban.k ... '.. '.. la96 l ~ ... ...,-- __. ....."~' ~'...~~~~~_"""'..,...E"1'8ten Prij Il, ~ort Elizabeth, L.ndbouw ...
Ve:reeniging '" '" ... ... 1896.
Aanbevolen door het BesproeiinIfS Depart..

eraent der Kaap Kolonie, al!.t het beet geachik'
'Jm '!!'a.ler te pompen, geyoode.n door de
f'TOvernementll DiamaBt Bore. te gebruiken,
of in opene putten. .,

De Lompe bouten Windmolen wordt nu :
~nei vervAogen door het Stale.u G~lvauiaeerd.
ilU0T9.R,

Lloyd~' StAlen' UBJlOTOi8 loopen me~
den sachtaten wind, zijn geheel zel:f.regolee.
rend, en werken met een ~gen, vvten slag.

Het A.EUOTOR is de goedkoopste en mMat-
economulChe Beweegende Kcacht ter wereld,
een Pomp Toestel kOtitende een _inig meer
dan een goede paard, terwijl het dag en aacht
sondar eeniK_toezieht of koeten werkt.

Het AERIOTOR neemt ook spoedig d.
plsate in van de logge en Itoetba:re II Nori.
Liftl! .. of Bakkie! Pompen.
'Zij die voornemen zijn Windmolent08ltellea

te koepen moeten wel onderaeheiden tlWlChea
Lloyd.' GaJn.niaeerde Stillen A.lRJ(OTORS, en
andere inferieure eo waardelooze oaboot.iogen.

Het echte, Lloyds' AnllOTOR Jal het goed.
koopst eo beste bevonden worden. en heeIl
den toets reeds doorgestaan.

Wanneer vereischt, worden g8llChilrte per.
Honen gezonden om' het t.oe8tel opt.ezetten,
tegen enkel gedeeltelijke reiskosten, of volgen.
speciale 8chikking.

Schrijf om prijslij8t On gctuigachriftel!'
or zend bijzonde!'h~den omtren.t diepte van
Ul'll pot of hoeveelbeid wai('1'enz., waaruit eone
bei ekeniug del' kusten pel' volgeRde post za!
toege'..:onden wOl'CIen.

, .

VOOR .ALL~ SOORTE.' ""...........,.
£7 per Ton. .' ':., .' <::..:

Enk.eleZak, van 200 llHJ; US/6.
iVOOR BOOM- EN WLJNG'f'klmD,
I £610/- ~ Ton. ',~
1 eie Zak, van 2OO1be, 14/~ ,
i ~ '. I

IVOOR AARDAPPELEN, I
,. -. I
i £8 10/- per Ton. .
, .. Enkele ~ak van 200 Ibs. 18/6.

Alles Contant; vrij op wagen (lP 8pooM!egrijtllig.
Goedgekeurde wissels genomen voor krediet termen.
Goedgekeurde wissels genomen voor krediet, te~D.

:-OPAANZOaK BZJ
j ", .

IIWH'fTE, RYA.N· &. CO.,:
1 BURG$TRA.4T. I
I !'I De nieuw mengaele hier a;mgeboden hadden een vrt1
1P.tgabreide proof laatste jaar, en gaven volkomen b.~vredi~
ging aan allen- die ze gebruikte, Wij ~jlgen een proetr
nemin~, indien slechts een kleine, want.wij vertrouW'~
dat WiJ volgende jaar een groote aanvraag zullen hebben.!1 n . .• .
~

Goedgekeurde .wissel betaalbaar op is Feblnari 1898, tegen £.
ton extra. . Ii

'VEGGELOOPEN
WEGGELOOPEN

een bleek vale .Ezelin !Det
zwar~ stre~p o-y-erde schoft, -1 jaar
oud, ID de flchting van Clanwilliam
en 'Vanrhijnadorp; Bij wien O'e.
meld dier aankomt gelieve ken~is
te geven aan.

A. J. 'SLABBER,
Cradock, MoorreeSburg,

!) Maart, 1897.

THORLEY'S VOER
VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, Schape~

EH'Z. '

I _.

nENOuDIGD,
LEERJONGENS voor Zadel· e~

Tuigen-makerij. Doe aanzoek
bij RUTTER, Darlingstraas, Kaap.
s~.

LACTIFERGELIFVE TE LETTEN OP ONS NIUEW lN EENIQ ADRES:

~z..«> ~I:»!!i telt1l CC:».9
40 BURGSTaAAT. KAAPSTAD.

, ... -- rrootDl&ken ftIl KalT...

'Zonder .....
EenlpAa'en_

HANmwlT, 3 Voet 4 Vuim wijd en 6 "oot 9 Duim hoog. met tsDlegalglas
".8 Duin;bij14Duim. .5 5 ....

ft. WIlSON, ZOON tt r..
IT. aEORQ~TRAU.

r »tt e:.1lm.:I. •• e..g;:I.:n. ••I .

1E Senior V•• noot, de heer A. B. D' -VlIobisas, van . de F~~lf! .DE VILLIRBS hun:LMAN & Co., die heden ontbonden 18, zal zJJn~
be~igheid nu voortzetten. zoo als vroeger, als Vendu-Afslagers, Generalq
en ICommissie Agenten aan de Paarl en wel onder den stijl en ~'irm~
vaG A'. B. DE VILLIERS & Co. , i

, Alle Vendu Rollen zullen kontant. worden be~aald ot Securiteit z~
veIÏechaft worden .naar vereischte. ,

f y-N.B. Geld op eerste verband altooste verkrijgen tegen billijke
Telimen.
~rl, 15 Jan., 189·ï.
I

EERSTE-KLAS

LO~GIESHUIS,
VAN

G. BLA.~E,
DE BESTE STANDPLAAT~,

J KAAPSTAD.

. 2el . ..4.d,·e8: cl AUCTIONEER.,"

A LGE1IEEN8 AO'enten in Zuid-Afrika voor NESS en Co's
1\'_ beroemd nietver~iftig Vloeibaar Sc~ap~ndip. Toegeken?

Acht Gouden Medaljes en de Hoogste ~ook~nLlD..rop de Wereld 8
,Tentoonstolling te Chicago, Noord Amenka, In 1893.

Bchaapboeren behooren dit Dip eens te probeeren en zij zullen overtuigd
worden dat het het uitstekendste is.

Het' v~rmengt zich vrijelijk met koud w:a~r. Vraag .er ,O~ bij uw
plaatselijk Dip - Depêt, Getnigaohriften van ZUid-Afnkaan8che
Doeren vrij op ontvangst vau adres.

IJzeren Ketels om Buitendeure met Hout of Kraalmeet verwarmd te
worden voor het maken van KBlk- en Zwaveldip, van 20 tot

, GO gallons,
EeniO'e Agentcn voor Kaapstad en Omstreken v~l' de beroemde

Nixon Sproeipompen. Een tweede bezending nu verwacht.
Ook voor Let beroemde Nlxon êproeirnlxtuur.
Renige Af('cJlt('nvoor Knapstad voor de Arnerikaansche Vruchten-

droógers, De Eenvoudigste en Beste. .
Invoerders van Verbeterde Amerikaansche Kafsnijders en

Persen. ,
Invoerders van Graven, Vorken, êchopg-aven, Kru.i.wag~ns

Pikken, Boschpikken. Pompen en PIJpen, WIJngaé:1rd
Cultivators en Stalen enz., enz.

SOMERSET STRAND.

r':LLE SOORTEN VAN 'POMPEN
VOOR

~E UC:B:'rE~-:aOO~EN'"
I
I

•

TEGEN

BILLIJKE PRIJZEN----II UI EEl IEDKR RECOIlAlDEKRBI
" 8 VOl'! V, ...... Top W.uoHTAnL met Tiohel aug,.!IIet Klein Kaatj~

beDeden, en een Kapstok aan elke Zijde. .a .1.48.
I_

I •
~~~iale
~"'Jzen
I '

Mpdellen

Aa~be~olen
I

Idoor
}

G~uvern-

SCHRIJF

om het Boek

over beapui-

te'l van

ZUID-AFRIKAANSCH E

KONINKLIJKE MAILDIENST

KOLONIALE

IOE AOENTEN VOOR BAKKE.a ~POM:pa:zw.

-De If CASTLE MAIL " MaatsohapplJ.

DE Stoombooten dezer Lijn vertrekkeD
vi.n Ku.pat.a.d naar Londen om da

anderen WoeDIdag, te " nnr n.m., llUl

Madeira cl ..Plymouth, ·te Sint Helena 811

AIoenaiOll a&nleggende op de bepaalde WO
IChentijdeD.
Har. B-NORRAH CASTLE, Kap.t. IlAB.&l80N
" 17-·DUNO'rrU CASTL.&, lapt. HAY,

BOOMEN

PRODUKTEN. en om

PRIJS LIJST.,
ments
I
f

Am~tena rn.,
i_

WIJ bieden de volgende soorten van produkten van 't NIEUWE
SEIZOEN aan tegen de laagste markt-prijzen :_

Aardappelen; N atal, van Zyl en Zwartbek
Boonen ; Haver en Garst (voor voer en zaad); Rog, Erwten;
Linzen; Zweepstokken ; "Rollen 'l'abak; Buchu; Ganzen-
veederen.

Ook hebben wij juist ontvangen ladingen
Bchotsche "14aincrop" en andere superieure BOorten inge-

voerde Aardappelmoeren ;
.Mielies, Mielie Meel,: Zaadhav3r (E'cb'ofsche

en Ameri.kaansche), Rog, Roode en 'Vitte Boonen, Linzen, enz.

Orders uitgevoerd met spoed; aanvragen genieten dadelijk alle D I BOBERG
aandacht. . t r .'. , 92, a..u.u ....'..,.,.Lj1A,lj

LIBERMAN EN BUIRSKI,. 24, .BUROSTRAAT. i wordenabeolnut sonderpijnuitgetroklten dool'toepusingvlloDgM. Alle
, van, vul1ingen,(voornamelijk mei gOud.) De beet. ~unatmat~ t&lldenPostbus 157. Takken te Swellendam en Robertson. Vulcanite, Celluloid of Oouden platen ingent, ook·volgen. de aJ1eruieuW'lt.

OJ;00te voorraad Dop Brandewijn te koop, enkel bij de groote maat. Bridge.methOOo. BiJlijke prijzen. 8p~bnm ftD 9 Y•.m. tot 6 ILm.

POSTVRIJ. ':_, !Itn Bottea JOOl_lut. 11a Lu PallU
IlETHVEN CASTLB, KApt. ,BBTU, omtren; 1

FebrlWi. '

Voor Vracht of Puaage vervoege mill
.ich bij .. Agenten van de CASTl,1
MAILBOOT lLH,TSCHA..PPU, (Beperb.

j~~tfIlc" '.
~-._. .:. "

..., ~ 1,t .. ~. ..

'tT_EONLJ:JN
KONINKLIJKR MAILDIENST

nIOI 8TOOI£BOOTHliTSCWPI1

ORGE FIND~AY J;:N CO.,
ORA VESTR:A.AT, KA A.PS1'AD.

I
, Yon XUmUn.r. Toorzien van een Spiegelglas 18 duim bij 14 duim op
i . patente wieletjes. £2 7.. '. _
!,

'. . ÏI aanm.erlrelijk beneden in prijs dan de inf~rienre inge.
. ~en en.daar' wij 81~hts hout gebruiken dat goed gedroogd is

• Kolome ~e1;l Koopers b?t t:OOrdeelhebben van onze waa.rborgd a~
lI!I1iIIelea de hitte Tan het ~maat zullen staau.· .

DB Mailbooten der. Maatecha.ppij "ef'
tnllill 'f&Il Ku.patad na&r Engeland

ri& ¥adtira, om den .nderen Woe~ I;CJ

" UU%' Jl.ID., ala onder aa.nleggende
VOOR ENGELAND.

,. U-4:'ABTBB, K&pt. MORTON .

.X'l'RA BOOTKN VOOR BNGKL.A.ND,
(JOTH (Twin Screw), Ka.pt. BllIUlNE1I, omtrent U

Februari, dDet aan Madetra
(l'wiD Screw), Kapt. --, omtrem

Il d0e4 &AD Bt.. Helens, Á.!lCens.on <I
Madeira;,

aAUL (Twin Screw) lUpt. SnvE<lrEl1, omtrOll
• 25~, doet lI&Il ~adeira

Een v&n de Ma.etscha.pf.ij's I:1ooie Stoom
booten zal SOUTHAMP'l ON verlaten 'foor

korl na de aankomst vali
deze Mailatoombooten,

BETOURKAART JE8.naal"ENG EL.AJ{D
gangt-r voor ze8 Maanden, worden uitge-
reikt tegeneen verminderin~ van 10 percenl'
op d.en Dubbelen P!il.8.!!&gCpnjs, .. 'S

RETOURKAARTJES naar HAVE~ .
Jugs de KUST worden uitgereikt v~r. •
\erugreia binnen Drie Maanden perde L ruOll

~t~~li:~d en omatre- ol the Cwtle Maatschappij Stoom booten.
Voor V rseht of Passage doe men

de- an de KAntoren van de Union Stoom
Jrlaatach&ppij, Adderley.traa.t

Drolpers Maatschappij Van de Sandt de Villiers & Co. (Beperkt). UBLIEKE VERGADERING
.r,,':....,.~_,~cy,l,~;_.~- .....'2W'.OW.·.~,.....,#i . . ~l;,~,~)~~t~ •.~ ....tr=IL

. .:' " .' .. ': ""-;':.. ' '.' '" 1"·•• _"
AL&EMEEN3 JAABL!'JKSOHE VBRqADBillf,

VAN AANDEJELHOUDaaa. , I UITSTÁLt! IrA.8.
l8if:~e1~. '~~.;..,..s•..,.!X.. R.·A AT· LANGH~. T~.·'m:AA.' :'.' T

~A:'4T. . PLEIN ..STRAAT.
:1( A'~A~f(STA D.

BEKENDMAKING.
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