
DE EGONfWle~<

Bezoekers aan de ';~ta,d<,£,l;~llOC)rel
ons een bezoek te bra ' ,. ~ ,
eenige aangeboden~. '<!' ~' QPJ.,1Ye:rtetltA
on. Vergeet niet: ,

De roorrw\.d. moot. tel·J[04~JI,:t1'~"'~'td~*.~j;(j
lidna PJeba "1t1d:llftrllll_I'&4 t"';:i~"

IS VERKOCHT.~" -. .

de~W~ geruimd lfoMeB.. ~ :--

(fe: Stad bebooren ona
~)cD"I:tnC!en, en' zich van eenti~

~oopte8 . ve"ze'ker.~~"

,IM$:VM~III ,mOet ,ferkócbt Worden.
-,~ e,,..,.._ s,PinB.uate1l. ~aapstad

. ,."~},, -~ ~J_' _I ":. '. ~

DE lI'cdli Wt' Mejnfvr. P. J. von .BACKSTROlf, hare uitgebreide
Ix zl,:!II('ld opgegeven hebbende, beeft de ondergeteehnden

geautc)J'II.eerdPubliek te verkoopen, . '

OP

MAANDAG, 29 Maar!. aanst.,
J -I Iaa r Erf met Groot en luchtig;W oonhuis voorzie~ van alle

~emakk -n, lx-ur-vena de groote Slac~t}~u.izen waarin reeds jaren op eene
uiWt'br''tlt- schaal de slnchtersbezlgqmd ,~edrevel' wordt (thans goed
verhuurl ,1.111 dl' heercri 'Vul der & CO~J'Bllltengebouwen, stallen, enz

1 J -I Id groot en 111~htigWooqhuis voorzien van alle .
[re,arr, ndc> ., groote Slaapkamers, -2 eroote, E~tk8mers, Voorkamer, Dis-
pen.', llUlftlig'poouwen, Stallen en WagenhUizen, thans bewoond door
den bCtr 1. E, U. Meyer, be~evens. een zeer groot s.tuk .Tuingrond be-
plantmd t'( li groote verscheidenheid van .zeer keurige vrncbtboomen.
D,r I:>::, ni:' 'Tl! J~ zeer geschikt voor een Hotel. _

III.-'I'\\ee groote Paklwizen, het cene bekend als de groote
scbaah'lIh;lilll alsmede een Koekwlllkel en een groot 8adshuis' (bekend
al" "l!IL' ~tvlll'Dbo8Ch Baths ") met Tuingrondt'D bepJant met Vrucht;
OOoUlt':1.

I\'.--Et'1l kleine Cottage en Schoenmakerswinkel, benevens Tuin.
i!'rondoll,
, \',~D" :-:ahation Army Barracks en Cottage met TuinO'ronaen enz.

H ,·,t'IIl!t:'not-llldeHuizen zijn gelegen in het meest cent;.ale gedeelte
van dt' :-:rad, ('II, bokend als de beste Handelsplaa.ts, zijn altoos goed
rerb'l'lnl.

De l;lll()ll\\l'n en Tuingronden zullen eerst afzonder1ijk worden
opgcreJ!d rn daarna ge~a nentlijk tot gerief van KoopC-TI!. Deze biedt
een" zeer schoone gelegenbeid aan voor.Kapitalisten en bezigheidsmannen
voor cene ,e!lige ~cldRbelegglng.

Y1. - L06se Goederen bestaande uit Voor- Eet- en Slaapkamer
Yeulx'Il'Il, als Kasten, Ledekanten. Stoelen, Aanzet-;_TBfels, Wasch,. en
KleedtafeL.;, Sideboards, Sofas, Piano, Hang- en Andere La.m~n, Schil-
derijrn, Spiegels, Tapijten, Beddegoed, BoeHakken, Een "Vatérroiltem_
glas,.-\.al'dc,\\t'rk, Groote Diner Serviezen, 12 doz. Borden, ena., 10 doz.
.Yl':iSen en "arken, Keukengereedschap, enz.

2 Eer~teklas Karpaarden. 1 Koq, 1 'Kap· en 1 upenkar, Tuigen,
Zadeben Toornen; 1 Tent, 1 Voedenpachirie, Platforms, Toonbanken
Banken, GIIpaar Schaatsen, enz., enz.

Eindelijk, vier 2k leggers Stukvaten, en wat er meer
ml worden aangeboden. .
I Nieuwe Mol Wa:"cD ingericht voor ecp nis ... gentje.
Nieuwe Upeo Kar op voeren, eDZ.

Verkoopinlt tie 'beitiDDe:n ODl 10 UU.. v.~

I'. J. BOSMAN & Zoon, Afslagers.

DE onde~getee~endtl z II J.1Uhlickelo f!

vt'r1c:oopen''op (IC I 1081s zc J ve :
•Halve (t) 8anelt't1 in de p'n,,'s

Driefontein. I(root in ztjn gtb!t.I 4.0:7
morgeR, 597 vierkante roeden.

De plaals is 100... el b ekend dllt
zij geen aanbeveling behoeft.

,- P. ROOIIER,
Eueuteur Test8wcntlli •.

ANDRIES BESTER, Af8Iage_r.
St. HeJ~8fontt'jn,
" 23 Ma~rl, 18V?,

Malmesbury,
11 Maart, 1897. Mnilen I Mnilen I!.' ,/

TI

I .i. IOOIIRBES, Jr" Il

:Publieke Verk
J1,1 den Inso)venten
: CHARI.ES D.!VID HO'NTIt'trv
Riebeek West, diStrik
bury.

Executeur8lcBmer en Voogdij- en Brand-
a88urwntie Maat8chappii.

MALMESBURY

ten verkoop Verkooping van, Huisraad
IjUBBBE~K&.T"BL

StelleJibosch, 27 Februari, 1897.

lp den .Boedel van wijlen M(ljuf.
vrouw JOHANNA J.A.co~l iiABEÉ~ ,

A .. f"

EN aUe soorten van Vaatwerk - , '
te v~rkrijge.~ tegen de laagate .'

Marlct PrlJzen bl] den Onderge- ,
teekEInde.
. GOED WERK GEWAARBORGD.

.. H. ZUIDM~ER,
Lady Grey:Straat,

PaarL

VAN DER BYL & CO.
Hebben een Lading Gezonde Ameri-

kaansche Mielies qntvang~-n.'

De ondergeteekende zal publiek
doen verkoopen ,op Maandag, den

MIELIES' MIELIES;' J ~~rt!n~~:Ë.~!~~
• , ,!--',I ' • , ." -'~, " • tJ, en bestaande uit :_

Harmonium,
KleederkMten,
.Bedden,
Wasch.·en Kleedtafels,
Ee~~feI,. .
.Aarlalt-~ftll8'i
Sofa,i Stoelen,
Haug Lampen,
Glas- en Porcelein-waar,
Keuken gereedschap,
Stove.

TANDENt
TANDEN U
TANDEN!!"!

-.,1 .,., ~-' ~

DE GEBR(}fnERS~' ROPE Heer WAL~ER,
DIREKTEUR VAN HIT

LONDENSCHETANDBNIf.~mUDT
U/ster Kamess, Gron/BP/eill'
HEEFT de eer aan het publiek
" in de Buit-endi8trik.ten te'} ,

berichten dat hij een HEEL STEL
'l\A..NDEN in EEN DAG bil
leveren tegen minder dan de
~ELFT van - den gewonen prijs.
h waarborg voor vijf jaar wordt
met elk .,tel gegeven. eo, e

All. Cons"ultatie. geheel Grati. i .

Ploeueur, letll'ls tn Trusport-Ultmller,
"South Afflcan Chambers,"

S1'. G r:OH.GES TnUT,

KAAPSTAD.
Postbus 338.

Hande/aars 'in
OPE'S

Tel. Aires: "MUil""

DR.. O. P. d'VBXT,.- • '~
ben de heeren HEYNES, ,MATH.EW & Co. tot .Eenige
Dlstnbueerende AllEinten .v~r al HUi!).:Ile ~_

Hollandsche Me4'~Qijnen ·aarigeetêia ..

MA. ,,&
·->it:':·

Hollandsche Medioijnen,
HAAR VEBNIlJJUWB:

Tan ~lOek, ea., op .aDvrug. 'lolinIUkeLenruéierwhtObsenlt.rI ..
G. W. BTEYTLER,

Becretaria.
;<- .,-"



Haverstroo 8er.oodigd.

,-
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De Koloniale Brandewijn Maatscbappij (Bepertt).

.... ,~ ..•

Ver.kooping.- ,

-,

"D ... 1... 118ltel Boedel lU' IUlell
', "L~.lbtUllme; B. ltOl, JU RteIIeets
" -,- lUtMl.·lldeellJgl_bUJ. 1 :

.~:.;~ ondergetekende zal doen ver-
.' '-kropen aan: de Woonplaats

van den bovengenoemde ln-
~A«llvente~te

·,R1EBEEKS KASTEEL,
.DP

( QIN8DA o, 76 April, 7897,
"D e uur V.D1•

.I~H· ET Y •• tg~d bthoorende a~n den
. '. ' Boede], ID het dorp Riebeeks

- KestreJ, bl8taa de uit 1'wée Ervt'll.
,groot 1 mol" zen I'D 100 v. Roeden,
. geJejo(en aan den llooCWf'1( oiler Hel-
'IJI(1D SllIlie, til geschikt voor ('.nr
]3etioh ill, Ilot-l of Boarding Huis,
Het \\'oouhui!l is stevig gebouwd eli

• bt-vllt rcht kamers, waarbij r:og eeu
s'l~l voor " Tl 'flr"«>n, wflg"llhlli~ en
kelder, 8.0W Wi;nstckk'O'n vijn g'_
plant. V I rdvr hl vindeu z ich op de
erven ecn Boomgéarrl, l3Iu~um.
Loon» n, enz., en 1iet te \:rrgel eo
volop water, . /

. • FRED. WERDlllJ'LLER,
Ecnig TiU~le

Yu· del Spuy, Immelmu & Co., Afslagers.
bJalme~bury,

Malut, 1897.

'KOSTBAR]~
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DE Ondergeleekende d8111to'3 hgun!ti~d met inllfrQctie.' ~oor. h~~ 1.
P.L!TlG.\N, door k'immenllel'ren daartoe~el)oodl~akt,lal Iual,.k

",rrkoopcn op d: plaats Jwl,é

Op Woendsdag, c31 ~aart, .as
1. De Kostbare Plaats "OR.LEANS,":gele6en aLI bo-ven, greu.

sende ten Zuiden san h-t La IV Grey Brug ~lallol1. en ten Weston II~Jl de
Groote Bergrivier. b-p'ant met een frui} n Wiju~aar.l van OIro\ 1r,~OO
Stokken die a-nmerkelijk vfX:i(rOO~..kan worden, omtren~ 2~OO k~un~e
V uehtouboomen Eikel en Houtbosseben. De IZl'9ndenoodltluller8t'f~chtA
baar zij 1 bevat .,; rder ~oed 'ruin ~n ~ilan ~ en Uitg! s~re~t~y eeW'eiJr m~t
volop loopend water mt de ~ugo 8 km r dl~, over de. p aata Ivopt1 Dit
eigendom is bijzonder gE'8Chlk:~benevens WlJQ- en Tumb>uw voor «ene
Melkerij en Pluimvee Boerderij op gr jot 8cha'il. Zulk Vastgoed komt
manr zelden in de Mar~ t. ".

2. Vaatwerk, 7 Z ven Le<?~er Sttlknten i. 7 Zes ~ggar XallSten-
houten Kuipen (door den heer ZUIDMEER); Trap- Drulvdn- en OnJer
b f lies, Leggers, Pijpen. Ohhoofden, ..hl t ~eWODe K~.Id.ergereedJlohlap; .2
Brandewijn K' tels compleet; I ~zlJtlen Ketel; WJJnpomp, eDZ., enz.

3, Boerderijgereedschap als W&geu, Open en Kap Karren
Tuigen, Gravé~, Pikken, Ploegen, Eggen enz... .

4. Levende Have: 18 Uitmuntende .MelkkoelJen waa.rvao 9 10 ~elk
en 9 op kalven staan; 16 Vasrzen 2 én 3 jare n oud; 6 Vaarz~n 1 Jaar
ond ; allen uit goed melkgcseed ra~ ; 4 Paar Trek Paarden ; lot Varkens
geschikt voor den Slagter; I lot pluimree van alle soorten eoz,

Eindelijk 45 Leggei s Wijn en 4 do Brandewijn; 1 }<,t Akers en
pa'nts eLZ.

Kom en Overtuig Uzelven.
J. I. DE VILLLERS, A. P, zoon, Secretaris,

Paarl, Il) Maart, 1897.

J. S. MARAIS en Co.,Afslagefs.

WI

Kant.go'"> -

Van (

lida.rice b. heor-
den be:!r E.

rkoopeJl op de
LEl:" nabij de
omtrent 10 mi.
j, Elsjes Ri,ier

';3 MdtlENS OM 10 UUR.

Dg Ondel geteekfn dQ behoorlijk·. ge·
laat airode 111 do Il'ewone lur.

lijkadle Baz.. Verkoop ing houden,
voor rekening 'fan de Ned. Gerf. '
Kerk te Ceres. walineer Levende
Uaye, Graan, Dro :g. Vrucbten,'
Boenen, en~., enz ..• ood.er re&e"e AP. PLICA.TIES voor de b~trek-
lullen worden verkocht, kiolf van Ondertrijier VOOrde
Onmiddellijk. n" bUV8nltaande SdI! Kin School te Nooitgedachl-lwJ,

Ver,kooping L.I de welbekende Karoo- IU!l~O door c!cn ondergeteekende ort-
plaat. Tandschoonmaakfontein, vangen worden tot 16 April, I~97.
groot "66 wotgen, ~el~gen lan den . Applicaties moeten 'fergezelJ gaan
hoofdweg naar Calvi.,i., opge'Yeild. van getui,:!schriftlto V&f1 bekwaamheid
worden 'foor rekening van de oBl- en goed zedelijk gedrag. ,
cieel'e fikw d-l:eura 'fan de Union B ,nk salaris £90. per .Jaar en vrije

Deze plaats is welbeke'ld asn- rei. "oning.
zigers en tranlportrijders ala de WerhaambeJen 10) spoedig '110-
eenige plek waar perm8nent water u gelijk te beginnen. •
langa' den CalVinla weg oyer teD G liO. MU RRA Y.
.fatand van 50 mijlen. .

ElZNDBLJ:JK. :
SO Zakken ZB8dhaver
15 'do. Harst,
25 do. KI)orn (Baard).
50 do.' Mi+ lies
2 Kapkarrco (tweed. haod],
2 Ligte Ka rJo met twuch»).n ell.
I Ojltlnkllr. .
2 Be ,tschil Karren ronder veeren
1 Scotsehe Kar wet veeren. allen

nieuw.

. P.l. VAN DER MERWE,
Voor.-8cb')O)commil8ie.

GcuIini, 1~Ltt, 1~97.
AFDEBLINGSRAAD PIKETBERG.

HIE~:
SCHUl
mend S,
litge'ter
de Vil it'

FRJ

Onderwijzer Ben~d, TEN DERS worden nits deze ge-
yraagd, en moeten VOOr 30

APRIL ill~ezonden ",-,rden, voor het
begruisen per y~. 1 vt. dik in het
raidden en 6 duim aan de tijdelI,
VitO zekere secties vau den harden
tre~ tusschen Zuurfontein eli hal10
kuil. .

Tenders geadresseerd aan den
Secretaris, moesen gemerkt lijn:
" Tender voor harslrnil W es.'

Tenderaar moet ht~ borgen op.
geven voor de beb"orhJke uitvoering l

van zijo werk. .
De laagste of eenige Teuder niet

noodwendig te worden aan,..:6I1omen.
NICO. J. VLOK,

Secretaris,
Afdeelingaraads Kantoor,

Piketberg, 18 Maart, 18n

Kaapslad

"'.
APRIL, as, DEZ

Publieke Yerkooping
IVAN

AA.NDEELEN.

ON

HIEJtMElJE Wvrdt het Publiek
, andermflll,l behDd gemukf., dat

'\>:.ik:. ondrrgt'lcPlcndo, ·niemand loe-
Jat,én Zh! Dllllr h..t .'traDd ., Tigf'r.
fOJltein" te !lan!', u\'cr !DijIl plaats
. ,I Madden hier ' hehij te-"vOtt, te.

,-_JlIthf .1, (lf met eenig ander rijtui '.
~ OIl'I") c'· rijJers zollen in feehlen vf,"'r-
voir word«l.

A. C DE VILLIERS.
It l1 ( d.lerrivier,"

GlO' 11 K.loot W ~8t.

BeHR,
DE heer l
den Tan Br,
&!gemeenme
De heer F

in Zuid-Afr ..
teglm woord ig
oordeel groot
De heer (

gen dat de m,
K:ta.p te vred.
(apat.hy) aan ,
De beer F-

er niet aan I

tenissen.
De heer (

lij die van /
hebben, k.lalr"
krachtige poli:

De beer Sch.
dat de wrjj,-i"é
fouten aan be
daiten rergroor
kunnen volgen-
l,racbt.e gevoek
Wil men h.

iB de ernstig«
het gemoed,
van zaken in
gevolgd; eo, ,
hef ook mog,
gedrongen te
...erfoellijk el.
.zekert' -klasse
zijn. om het b-
schen de tw •
zoo moeilijk II,

Het is niet II

derhedeu zouJ
gebeurtenissen
nauwlettend h
merkt hebben.
lijke Wijzpn gel
te zetten tuss<
sen. in Zuid-A
elke gelegenhei.
om de' Transval,
logsvunr aan
gestreefd word t

eell : ongelukki~
Afrikaansche za

De kern van
heer 8CBllEIl\EJ
colJ1Ïté afge.legJ
Zuid-Afrika Ix
blOedige burg!:! I
groo.1i&tevrees vo
een afgrijselijk .
!renin Zuid-Afn
dan vier m..illioel,
gen.' elkaar ven.
paid te zien." .M
den heer . HaB I

wat hij voor het
beeft; doch geen
Afrika, die de
werelddeel op hel
heer I:lRlUNER
vel'OOJ!daelen van
wend worden 00

Zuid-Afrika te do.
Rei is ol.komt>

me.~deze politiek.
NER geantwoord I
door den heer (
Dat deel van zijn ~
bavén hebben Ba I.
boven aHes den .
bewaard wi I zien.
grootste recht )[lI'

aUertrenright ti.in
geval ware, dezeL ..
doeliQg toe aan de
selte \>evolking :Il /
aan hen aan wier
bahoon. g6ltecht .
Sc~l~ ER gew;t:i
genen>dit! bij dell
,klagen over zijn'.:
Illak:k lijk tot e,~
leiden, indien de II
gehool' Mu WU 15~
klaart· hij, dat d~/
eeu kl~ine mind('n
allen die' waarlij k ti

Afrika op het hart
III tdo politiek do"
LArN tot hiert Ot"

ZIli.I-Afrlka gevol:,!,
Dell1en_ dit te outke!.
te béw; reu, 'Demp!

. : WOQl'4eli:jk!teid pp ,
; cl !{jj~ei<l waan'an
. "Z~~ ~04rt.eD geve!_
~ aUlU' zal mOt:

f"'< ~~ •

DE oDd('rgetrckende ,.1 voor re
keuii f{ van wien het moge

aan~"lln pu'ili- kt! doen v r';()op~r, bij
de groote v.rk. opi"::1 vnu den heerroox te

VLOTTE NBURG,

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

Oudtj))OOrD,
20 Maart, 1897.

Woensdag, den 7 April aanst,
80 Aandeden £1 ("01 op! eteald) in de

Ko'o hie Brnndowijn Ma'lt-
8chappij;

5 An'ldt:elen in eie Distrikts-Bahk,
DI pl'~kt, :::te!]cI l osch,

PA.UL D. CLUVER, A.1SLAGER.

Kaapsche

Muilen
Onderwijzer Benoodigd ..- IN het Schut alhier op het dorp u! Tul.

. hll.irh bevindt sich boven den I'eroor.
toofden tijd eel: donkar bruin min Ezel
l'eCht.el"OOr slip, omtrent 8 jaren oud. In-
dien niet gelost v,x,r of op 27 Ma1trt. 1897
zal dezelve op dien datum nit de schut.
kraal albier verkocl:t worden '. margeDi
om 10 uur.

TENDERS
" Muilen '.

ootvengeal
VBIJDAG den
8 .i'tlke -en
eo 7 .arcn uud,

TenderAar8
meld eo en plaat
lieu ziJn,

op kouvert
len aan dit kiD toor
tot om 12 uur op

April 8,S.. voor
. muilen tussehen 4

HENRY OARBON, Afslaeer.
Vendu- !{lIntoor,

Ceres} 25 Ma1rt, )8v7.

AP: LICATIRS met clrtificaten
va i bekwaamheid, goed zede.

li'k gedrag en lidDi&ltsch&p eener
Protestaaiecha Kerk, wordeu ge
vraa.d voor eene Derde Klas r'u-
j lieke ~chool te Buffc:lja.3ts BÏvi{'r,
Dist. S" ellt;<D.d~m. Kennis van
HoU~d8Ch en a~;.ng.:i!;ch trordt ver.
ei-eht, .Applicatiet zullen inge
wao-ht \I'ordel>laoor den CJndergetee.
k"'n de t lt 1lj April aanal. De
~cbool te b gilllJcn na d., Iuni va.
cantie. 8..laris £100, In.oiliog ta
bekomen tegdn zo(}w.~ £2 lOs· per
mua'_d

J. c. VER~TER.

VOO:t de vo'grnde Orizmeele Aa~lrleel-certificaten di~ gez<!gd w.( ,r~ l :

verloren le ZI_!], wor Jen aanroek gedaan voor Duplicaten na-n-l jk .
JORS. H. CONRADIE, Vink River " " (15) No. 4-478-79; 203.9-33.
CAKEL JOHS. v, d. ]I1I<:RWE, Ceres (2) " 3-302; 15914--~5.
JAN. H. PI Ii:NAArt, Hottentots' Kraal, Ceres ( I) 8-311; 15941J.
STEPHS. JACS. :MALHERBI.;, Vrolijkbeid, Rober·tson(55) '~-121-26; 178&4-88.
.JOAS. N_ VOS, Stellenbosch. "" ( 5) ,. 2-111; 1081l--17.
JAN GYSBERT RUGa, Breede River, _ ( 8) " 3-392; 16430-7.
.JOBS. STEPHS. KRIEL. Vijgeboom, VilJiersdorp (6) " 5-123; 21256-61.
JOlfS_ ROSSOUW iS. D_G. zoon), Wellington ( 2) 5-220; 21935-6.
WILLIAM P- G, KNIPE, Montagu (10) " 2-346; 12562-7l.
EV ERARn GROBBELAAR, Riebeek Kasteel ( 6) " 2--405; 12971-6,
F. J. VAN IWEN, Nooitgedacht, Swelleuda.m (30) " 5-183-8.); 21671-100

. ,
l'en,!iFgevin~ ge8cb dt ntÏrs dO.lP, dat tenzij gelDe~.lJ C ;rtifi~.,te~

bin!,!'! lee w(kcr, VUil af ht'!kn aatl dit KllJltoor vertooIlJ wordtn. duph-
<,atpIl, overl'eoko;' slig allnzo, ken, zullen worden uitge~cikr.

Up 'ast,

Municipaal Kantoor,
Tulbagh, 16 Maart, 1897

Schntmeestsr,

OIRtiA 50 Balen ~oellc qualifp;',
le l("'nm aan efnig stario-.

Geline prij"! \ oor kontant, vooraf tf:"
melden nar. II ~I.:' T. J. HOPMEYR &
ZOON, Hcutstrsar, Kaar stad,

VER.1{OOPINGEN

BENOODIGD'- EEN f!'rcerlin~('erde onderwijler foor
- de II I Klu Pllhlieke flchool te

GHrie8. NamaknlHnd_ Irennis 71\n
)!;n~el8Ch en Hollandsch wordt \'er.
rischt. Muziek een aanbeveling.
De Onrle"" ijzer wordt verw6cht kOl,t-
leerJin~en in te nemen. Salaris £150
per iur en vrije troning

Werkzaamheden zno spoedig mGge-
Jijk te beginnen.

Appliaatws, "er~ezeld 'fan grtuig-
schlinen-te worden ingetonden aan
den onderfletrekende niet later den
12 .April, 1897.

GERARD GENIS;
Namens het ~cboolbt'8tnQr.

P.O. Gun8.

KENNISGEVING
Aan Crediteuren en Debitemn.

P. G. STEYN.
In den l-oedel van wijlen FuDEaJ~ Rotte~m, Buffeljagts _airier,

JOHANNES BOONZAAIER, van Drie- Swellendam.
fontein, afdeeling Piketbf3rg.

WEGGELOOPEN

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.
Zondag Trein naar Somerset West en -Sir Wiry's p'as.
DE ZONDAG,TREIN naar Somerset West en Sir

Lowry's Pas zal ophouden te loopen op en 'na Verkqop-prijll op aql506Kden 4 den APR1L 1897. . .

Jul.t

CBBDITKUREN lIorJen verzocbt
hunne vorderingen in te zen.

deo, en "Ue D3biteul"<!n hunDt> scbul-
den te betalen, biDnen-res weken 'fan
ar datum dezes ten kantore van deo
oo;ergeteekenclt'. ..

P. ROOSEB,
. Executeup. TeS1ame-ltftir.

Bt. Helena Fontein.
Afdeeling Piketberg, Maa.rt, 23, 1897.

Onderwijzeres.

31 jaar
KENNISGEVf~G

I~'EN gecertificeerde· Onde.nrij-
J zeres benoodi2"d Voor een

Private Boeren SchOOI, op de
plaats Ka.nonbêrg, niet v.er van
Riebeek West; Kennis van Hol-
landsch een Unbeveling; Muziek
noodzakelijk. ;Salaris £S4 per jaar
en .alles vnj. .

Aanzoek te doen bij den onder-
geteekende vóór.9 April, e.k.

W. FOUCHE,
Riabeek West., .

W'Jrcts~er, 15 March 18~7.
lJ. P. DU TOIT, SeeretnriF.

OP drn 17deTl de~r van deUi'. pao
Plaat a te Zout Rivier. e:J gegaan

in de richting nn Philadelphia, een
dcnker bruin (bijna IIwart) mf'rrie
~eJ, onbE'8Ia~eD, met halln a"n, ell
.lfcht nn f.;'ezicht in het le~tpr ()(ll.{.

Beert" Schutmeesters fn anderen bij
.iegemtfd Ezel ma~ eankomen, wor-

. den ~riendeJijk "erzocbt dadelijk
kenni. te g~Yen DaD den onderge-
ttekel de door wit'n alle billijke koeten
betaa'd zullen wf'rden.

D. CLOE'rE, P. ZOOlf.

. Mulder'. Vlei Jundio.[1,
25 MlUrt 1897.

Kaapstad, 22 llaart 1897.

o BELLIOTT,
Directeur Generaal,

T & CO.,
t.

KENNISGEVING VAN VERHUlZING.
, I

IOE NATIONALE 6ANK, Z.A.R. (B'EPERKT), j'
I

ZAL HAAR ZAKEN DRIJVfN

IN HAAR NIEUWGEBOUW,
HOEK VAN

St. GEORGE'S en KASTEELSTRATEN,
Van af den 29sten dezer.

MARKTPRIJZEN.
KENNI~GEVING.

ÁA.APSTAD.

VAN OE SANDT DE VILLIERS & CO., BEPERKT....
Op lUl, H,....erhool 0 8 8 0 " 0
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{'atata.. '" 0 ; J " r
Peren 0 I ~ - v 0 0
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'" 0 I 'i -. ol U 0
UrQjyCn ... 0 2 ,; - II l

V1101I011 IiIABII:T
26 MM,: 189;,
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TE HUUR.

{ I IERMEDE wordt kennis gegeven dat de JaarliJksche Vergaderin~
.I 1 van Aandeelhouders zal plaats bebben op Woensdag, 3~
Maart, 1897, om 2 uur 's namiddags. . ,!

C. P. SCHULTZ, Waarn. Secretaris.

~JKOW8 IIARKT
. tij \Jnnr" 1~;.

J '. d

]aarlijksche Vergadering.

, ,-
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0 0 ~ J:
0 3 0 '_I I, 2
0 5 ~l n I: 1
0 I •0 8 0 n I'
0 0 I' • "
0 0 9 - " • I,

0 ,) ;, - v
0 IH U
0 0 I "

., t
0 I ;j I"
0 3 8 l' 1 0
0 0 I 0 ;

o 15 I U .,
0 I 0 t I

0 • 0
0 I ~ ~ " u. 0 " 6 - • .; ,

JO '-EN·Jhlk~)'y Plaats, binnen een
• ]lá;luQ:r wandtien 'Jan de 8tad.
huia ~Jl alii! .'oDex,

uDzoek bij,

KaDtoor van de Maatschappij,
Kaapstad, 23 Maart, 1897.

LO,GI:EJS~::rrI~_..~ ~

SOMERS:ET .STRAND. f,GraudHoteJc ..Mi,_a .....
.., '<:4dre*-: 'RA~er:iac~ït.-~··. .'
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. ,.__ ..;;.;._..........---
·"Verity" DUbBelê;

'8'
"CIRCUS

,EN

GERIE.
Avond.

MA~")N,EE-£LKEN ZATERDAG,

. IfM8£RI£,OE' SUEfLE,. DAGGPU.
. l,reRw()~a~'(Oedom II UurV.rn
' -

.S.lfl~
!~..,6r elk·
Go;t'10.rcn .

, P•. B.:.FILL!~ . .lenge. ElgeDl1r.
HT .. pliIwps Aterellde Bestierder..cm IlRBASI Stc18tuls en Thesaurler
,THÓRL~Y'SVOER-

'voo~

RUNDVEE,
.Paarden; Yar~ens,Scba~

-·2.-Z.

••
' PI . Staal gemaakt ten gevolge WaarTaU' Bovengenoemde oeg IS van
hjj Li ht en Sterk is. .

Kan verkresen worden met Stalen of Gegoten Scharen.
Ranaomes, Howarde, Zweedsche en .!merikaalJsche Ploegen, .
Ransomes en HOIyards Bggen, Dam-Schrapers, Grond-Boilers.

. De Massey Harris Cultivatgr
Met of zouder Zaaijer. Deze is de beste. Cultivator nog ge~aakll

en geflft alle voldoening,

LACTIFER

.m~t ~DlegeJgl88

-...;._-:--_-,,---_.. , '. " ....' '.,,".~A., O-''PVA_G~1V
IN, . ,

WEOOWOO;D' HO'USE:
~~nerS~vie8' ... ......t van at 12/6
Theë Semes·... ... .., ..• van af 'lJl
T()jl~ Servies I,. ... .., van af 11/9
Juweelenstelletjes (6 Stuks) lO.: •• , ••• van at 12/6
Des~ert Servies (11 Stuks) .... .., .., •.• van af 10/6

MOOIE SOBTEEJUN,Q VAN

BEST· STAFFORDSHIRE. CHINA
., IN

"WEDGWOOD' HOUSE," .
'fheate rgebouwen, Dartingstraa~ .j{aapstad.

HOE

KOMT

IlET?R. M~R0SS &CO.J
KAAPSTAO.

DÁT, de ZweecL!cb.e ~orr_ah&m~er
'K4cbel~ zoo populml' In Ztud.

. Afl'ika. "ijn geworden jl

, OMDA T :~Zij beter dan alle 'lO.lere k""hel.
bAkl<i:" en braden. Alle 8OO!'t brru,d.lo! gc[,ruikt
bn \\,(i~deJJ, r1Á)QI br'.trlllstof LcsI>Mrd wordt,
?,jj gemakkelijk schoot! b rnakeu sijn, en 0111
.-ele IIJldcrc voordeelcn.

Jll 't groot en tn ·t klem b1J

WAONER EN ERIKSEN,
"1tOCGER

ZWEIGBERGK, ERIKSEN & ce., 17
I.angstraat; Kaapstad.

---- ------------
,.. . Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers 8"n
....Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsen in' de Transvaal,
. DageJijksche persone":dienst van Lourenco
>Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesbura
' 'en 21uur naar Pretoria.

Tll'iel fOOr Reizigers naar Jobannesburg l4 i7s.--en l3 tfl
" JJ " "Pretoria lj 6s. 6d.--en.a 41

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatse.n In
de Tranevaal en Oranje VriJstaat.

GOMM-ERCIAt HOTEL
CBB ....

KOLONIALE STEENHOUWERIJ.
De ondbrge~kenden zijn be
reid n>onumenten en I!""".
steenen in manne! en gra.niet
te leVCOOD én op .te richten,
graven me~l,teenen mUl'éno.l.
graniet in te s1oi,ten ie Mait.
land ol. op andere kerkhoven
in deKd:lonie'ofMnJTenzende
Stt1ten,~egenredeljj"", prijul!
en met ;:le.D,meetJ,enspoed.

IJzcl'pn heh"erk gelcl'erQ
volgens!nHe tcelreningan. Op-
whrifte~ gemllák:t op de beate
'lVijze,iugelegd met Jood, Por:
celeineDJ kran.n tegen .de
la.te Prijzen.

Plan~n en prijzen woMen .
m1lC() op aanzoek gezondea.'

I)IT Hote,l is thans overgenomen door
den eigenaar- de heer C. J. >AS Dn

MF.:ltwPl, en "al onder zijn persoonlijk t(J6.
eicht bestuurd worden.

BEsTE HANDELS POSITIE!
. GOEDE TAFEL!!

AI de Beste soorten Wijnen en Drank
Koloniale Dranke'l eli Cigaren voorhanden

TARIEF BILLIJK.

Karren onmoeten alle Treinen
C. J. VAN DER MERWE,

EigeIl8'l.f.

ra
l~. , .. SPECIMl GEPREPAREERD VOOR ZUID - AFRIKA.

. i

,Bemoedigd door de enorme
ve~koopirigen, maken de Fa-
brikanten zich gereed om

51110,000 BLI'KKBN'
TE VERSCHEPEN.

ZUfD-AFRIKAANSCH E
KONINKLIJKE MAILDIENST.
Oe uCASTLE MAlL" MaatschappIJ.

VERKRIJGBAAR BIJ :-
B. G. LENNON en Co.
HEYNES, JIA.THEW en Co.
J. D. OARTWRIGHT en Co.
B. LA.WRENCE en Co,
STEPHAN lIoPHERSON en 00.
en bij, andere Pakhuizen.

. :';~-.
..._..-".;;~!"~. ,

VOOR ALLE, SOORT~N ~
£7 p.er Ton.. . .. . "
, . Enkele ,Za]t, van, 209 Ibs.,

VOOR BêóM;'EN-
£6 10/. p~r'Toll. . i

' 'imkele Zak, van 200lbs, 14(-
VOOR A:'A:~nAPPE~tf~ ;

£8 l,Qj. per T<on. ' , :
'Enkele Zak van 20Q Ibs. 1816.

Anes Coh~n.t; -:rij op wagen op sJ>09rw~gdj~jg., ~
Goedgekeurde wissels genomen Voor k:redj~ftenneQ.
Goedgekeurde wissels genomen voor bedie~.tenne ...

:,G-P AAN:aQ~., ....

·WHi"'IE" RY:A~N::·:~:: -00 •.. , 'lp" ... ,
:"~V·~'~'S~·R:A~T. '

, }; '," ',' '. -' -: - :. .\', ~ .' , '. j, . -. " , . . .

\be', Dieuw mengs~18.~eraangeb04ezi; had ••. 'een;, 'V:!U' V~~, %dJ_
~breide proO~laatáte Jaar, en.g"'".'!-:'V~ilJllo;I1 ~. .. JliJU,IJ:(R. WlJlIENST
gmg'aan alfen die'Z6 gebrUikte. W1J.s=" . ',een ~rQêt; . . . ;_~
neming, ipctien s!éqhts 8611 ~ Wallt lI:\l \,~, llJlOI.BrOODOOTJtuT8CJW>PU
dat wij ~ Jaal' een groots ~anV>aag. , jebbeD. . ~K"".
. Goedgolreurde __ I betaal~ .op IS Febr ...... 1~9S.tesoo £1 l\B __ ... ""","""",,i _.

per ton extrL. . . ". i : .' JJ ~.trekken êran Kaapatad nu.r Engeland
" , - " ..' -], I.' ria lladeira, om den anderen WoenaciaKten

KOLONIALE PRODHKfEN. ·~1~"!W~.
,.' .. •.. . I· &XTB.t. .Boo-rU"'V'OOB UGlCL.t.ND.WIJ biedsn de volgende soorten van prod~~~n ~~ 't NIEUWË GO~~~ =~Ir:r~~ omtrent 2s

. SEIZOEN aan tegen de laagste markt~pnJz'6D':_ GASTON, (TwiD Serew), Kapt. __ , omtrent

11 lIJUUt, doet &lLnSt. Helena, AscenSIon enAardappelen; Natal, van Zyl en Zwartbek "•.,'t(!m. .... , Ko,.. 'm~", 00"""

..... B?<>nen; Haver en Garat (VOOF voer en zaad) f Rok~'Etwten; , JU )(art,dOet aan M!ideira

\ LÏnze.n; Zweepstokken ; Rollen Xabak;· l:tuchu i Ganzen- ,Een Tail de Maetsch&ppij's mooie Stoom
veederen. i boot.eiual SOU-THAMPTON verlaten '!'oor

, 1I..\,l(B~ •. kort na de aankomst vanOok hebben wij j:xist ontvangen ladingen I •. Hai.1&too~~u. .
' RE't'OURItAARTJESnaarENGELAl'i D8chot.l!che"l[aincrop" en andere· 8upe~eure BqOrten ipge. . ..., z..Moon, en, oom en 0'''''.

voerde Avdappelmoeren; , l " vermindering 1'&1110percent

iIUV&·.... ·,..UIMielies, Mielie Mee), ,Zlladh,av~r (:-"~bot$che' ~P~ HAVENS

Am . ik' h) lW RQQd W' B ' L- lrorden uitgeTei1ct voor. de.. . en . er· ..... '. . 1&". ... aeen itte ""''''1+ '""'n. ...... ....... On."" anden perde Um"
Orders uitgev.oerd mCiltISpOOd j . .. genieten da~~lii~~O • ' ilÁtachappij Stoom booten,

. I ~ . Vfach.t-(}f Paaaage doe men aanzoek:
K:anfm<en van de Union Stoomboet

{:~~tilObáiP~ij, ÁCider'leyltraat

Boota lOOI Sqelud. Jta Lu PalH

. . BOGJII &I., a"
.Invoerders van Allerlei IJzerwerk,

B-ehoort men altijd eerst te gaan om,
KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN.

! '~ .... ~ _..

, GiRTH CASTLE, Kapt. WAIU>Eli, omtrent 25
Haart

, PlC)(BROKE CASTLE; Kapt. JlA.II8BALL. omtrent
SI }[~rt

,TlNtAGIilL CASTLE, Kapt. BEl>'IlALL, omtrent
Jf April

HABLE6U' CASTLE, Kapt. OLINool[, omtrent
1~April, via St. Relen. en Ascension

ARUNDEL OA8TLE, Kapt. WI1fDEB., omtrent
.28April

DOWE CASTLE, KApt HAIUIIS, omtrent 12 lfei
DUNOL('Y éA. TLli:. KApt. WALLACE, omtrent
. 13 Hei via St. lIeleu. en Ascerurlon.

. . LISIfORE CASTLE, Kapt. LE SilO., omtrenl 26
Mej.

WABWlCK OASTLE, K~t. -_. omtrent la
J uni, via. St, Helena. en Asootulon.

Vaor VTacht of Puaage vervoege m.n
sich. bij de Agenten nn..de CASTLE

' KAILBOQl1' lf.(!.TSOHAPPlJ, (Beperkt.

'8 U RGSTRA A T,' K A A PST A D.

BA~BBAe·iC -'STRAA
IB

BOOK -.STRAAT.

KAA,P
PLEDl_:-

TAO·.
laap - d,e . Goede . Spair:ftank '
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