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HET GEBOUW 15 V..ERKOGHT
DE 0 )Rnu~ IJET Ol DEN WEG GERUIlD \VORDER,

Bezoekers aan do Stad oenoeren
ons een bezoek te brengen en zich van
eenige aangebodene koopjes verzeker.
en, vergeet niet:

De Yoorrnad moet \ erkocht worden.
Roek van Pl.f1Ïn en Svi nstr -ten, Xausud

HET' GEBOUW
DeVoorrLlad ~oe.t uit den wee geruimd worde)!
Bezoekers naar de Stad behooren ona

e'en bezoek te brp.ngenl 'en zich van eenige
:fel' aangebodene Koopjes verzekeren.
Vergeet niet:

.De Voorraad moet Verkocnt worden.
!IO)k van. Plein en SpinBtraten, Kaapstad

VAN BEDE &DUSSEAU, ",U . Tree"! ..
=- I M POR T E U R S , ONS DEPARTEMENT VAN lJNN£N iVOOR

KAAPSTAD, Hl)I~HOUD'.NG.
Wij vei·toone~ van qe week in ~et g~beel ~41p(l;,'wae~ Lak~nlin.

nen, rafel Damask] Koml)aarzen, Quilts, enz. alle~tnrekt van'de makers
gekocht teg't'n 2!J percent disconto, ~

Wij zullen niet het vOJ,rdeel trekken van dezen gelukkigen koop, doch
betzel ve aan onze ]!lalJten afstaan tegen Speciale Prijzen.

Laken.innen per "'t'ard.
300 Stukken voor .Enkele en Duobele Bedden, va~l~~f Btd. 'tot 28. lId.

per yard, .
Tafel Damask, Is. Gd. tot 4s 6d. pel' yard '
Tafel Servietten, 211. 1hl tot 18s 6d per dozijn
Kombaarzen; alle Prijzen van 8s l l d tot :\r,s pel' pa1,~,.
Witte Honeycomb Quilts, 211d tot 208 elk 1
Flancls H.fd, 1u;td, Is tot 2/'1 11 d per yard "
Klaargcmaakt« Beddelaken .., ;Js Hd, 3s 11 d, 4s ] I ~tper paar
Kus ensloperi, Klaal!grmalikt, 2s Gd, 2s11d, 38 (id :$s lldper Iralf-dozijn

Die op liet punt staan te trouwen uullOoren I The Old Fir Tree' te
bezoeken eli hun Htiishnnan aldaar te Koopen. " ,

A lIe Goeder'en gezoomd en gemel'kt zonder exthl betulin .
W ij doel} voor niemand ten onder, .~ ,
IIot 18, Boarding Hnizen, en Publicks Tnricht.it4A'en zullen Geld en

Tijd besparen dool' hunne koepen te doen hij dO''' Qld Fti' 'l'res."

ZEKER ged(eltc VRnde plaat, ti Oroute Eiland, " hehoorende aan lOV60-
genoemden bo<'d I.
Dit eigenoom is bekend alII een der Vrue:lthRIHstc 81ln de Got,d ni.
TIet is bf plu t m( t 70,000 Wij[stoUeo, (hoote B'nuwgorn~ eli

Eiken boscb, helft \0'0;'> water en is t~vell;' I,itslek, nJ KI'schikt lils vee. en
zaaipl8sts. De Cttbouwen zijn, 2 Woo"huizen, Ktlder, Stal, eoz enz.

LOSSE GOEDEREN. neKolonlaleB d II Ut· b II70~::,:w;:'Il:r:';;:~3KB~,:~:;~nP:'~':~~f~:t~:'~:~:"~~b?;c'I;:';:j~;'JJ I ran eilJ nmaa SC apPIJ,
opgevrild I.lil wOldt". . (BEPERK :;

J. J. 81.MO!\ I', Ex, cuteur Tes'. T). .,
LIN DE:\! HERU & C()., Afslagers.

NIEUW GEVESTIGD.

AGENTEN van vele groote fabrieken en handelShttiten
in Holland en het overige Europa, noodigsn vriende-

lijk urt tot briefwisseling, en. hebben. de noodige maatrege-
len genomen om alleen eerlJte-klaa artikelen aan
heeren, winkeliers, en grossiers aan te Lieden.

SC H R IJ F A AN:

VAX HEDE & DUSSEAU,
POSTBUS 288, f~AAPSTAD.

_K,. _.tft.
BZELS! EZJ:LS!-------_,

FUBLIEKE \; EliKOOP.LNG
TE

x I t\ I.JJlES lJ LJ I~lr .
DE !lr, I; WIf,r,I.11 C, H"FF\US hedt ueondergeteekenden gelast om op

\Voensdag, 28 April e.k.
lit hu nrn- '-endu-kmal, Piluliek te Verkoop('n:

60 Eerste-klasse Ezels (groot en sterk)
12 Prachtige Slacht Ossen
100 Vette Bok ken.

Onder de Ez('!", bevinden zrh rgnle pal'('ll en k lcurspannon, meest allen
geleerd: lij z ijn III uitilllfllt('lfdt' conditie, worden ul'geural'ht UUOI' den
eigf'uaar pcr trem, UIt. liet dl~trlct Victuria \\'l'~t, en zullen zeker de
beste troep Ezels zip dil' dit jaar ill de rna rk t zal korne n.

WILLEM C, HOFFMAN.
J. W. MOORREES Jr. & ce, Afslagers.

Vendu-Kantoo-, Malmp~:.]JUry,April 1~, U 07.

~

~~ ... <,

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

KOSTBARE VASTE- EN lOSSE GOEDEREN
TE

Goudini, Afdeeling Worcester,
In den Boedel van "wijlen den Heer H. F. Simonis.-- --

De Oncer6'eteekeoce zul pub!it:k Clutn velkuopcn

OP WOENSDAG, 28, APRIL, A.S."
'8 MlJ!WE.Ns 'fioN 10 l)l{E.

-----------------------------------------~-----
150,000 VRUGHTBOOMEN,

Gewaarborgd OvereenkomsHg den Naam en VRIJ Yan Insekten Plagen.
PRIJS, 1/- EN DAARBOVEN.

ORD E H:-; voor 1uo en daarboH'n kosteloos af~ele\'ercl !Ian oenIg
StatIon,

lfonderdl'n (3ngt"vraagde Getuigschriften uit geLeel Zuid Afrika
lllet Ia.atste SeIzoen ontvangen,

"uor G('illll~tre('rden Prijs-Lij;;t en Vruchten-kweekers Gids, Post
\'rij (Engelsch~ en HolJand~che Edities"
DOE AANZOEK BIJ:

, E. V. PICKSTONE, Wijnberg, de Kaap .
c _

de Goede Hoop Spaarbank Maats! haj))ij
PPLlCATIES voor Leeningen zullen dagelijks ir.
overweging genomen worden ten Kantore van de

""AW~ Groenteplem, Kaapstad
S. V. HOFJ4.E¥R,

8eOl"etaria.

i~ Jf!£
Ezels! Ezels!

" .. W~IA'YU~'"

Zon4er .....
EenfP ..........

I:WITSOl, ZOOI I "-
..~:O'

PUBLIEKE VERKOOPING 26 Top ! Top! Ezels! !
'.' -VAN- T 20 Uitmuntende Paarden
Levende Ha:e, Karren, ~Reuins.) .
Wagens, HUIsraad, enz., Op MAANDAG, 26 dezer, DE ondergeteekenden bieden

uit de band te koop aan
EerRteklasse Kaapsche Ezels, Jong,
Goed, in goede Conditie en Gedres-
ee rd. Pri j zen en termen van
betaIin'5 zeer billijk, Voor verdere
bijzonderheden doo aailZoek bij
hunne kantor-en.

LOMBARD & VAN AARDE.
Malmesbury,

3 Maart, 1897.

!lABt"

Z\L DH Ond'll{eteekrnle I'u-
bli k doen Yfrhop'o te KfRP_

mut« StJllÏ'ln, ho,,, nzen eld Ire- tal
, Il'ls en Paar,fl n in I x'ra C D 'i j'l ;
le F'Ie'. zijn m Pilt alleu gedr,us.ler.l,
w ar n ler Pu,ik E7.els zijn; onder de
Purden zijn er Ytrli 'billf'nde pare,.
1j hand ~Lo(}g PO gooi gdp,dd.
ranr E r,.; V ILLI ER~ I. BE \ Z 'lo

A, B. De VILLIERS &. Co., Afslagers,
Paarl, 16 April 18:17.

BLAAUWBERG STRAND.
ID dl'n'B. ea.( VHn wijll'n mevi on e

AGATUA J. 0 P. Pl1lf;S.

DE end- rgdC'ckendt'n, dl a t ~ ~e-
last door de F:xcruhurt'1J T, 8

tam entair zullen 1 ubii k v. r 1'0, ' u
ter plsatse, .1 KLElN MELXBOSCB'
n,abij Bla8uwber~ Btran i. '

Op WOENSDAG, 28 dezer,
TE 10 UHE V.M.:

9 Paard-u, 6 Koeien, 8 Vaar/en,
4 Ossen, 100 Af erino Sch"p'l[), 2
W.~ens, I fchol80h ,Knr, 1 V,*r.
u achine, 30 Mudd -n Koorn, 8 do,
Haver, Lot HOtlrderijf{l'r""Jsch 'pt
alsmede het ge w c.ne A 8S01 ti 'u en ,
Huisraad, eOI •. enl,
J. J. Hofmeyr & Zoon, Af8la.ger8.

V F f? 1(__011 r;!~G
(Onder preces van 't Hoogge;e~Of)

'-
\'AN

~'-':'·~lJlJnSdl~. 28 Abrii.. ,.
. "

i ULLE. Paarden~'rl •

en '15 hand hoog, "'~"")::;_ .......... _
ditie, publiek verkocht w
KLAPMUTSSTATIK Zij zijn
groot en sterk, en de aandacht
waardig, Let op den naam van
den eigenaar.

r. W, BAUERMEEST~rt

VASTGOED,
TEN DORPE

RIVERsDAr ....

---------

HILLIARD.
KEI~KFLEIN

•

Publieke Verkooping In zake BENJAMIN GODLIEB
HEYDENRYUH, Klllger, en
ISAAC t-TEPUAXUS DU
PH.EEZ, Verweerder.

.J, 8 MA nA /8 9' Cu, A/slw,rrs.

--------------------------------------~---,--------
D}i~ Ondergeteekende, in zijne

betrekking als Executeur
Testamentair' van lien Boedel van

wijlen Mejuff. LORI!\A C,HHAltLNA Aan den jngang nn de Publlete Gebouwen, Snmerset 'Vest Strand
TAL.JAARV zal publiek doen verkoe- ADDERLEVBTR.A.AT,
~n ten dorpe ~

"STANFORD," DONDERDAG,2{) 'pril 7891,
Op Zateruag, 13 Mei, ISU? te 11 nre des voormldd~gs,

, 1 Zal Dan den Hoogst n Bierler ver-
I. De fraaie plaats "Helrlel'fon- I kocht worden,

tein" gelrgen in de afdeeling Cale: / eker resteerende deel van het
(ton, YcldkOJ'1:etscbap "an Uilen- Erf, gemerkt Ko, 2, met de gc-
- raal , gro?t 1000 morgen, Deze bouwen daarop, g"legl'll I, hl,t
plaats, heeft v,olop loope~d water, dorp Hivcrsclbl, groot aJ,; per res-

I I. Zekere .10 Fraaie En'en zijude teeri-nde ,It'cl IJ!1 vierkanto roeden
.Nos. 1 tot:30 Blok U gelegen ten en 4S v icrkantc voet.en eetrans-
dorpe S}anford. " "por-teerd op genoemden v'er~veerder

I1J. Zeker 13 Fraaie Erven zJJn- op zo Juli 18;)3, 2GSeptember 18G1,
de Nos. 1 tot 13-: Blok T mede en 30 April 1877,
gelegen ten dorpe Stanford. , I e koopcon Iit.ios "zullen voor

TV. Het gewone assortll,uent kontant zijn, of op d, ie en zes
HUIsraad enz. enz. (lok 1 Extra maanden krediet mo lie koeper
mkwagen met 'rent CIl I Kapkar twee borgen tot ~atisfaetie van den
enz. enz. Opper-baljuw verschaft.

J. H. F, KLEYN. De Afslagers fooi (1 percent., zoo
Eeecllteur Testamentair. die niet minder is dan 218.) zoowel

W H F KLEYN AtBl al" heerenrecht, en alle kosten van. . . ,ager. T
rans port !Det inbegrip van alle

Caledon, 23 April, 1897. achtersta lJ io<re belastingen, zullen
['ldeliJke afrekening ge ..aarborad.--------------- door den kooper moeten gedragen 0

worden.
Het eigendom wordt verkocht

volgens kaart en transport acten,
zu[Jende de baljuw zich niet ver.
antwoordelijk houden voor ccnig
tekort en afziende van alJe~ daal'
boven.

De verkooping zill onderworpen
zijn aan een Reserve Prijs vast ge-
st.eld onder den 11 :3den Regel van
het Hof.

Voor vel'Jere bijzonderheden ver.
voege' men zich ten kantore van den
Opp('r- BaIJll\v.

II, TENKA.NT,
Opper.Baljuw.

Kantoor van den Opper-Baljuw,
Kaapstad, -t April, 18~17,

,
, .

T KA.A.PSTAD.

EEN GOED ARTIKLE
TEGEN PRIJE'.

UIT DE HAND TE KOOP :
ERIE WfUEL Bi:ZIGHErD,

DEN Wiultjleverde bel:igheip met :i"
PJ Rile toebehooren 80 een ruim
W"oJ.huis daar, an gehecht ruet meu-
1,,1 n eom.ilo. t, Stal en Wagenbuis
ml't eeu grllO'e ) chrerplaab, ook een
gruote Za,,1 gt schik t voor alle doeleill.
<It!n di~ g()e I. verhunr r "or lt: elles
in eerste klas orde ton gelegen in bet'
midden van het dorp op de Markt.
plein. V.)(Jr LijzoJ.derheJen doe 'poe.
dit« an z lt'k bij dril eigenaar. , Kom,
z;e en ovtlftuig u zeI ven.

C. F. A. VAN OOLLEll,

'LA.GEN
----------- i

,.

Verzoeken uwe aandacht voor de voJger~.' SpeciaJeArtikelen.
EI~ artikel werd ingevoerd voor den oR; handen zijndewmter. - . ,

Het zal U goed beloenen Onze Pakhuizen te bezoeken, voor

I
I
r

I
I

--'--._- ---_
PR~i).UKTEN.

Nieuwe Maotel~ ,
r\ ieu 'OeWaterpr(lofli
Niouwe Gowns
Nit,,~e Zijden ~!I fa.tijn n
NieUlle Kostun)es
Nieuwe Kou~e'l '
Nieuwe Stevt)e'en 8cho~nfn
Nhuwtl FJlloel'
NIeuwe CrotolJr:ps
~,ieuwe Tafd l1ieeJcn
Nieuwe Linten; ,
Ni, uwe Borduurwerk
l\i, uwo Lijfbaua~1l
Nieuwe Tllpijt~fl
Ni, uw .. Oorrlij' . .;paléll

VELLEN W ..l, Huiden. enz .• op
f'o'Dmi.,ic Vrl k- c'it, Hoogste

Markt PJ i.ze', altIJo, \·erkrf'~en.

~'ieuwe BR" t jes
Nieuwe Gc,lf Jer~{,y8
N i, uwe 'I'"bbtrt f'totfen
Ni'uwe Y:OleWHrtn
~ ieuwe OrJerklee'en
~ i )UWe Porstrob keu
,\ ieuwe Kombnarz"n
NIPuwe }'·IIl,dldt s ~~

PUBLIEKE VERKOOPING
FARRINGTON, CHICKEN &. COIl

De Schouwburg,
Oarl ingstraat,

KAAPSTAD.

STOKVATEN !
KUIPEN! !
HOGSHEADS! ! I

Ni uwe (-;or.lijlJcu
f\i U'Ae HRndscb'e en
Nieu ....e "ar,t
Nieuwe Pllrapluil B
~:i"u""tl lillol~urn:l
"il uwe D. ur MJttrn

LO) E ONDERG ETEEKENDE, in
, zijne betrekking als Execu

tellr Datief van den Boedel van
wijlen den heer GEORGE L. A.
GRoENEWALIl,zal publiek verkoopen
ter plaatse

" SCHUINSHOOGTE, " r~lN alle soorten van Vaatwerk
..i te verkrijgen tegen do laagste

Markt Prijzen bij den Onderg'~
t.eek{~nde.
GOED WERK GEWAARBORGD.

H. ZUIDMEER,
Lady Grey Straat.,

PaarL

------------
Geeft ons een kans; Onze Goederen zullen U oevallen;

Onze Prijzen zijn de laagsten. ' ,

Dat uitmuntende Eigendom, zijnde
een deel van de alombekende plaats
" Springfontein," groo.t 296 morg. n, '
In een woord deze IS een eerste
klas stuk grond .

VERDER,
Fraaie Ezels, t'aardcn, Schapen,
Bokken, Bokwagen, Kar, Tuigen,
Ploegen, Koorn, Haver, Gar~t, H uis-
raad, enz , enz.

W. H. F. KLEYN,
Executeur Datief.

CaledOft, ~:Jsten Mei, 1807.

W. H. F, KLErN~ :lfslc'gcJ',

Ol'

ZATERDAG, 1 Mei lSU;,

Pleinstraat, Kaapstft'd.
Naast de "Odd Fellows Hall."

.~\

Belangrijke Yerkooping
VAN

ZEER KOSTBARE
VASTE· EN LOSSE GOEDEREN UIT OE HAND TE KOOP

Tot 27 April, aanst.,DE KCJsHare en Vruchtbaro Wijn~ ,
I-lll~ts van den o:lCiergeteelceflde,

~pnRamri "Goede Verwachting" ,
nabij het " i'"ondium" fn anilt.x
d· plaats vlln Bir Hen' y de Villil'r&,
b;!plant met 40,000 wijDJItckken,
waarvan 10',000 geë:Jte AlJlerikaaQ.
fche StokkeD, en 1,600 vrilohtboo-
mcn van verschillende soorten. Dé
pla'lts beeft overvloed van JoolJ8Dd
water, met vee weide. Bijzonder_
heden kunnen van den eigel18.ar op
de plaat8 vernomen worden.,

C. P. ])I L. BBYKB8.

AAN DB

DE Aigemet:ml Jaarlij~ s('b~ VI'rgaclerinll 'fHn Afln<Helhouders in de
Ko'oDia'e Brandewijn M~!ltl!ohappij, (B ..prrkt), zal 'gflhCJu'll:nworden

ill de St4dz ,al lo WOlcester,

!)E ondergetrekenden, oaartoe b!·
~un8li~cJ door :\1 rj. de Wed

I OUX, die wfgers ba.re te groote be.
slol1'm( ring zich dllartoe ge-lrongen
gevoelt, zul en pucht' k ver kOOi en,

Op "roensdag, 28 dezer,
OM 10.30 PHECIES,

HóM 7eer aangeD8am grlegen Erf in
de Molen 8traat IPlnt!eklip). met b f
daarop stamdo leer gerieflijk 1roon-'
buis, Stal, Wagerlhois, en buitenge-
bouw, dIen onder iiz eren dnk in een
goeden staat va.n rer aratie j bo,lant
met alle soorten VIuchtboomcn, circR
1000 ,tr,k ken wijng'lard, met een
stuk Tuingrond j hebbende fontein
water bet geheeie ja'1r door en recbt
"at~r om te 8chPJlpen uit bd allo. x
loopende water.

Losse Goederen.
I eet Timmfrmansgereedscbap,

Gra ,en. Pikken, Schoffelt, VOlkeD
1 Brandewijnsietel ,Halfamf>D.Ankerll,
Okshoordell. Trechters, 1 lot planken,
1 Lot balken, en wat nog lDeer sal
worden aangeboden.
A. B. DE VlLLIER8 &; Co., AiBl&gera.
Paarl, 16 April, 1897.

OP WOENSDAG, 5 Mf;I, A.S.
len 10 ure 's morge~s.

T. n ('inde.
(~ Het Hnrp rt \I,n Hir k'ct:r'''i en.
b, Den SII1~t·Rekening vror bet afgtloopen jaar, (in;i~e!lde 31 Ma ,rt,

, 8::17 te OlIVllngeJ.
c Ni'uwe Diqkteurr!1l~ "i'·zp.n il] de plh&''!1vali dt' He'lfeji D. J. A.. v. cl.

Spuy. W. Á, Krige en J, F. Bur~('r, die aftreden volgtns Acta vau
overeelmost.

d. Auditeurfn te lkit z~n ill cic p:aah vli"l de TJ..:eréll F. ',~ind"'!lh~r J, rn
T. Roo~, eie (ehta her kie~bllar 3ijr. ;:: .

e. Vcor IIlg( mecoe bezigheid.

Op last vaD de Dirt klie,

H. P. DV TOIT,

40 Eerste Klasse gedresseer.
de Paarden, 3 tot 5jaar.

40 Vette Slacht Ossen en
Koeien. THORLEY'S VOER

VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, ScbaPlllt

ENZ. '

&crefaria.

Op Donderdag, 29 April, .
ZAL opgcmelde vee publiek

J verkocht worden aan KLAP-
:MU'l'SSTATIE. Ondel' de Paar-
den zijn verscheidene egale paren,
verschillend in kleur en door den
ondergeteekende voor kontant inge-

. kocht. Zij kunnen met recht aan.
hevolen worden. Paarden zoowel
als ossen zijn in uit6tekende con~itie.
Komt dus en koopt naar uw eIgen
smaak.

C. G. MAREE.
J. 8, )(ARUS &; Co. A!slagel8.

Worce8ter. ui April, 1897.
,

N.B.-De volgende Noruinaqes Toor Dirckteur~D zijn j~{~ndeD :-De
Hef ren, D. J. .A. v. d. Spuy voor Paarl, W. A. K r18e ,ooriStelleooosrh, J.
F. Burger Voor Robert80n.; ';, .

Aandeelhouder8 gelieven kelJl'lis le nemen dat het AaD~1 Begiater zal
8e~lot"n ,,~rde]j ~8Q If,'20 April tyt 20 Mei, beide dagm iDS.lótt'D, 100dat
t'f 1n dat tijdvak ~ne landeeIen ~1illeDwordeno,er,'ID~~

, • ï . ~, i
p

LACTIF'ER



----------_ ...,...----,..----------------
Van de Sandt de Villiers &: Co.. IDE ZUID-~PRIKAAH

-JDPEIRKT. VERaNlGó MrT

- ONS LAN»HJERMEDE wordt kennis ge. 5 • •

geven dat de heer C. P. L
SCHULTZ benoemd is tot S6- ZATERDAG, 24 APRIL, 1897.
oretaris van de Drukkerij en Uitge-
versmaatschappij Van de Sandt de . SIR GORDON'S Sf'EECH.

Villiers, Beperkt. DONDERDAGMIDDAG werd het debat over

FRED J CENTLIVRES de. vredes -.relJOluties in het lagerhuis.. . . "! hervat en glsteren waren beide huizen
BestIerend Du'ekteur. weder ~et deze.lfde uiterst belangrIjke

Ksa stad, 18 Maart, 1897. zaak,bl.lzlg .. Wat VOOral de aandacht in

p ~ !het lagerhulB trok Was de speech 'an den
MARKTPRIJZEN ~ premieI', (~e zonder den minsten twijfel

• den KoloDle geen goed heeft gedaan. Sir
KAAPSTAD. G01l00.N'S speech was nog verre weg d~

pal·tijdigste die in het huis werd gemaakt
Over deze zaak; de aan~praak van den
beer LVNES, de voorsteller van het amen.
dement,. WU8 die vaa een gematigden ou.
partijdigen ""taatBman; die van sir GOR.
DON was een partijdige verklaring waarIn
al de schuld Van' de onrustwekkentIe
toestanden aan de Transvaal wordt toe-
ge cW·even. Die speech heeft, komende
van den premier, ve I meer kwaad ge-
daan dan men zich voorstelt. De inhoud
ervan werd dadelijk naar Engeland ge-
kabeld, en men komt nu in Engelaud
oudel' den indruk, dat de mcerdel'heid
van het parlement het met den premier
eens Is in zijn politiek, daar het heltJ in ..........
zjjne eenzijdige beschouwing uuder.
steunt.

Maar sir GORDO:V SPRIGG wal" niet
alleen gevaarlijk eenzijdig, hij war, ook
hopeloos verward en bleef zich hUt'ge.
naamd niet gelijk. Iu den eenen adl'm
gaf hij te kenllell, dat er "olgens ZIJ'llel;' •
Opvat lng geen gel''illJ' van OOI' log heB(8<i!.,

doch dan zegt hij direkt daarna. dat hi)
!'allen "all hl'ieven van EngelsChpn In tie
Kolonie ontvangel! had, hem 'I"otgende
ht'u van gewel-en en ammunitie t.. 1001"Pon r;Liza~th, 2t April -{Per tclegraa.f.)_We.

6'''''8 de va.can!tooagcn en den obrusteu Staat mn zi('n I DIt bE'N!houwt iiir GOR DOS al"
pohtt<ke zaken IS de \l'oIw&rkt zeer stil. b:entge een hewiJs dat de gemo('d ren kalm enverk()('pillgen Ult cll' bn.nd bobben plaat!< gebo.I b
legen "DVelllndclJe J-lrlJ7.en Op de open mnrh edaard zIjn en dat er BIet het mlUBle
WCluell 10.; ,,"lclI U1l1l~'I)h()denen 48 verkocht. Com· gevaar van oorlog is; doch eenige oogen.
JJetJe \\ as lusteloos en cr HBS niets te (Ioen /Il'kk I

J I en aLer staat hij bleek van allgst
I~mdat de republieken zich wapeu('n en
10 staat van verdediging stellen ~

In de oogen Fan sh- GOR DO,\ '" ell
- Pru~en van blijft de TI'lln8Vaal dUB de bron Vali al

de onrust in Zuid-Afrika. Waarolll hl't'ft
hij niet -geZtJgcl, dat hoe eerder dns Je
I"t'pubhekell uitgewischt worden hok

Ibeter? Maal' indien hij zlch vlelt meL
de gedachte dal dit den Vl'ede ill lUId.
Afr~ka zal hersteljen. dan kent hij het
Afl'lIcaansche volk maal' heel slecbt. Men
kau ijzel' niet lUet hauden iJl't'ken e"en
mlD kan men het ka1'aktel' van ee~ volk
In één oogwenk ver·anderen. Men heeft
verschdlende element('n 10 Zuid.Afnka
dIe ongelukkig uiet altijd in harmoill~
Bamt·u werken, Yooral niet in den laaL81en
tiJd. Ge'll dd, dreigemeuten, et'U oorlog
zullen dIe gewe!Jlichtc samenwerking ruet
In de hand wel'ken; de ulvloed('n vall
d-e.u tijd en de Omgeving aUetin kunn'm
dIt doen.

J ti. \fAnA,I/:).I< Co AFSLAOEHK Versclullende leden helJbelldadeliJk de
28 Apl'll-KI"pmlllsslnlle. 6() cClSte·ll., gedres. gelegeuheld te baat €wnomen uw si!',;eerde I Uil p",,,,I'oD

29 .\)'r I-KlaprnUllóSl"t'e, paarden, O''''D un' GORDON tegeu te spreken en zijne aan.
k"elOn spl'~k !{' I el'OUl'deelen ; doch WIJ ,reezen29 '~i'rll-KI.pmut.""!.t.le. 10 velle .u.cbt-o"",·n ,')I .1 1
koe'en. uar lOt kwaad toch gedaau 18. D~ h~r
30 Apl IJ -KlapnllllBSlal'" prachtIge 0Bbc1l, p""r· ,\..:-l. d U PLESSIS sprak met veel uadruk

de~o"~p":.~~~I\eli Iug1<>O, Jevende bn ve en lo '1(''''' ovel' uez8 zaak. en lDOuue a ,II I dat
deren BIl' GORDOS geen woord l'6pte \an dtol

A. il JlE lïLLn;l\'.1: co., AV~L.\(;EH (J'f)cpeu die Engeland van tiJd l(Jt tijd
c~~ Apnl--Klaprnllts<tal 'e, CCl'8te·kla, paarden ,'n naaI' Zuid·Afrika ~.,n<lt, get'n WOOI'tl

2~ Aprrl-l'lIIlrl. kosLbare vaste en I"ssc gf)ederen. werd gpzegd vau bet buitengewoon getal
J. W. ·.l:!:OORHEES JR. &: Co.. AFSLAGERI:l. ~cLepen dat-waak-om t--tie kullten vau
2~ Aprll-Mnlmcsbllry. eerste·klas ezel en .1Ach!. ZUld·Ainka bezoekt; hij Z'IYeeo I an deos.~o 0

\'A.\' DEH ,pey lMMEL.l:fAN&Co,.U·,.LAOERS vel'dl'dlgings-COmml""ie dIe de geheele
23 ,~pTJI- Klapmuts, 8(1 pmcbt'gc Jonge ezels. Kolonil' heeft door!'elsd. ('pu bug I~ll'port

W H F. KLE;Yl\. A~'SLAOER. heefl iugebl'flC~I, t>n dat d" I'
e
lll.t'nug lU

I Me'-l'lc'lUlDshoogt
o

(Caledon). vast;?Oe<i,leven· haal' t./'Uonl:ede een aanZIenlIjke SUIlI "'du,;de have. bu"rnruJ. grAAn enz. ...

I.;; Met-S' anford (CaletlolJ), kostbar~ V"'le got.~ ge\'l-aagu hl'eft '1'001' de I erde,lJgllll< der
deren. hu~ld, Tljtn'geD, enz. Kolurue. !Sir GOR DO"" maakte ZIJl! ~peech,

-.---------------- I toulld,~ ZIJU gevoelen, doch glUg zltlen
Een zegen VOor lijders aan I ZOUdei' ZIch te vt'l'klaJ:en VOOI' de WOlle

slechte spijsverteering. lOf hel Itmendeweul. ZIJU h,!r! en ZIJU
- h(Jofd !!Cb.IJueu dus In I'OL lUg le ZIJU.

TlLVDEXI TANDE:\T! TANDEN! !H(Jelllng llOg ZItJ d;' Kolonie zulk (..""u- - Ipremier hebben i'De heer ;'Ilol"n. tauJen·dokter, ReY"e8 Mathew .
gebouwen . .Adderle)-stnl.at, Kaapstad, wenscbt l\adat IJoveustaanJ(' geschl'eren l\it.,

aan bet pubiJek "an ZUlU' Afl'lk:! bekend te outnugeu wij eeu BjJeclaaj tel('gl'3m Ull
maken dat tt n emde te voorzien lO de lUinvrru",. . BI 'f' . h

t kl '--.lheeJk d'- -.. u( lil (Jutem, waal'IU et gevooIen 'lilnaar eers e asse WLU" un e ..-gen matige . , '
pr[Jz~n hU bereid 18 te verschaiIen: Ecn geheel de l-.rpl't:M over de aanspraak van 'Il'

zet t"-nden, boven. CD oOderka.a.k,_'tegen "an af GORDON wordt gegoven, en dat" lj eldeN;
£10 J08, gewllllrborgd \'oor tien Jaren, en ge· puiJlicee~n Wat w" . d h I I
deelt;elUke zetten tegen correspondeerende prU . '. IJ genees ") Jell

zen De heer Kolan Is een specmlist ID het 16 bew,till'heal geworden; de aan~pl'aak
trekken \11n !.<lndell. zonder PlJn, hU gebrUIkt van deu pl'emier wordt In dl' republlt'keu
geen gas, gee.) chloroform of earug lets dat als eene direkt.e beleed' bh.'
bel\'usteloosheLd veroorzaakt. Een }let tanden Iglng esc nn \I u
kau geDl'ta.ki en gepast worden binnen 24 ~n en zal ons een oneindig('n boel k" ii'td,l AN J.loed verWanten en \TieudEn ~Yordt mns dat men vooraf 24 ureo !,,--eonlSgeeft" Door doen.

'''. 1 d 1 k d k middel Van het verbeterde Zlllgutgstol el is bet GelukkiC1 dat I..-t h I- ~ ell(Jl'me e )e en gemaa 't dat het ntet nood", de wOrl.eL,of eeDlge gezonde tanden :" lW genoeg II> el d,. ';11

den Hooro behaf.gde, tot ziJne dooden te rut to trekker" en lILter kuullen tlUlden toege. ge b l,ekeu .1S dat de premier g66n"7.III, d"
"erzamelell op :2fl Maart 1897, mijne teedel" voogd worden IUlnde pl:lat tegen gennge 1<08- got'U.iC6llrmg van het huis heeft \\'f'I!!.;'"
geliefde echtgenoote, Mana DOl'Othea ten Bedonen tanden kunnen ete"uld worden .-I-~en. Sll' J. u", '

u b Z· ., ~"i'S "'-'UJ> rVE~JHI;"~ < "
margal'et a van ~IJI, In den jeugdigen en nIdus dleo3tbaar gemaakt worden. Ret
ouderdom van 29 Jaren, 6 ma.aden, en 29 voornoemd werk wordt gewaarborgd het be te te eenige uitZODdering T<lt JJI(" , '. 1,,(

dagen, na eene zoete samenlevmg nm over Z!JtI dat Hi ZUI ·AfrJlca verkregen kan worden, het iQ uit.erst moeilijk uit te vind ,I'
de twaalf ja.ren . en Wallrl'oor III den regel tweemaal zooveel hij ~Igenlijk met ziJ'u !k1.n

lln

raak h... loeld.All I d I eldel'l! betaald moet worden. De heel' .!\olan -I'

toewe eze s ag Z\I aar eu ondragt,fijk heeft een spemale studie gemaakt van kuDl!t- heeft. In zijn merkwaardig(. "Pt'ec-l! lt'l,J,.
~~g~~e:jJ': n~!';d:I~~Z:: zeggen' 's Heeren matige tanden ellpunlooze wttrekkin~ en heeft hij, dat hij en ~OOr het amAndemE'111 'u

meer dan 16 jaren ondervmding lO Europa en voor het vOOI'Stel kon stellUllen : De In.Ik breng ook mijn hartelijken dank toe in dit land, en hiJ wil bet pubheJc doen ver.

aan mijn broad61'S en zusters, en aan mijne titaan dat, hoewel ~jne pl'jJzen billijk zVn. bet \'oeging voorgesteld in de mOtle.Dl" TUIT
lieve schoonmoeder die mij zoo tronw onmogeJ!ik is een bet-er kwaliteit werk tAl vin door den heer ABRAHAM OX en gesecon.
hebben bijgestaan, ~et raad en daM, in den. Consultatie vriJ· Let op bet adres: D n deerd door dr. TE WATER is 7.00 OD8<:hu!.
dezen o;iroevigen tiJ'd van beproevinO'. ) beer NoJan, Re)lleB Mathew gehou 'l'en, Kaap .-I;~ da h

"'tad.-[ADv·l . ~ t ze oegenaamd geene veranderlD£'
. D. J, NIEUWOUDT, maakt in het voorstel, en het is moeilijk" VOOIt JONGSTE l'UEUWIGIfIWEY in kleedm,-

ltoJfen, probe.r Morrllon i 00., P1eialtru~_ te nen hoe air JAllES die invo~ kan
.id.,. belchouwén als eeu abaolllOO Toor.

----~----------.------
GUOR1'E VBlENDEN,

Ik kan deze' gelegenheid niet voorbij laten g~ zO'_der
mijn openb.aren dank toe te brengen. Ik ben er hoogmoedlg op dat
mij aan het hoofd van de stembus geplaatst, en daarmede getoond
dat.gij nog vertrouwen un mij stelt, niettegenstaande alles wat de

ofPo itie- gedaan heeft, om mij uit het Parlement te houden.

Ook wen eh ik mijn hartelijken dank toe te brengen aan mijn
,- werkende oommissie in de drie ver!fchillendc aideelingen. Ik beu er
_g{'oo ~hop dat zij niets gedaan hebben eeu Uentlemall ollwaar?i!, dat
zij' geene misleidende Mantf~ten llitgevasl'digd hebben en dat ZIJ geen
.beleedig'ende Advertenties in de Nieuwsbladen ~~plaatst hebben, ~aa,.
9&t.2ij mijn elektie beoordeeld hebben op een eerlIJke en oprechte WIJze.

Ik treed het politieke leven weer in met het vaste voorn~men om. t.:l
-do n zooveel in mijn vermogen is ter bevonlerlDg van voorl11tgang, niet

. 'alleen YOOr de kiesafdoelingsn van Beaufort West, Willowmore en Prins
Albe!' maar \'001' de heele Kolonie. Alles wat in belang is van Land

• ' en-Volk za] mijn onverdeelde ondersteuning eu sympathie genieten.

En met deze weinige woorden plaats ik mij in uwe handen.

1:'~1~_1~rcoPf~1~1(le. dieren ' Jm-
worden aan

A.TIE. De ossen
ziju .y,an 2 ti>t 6 jaar en in extf1~

:ve.r~loQe'rIIlL~van de condItie, dus een' kans voor de
gehouden boeren zoowel als de slachters.

Mei, 1897 om 10 terwijl de J;zeJa.· en Paarden niets
' te Wenschen overlaten. Alles i is

No.1. Let op den naam.

DIRK I. BRINK.
_l. ~. 1fARAlB & eo., A1Blagers.
SCHUTBERICHTEN.

Uw Vriend en Dienaar,

lOa,

eigendom
2 Paar ge(~eslseera;e

Ruin
en sterk.
1 Paar

Paal'den
en goed F,~'r'.'\'

2 Paar
Paarden, twee
JUfvroll ws Rij , aijn. i

1 Paar bruiri gedr'esseerdb Ruin
Paarden 5 jaarjoud. ,

1 Schimmel! Hengst, 1G' hand
hoog; eerstb kias Rij-. en ~.Buggy
Paard. '; , :

2 Ponies gedresseera in de kar
en onder den kadel. i Iets bijzon-
del's. . :;

1 Paar eers~ klas ~edre¥eel'de
Ezels 3 jaren mid. : . \

20 Slacht Os:-;~n en ~oeieni groot
en vet. , i

1 Span VR.D ~2 roods Afp!kaner
Ossen, 3 jaren oud (liefhebbehs van
mOOIe tJ'ek-ossen funnen moeit~ doen~::=;:==~~~--~~'1!tr~.~:,:~:~"~Q,J'I:"D t· t 11 Pu "Ij' lo- Ilr

ll'D /' 'C Gl'oote vette Boer kapaterepar e.mrr~ I n IIi ::n: . \t 'ar , nl!.-.n~ t b W bokken. " 1- I·~mrrremen Jan Pn H;ke erkm.
AAN KONTRA KTEy...~-"1 . so Afl'ikaanl1e:r:-cha'<lt:J Lal~rnel.1"

.Jl' »: I -_ 'zoo als lang Ilie~ in do markt \VHS)
ti ~~~~,~. Telegraaf) AAN BOUWMEESTERS. 20 Varkens, w8arondd' e(!nige ge-
..'< Eliz.::bNh. 1 mesten zijn. '---~~j,I.U~--- ,TE~DERS worden gevraSlld voor 3 Melk KOetell, en 4< Vn',rzen,

E:'\ LJ~; HS \\''''d '1 .!!"I':H.·'~,I i h-t IIQuwen van Nieuwe Pub. uit goed melk ge~el~d ras:
,'001' lu-t l)(lIl\'I'lJ 1.111 Stt'i,'I"/Jieke Kantoren te Carnarvon. VooR:rf!:

Post- ('n Tt'Icgraflt Kal.t'Jren tt' Sppcificatië'l en Teekeningen kun- 1 Ferste khl<s afslaan Kaap kar.
Po:rt EliZl'lwth. I nen gezien en verdere intormatie 1 Mol wagen, lopen kar.

Plannen. Spp("!icatIPII e-n ('''1/- vel{regen worden ten Kantore van Lot wagen voorleerim, w~gen
rlitit's nw }\I'lItl'"kt kuru» lJ gnl{'ll, den on.lt'r,lZetekende. en ten Kantore tenten. ,
Vorm van 'I'cnrl-r I'll l'I'IlIg-c 'cl'l!.-rl::! vali den Resident Magistraat Car. 20 Nieuwe Z\Ven:.!eJ.~,1 lot Dom-. , I I ,

lnformatJl' \ l'l",r":!l n \I (lI', ('11 !I'IJ InarVPD. hachtcn, 1 lot Scharnieren. ;
Kanlol·

e
~.ln, ""Il ()n '("."( :'."),"11 Ji' TI r:dl'rs dui~eliilr gemerkt: "Ten 1 KOI'en Molen voor paarde kracht,

en ten 1\ .. 11' r \ lil df)1 I lot' ,kp, der voor Pubheke Gebouwen Car- gehoel nieuw. .) • I '\' I ,

In~ppkt(,lll' \'lIll I :d" ('.,,' II e : , li t...: nvrvo .. " zulle, ootnngen wordl.n 1" Horse gen
r
' 'lipaarde kracht).

:p,)i'( EI z·Ji)(·lb. do-r ri(,11 Cotllr-ol"ur en Auditt-ur- 1 Df'auibank, 1 Blasha.lg.
1\, B.'~,·k"1l11.:'; 'Il ZIJII gr;IIl1<tkt Gtn'~tnll.l, Kaltp8t~ I. tot op DIN.). 1 Groote Ijzencn Pot, lallge

door dt'J1 h, Co :-:1 riller ~lt"Lt. ('If vAG A-!IOD \G, 27 April 1897. ladders.
kunnun aan dd ~eon;o( Illlh,> Kdll- Tenieraars moeten twee voldoende 2 Voel' :MaehinéS.
toren \I.'r!.;:rt'~el' ~\I r,leIl, .~I" (Ik Han borgen vers{hqffen voo.. de uitvoe. Kajatenhouten elI andere gl'O:ot.e
ziirl [\:.n(""',·1 ~;-" C<.:, '·:'f·"IJ',jat. rinjil' VBn het KontrRkt.lD die borgen en kleine deuren en kozijnen.
}~'"'f''' I';. Ui' :'ll .i '1 . I.: ' Cj .l., I) J, moet m htt Kontrakt te~kenen. Bloemen iliand.
wdh' "lIll) tl I"!:! 1.\ t IdI I ~,d WH,i, II De Iaagst<lof ééOlg9 Tender niet Al Mf:DF..

hij Olltl <Jn...:~t \.1" l'l Il !'Oll,l Il'fl' noodwendig te worden 8angenomen. 1 Plano en Hangla.mp,

Tendel'. H 8 GR andcre goederen ~e 'eel('fy'·.;dd,· '1', ;"J, l~, ,rll:,k·L.lk gc:. ··!LA VE'!, mel-den. '
merkt, •. '1\',1111'1' I' ·or .\ It'li\\ ,. p(,,,t· pro Hoofd-ILspekteur.
1'11'1\·It':::r;l"f KoIl.I'>I'I·li, l'(Jl't Elr.~.t. Departcment van Poblieke Werken LET WEL _ De
betii," 111:II'n I!' "I' 01"/1 ('III'tl'olclll Kaap~ta.d, :22 .Maart l897. 9
l'JI .' II !:~l II ~ - ( ; t "t ' dd 1, 1 ,: •• ' ; " I
ol,t\':tng't'1I ,11>1'/.1/ I',t ,jl' \ 1/.1 ! ,,-,.
Inldda: J t 'I, I l··li.

AAN~EHounENiD het Schntte Klaver .•
viel, boven den gtlOOFloofden tijd en U!

worden Yerkocht op 29 Moi 1897 indien
niet OOVOl'9n8gelost. '
1, Een Bles Koe wit pens, beide ooren

sn,ede van voor.
2. Een' Wit Zwart rib Os, linkeroor snede

"an achter.

3. Ee?:Ronde Bont Os, ongemerk~, omtrent
" .la.ren ond.

1. Een· Ï1.oode Dil ~i nkel'oor Zwaln wsta.art
halfIllllan van voor recnteroor slip,
half maan va,n IIo6ltter.

5. Een Zwart Bles wit pen Os, linkeroor
zwaluwstaart, half maan van voor
roohteroor Blip, half maan van &chtel'.

6. E~ &oode Bnl, 2 jaar, reqhteroor
wlnkelhaak van c.chter, linkeroor snede
van VOOr.

7. Een Zwal·t Jonge 011, rechteI'O(}r slip
half maan van achter, linkeroor
zwaluwstaart, half malln van voor.

8, H{)Qde Bles Os, beide 001'en leliestnart.
9. Roods DuI Kalf, reclJteroor lltomp

linkeroor Z'walust-aa.rt. '
10. Roode Koe, rechterool' winkelIlaak van

voor, snede van ,'001'.
Il. Zwart Wit Kop Os, wit pens, linkeroor

stomp, calf mMn "an acbter, roohter.
oor half maan,uchter.

12. Rooaeno Vaars (zelfde mOl'k), linker.
OOI' stomp, half maan van achter,
l'echteroor hnlf maan acht-er.

13. Uoode Bonte Koe, l'6<.;hteroor winkel.
haak van acbter', linkeroor slip.
Roode Kol Koe, rechteroor zwalostaari
snede van aehter, liukeroor stomp K P:
gtlbrand linker bout.

15. Itood-e Wit Kwast Koe (zelfde merk},
l'ecllU!roor zwa.lustaart snede van
a.chter, linkaroor stomp e.p. gebrand
linker Imnt.

16. Wit Sohimmel Os, J.Y. gebrand linker
bont.

17. DonkeI' Roode Bul Kalf, rechteroor
stomp, !lnede vau achter, IlDkeroor
zlYI1IU8taart.

18. Roode Bont Os, linkerool' baH maan
van '1"001'en [Lch tel'

19. Roorle Os, /I M" linker bout, liukel'Oor
oor ''I'IJlkelha.ak van \'001'

20. Roode Wit Pens nul Kalf. l'echtcl'Oor
~tom, hll;{el'OQI' zwalusta!LI·t., KP "c.
hralld lrnk,cl' Lout 0

21 Raode V{lt Peus Wit Neus Koe, rechter.
OOI' half maan va'o acb tel', linkeroor
zl\alawstaat snede van \-001'.

::l2 7.wart Bnl, rechtel'Ool' stow'p, liuker"
00l' z"aluwsb~!u·t, half maan '1'1\_001'

23. Roode Va.al'S Kalf, ongem()l'kt,~~I,l'ent
5 llIf1anden, oud

24. H.oode V"ars Bont, Oogsmel'kt, omt!'eot
5 me.p,lIden oud.

Parlemente Huis, 22 April, 1897. J. LUTTXG.--..-. --. - -'---- --- ~---------~--------
WADNER'& ~RIKSEN, e.k,

I in bezit ~ijo
klasse onder.
Afrikaansche

dáarmede ge-
1\Val aannaal Hol-
I
I

KAAPSTAD. P.~. :aUS 355,

KEns van KlUBBEN 'lOOI' Pa~T'L1E'1len Mullen, Wagen Zeilen,
en alle andere soorten Zeilgoederen naar bestelllllg gemaakt.

MEIRING,
IOhannnesburg,

FOURIE,
TroJeviJ le•

, school op eeue
t"ee Uren vou

beide Hol-

fhvcrlioot
Kweeperen
Appelen '"
Peren
~~pelen
GuavlLS ."
Vlun
Ol'lwges '"

V00R eene Ilri
plaats ouit

Burger!!ttllrl" Kc
lu.,dsch en Engel

l:SrtlaJi8 £1.8
aost, en inwoning.
te beginnen zoo

A80zookeu getuigschrlfltlD
van bekwaam "goed gedrag
zullen door deu ond~,geteekeode ont.
vlmgen worden tot iJp 16 Mei ek.

:U.: MULLER-:--
UurgerBdorp, 13 ~pril, 1891.

-AfdeeHngS~~d~ieljenbosc~
--:J ;

Helling van W~gbelasting.
----<\'

ENNI~GE\T~9: geschiedt
\ hWI'mede dah.vp een verga-

dt'nng Villl deu '4fdeeJingsraad,
titellen bosch, gebou~~1l op 2] April,
iH!Jï, eene belastillg; >an ~d. in het
£ bepaal(l en gcJ('ga~ ward op alle
mst.'i0pd, daal'cWJJ o~le,·hevig. voor
het jmu' l~!) 7 III ev~~rtldigheid van
eene helft ervan voqj' Hoofden de
ndel'e helft VOOI' 'r{4kwegen, en

btl!iloten dat gezegde ~bela-'lting 7.al
~'cr'vallen en betaall1",al' zijn aan
den 83CT'etaris aan z:i;{n kantoor te
:)telJ.enboscb op ti JlUlf~ 18vï.

Op la..st I'all den ~fdeelIUIT&raad, ~ ~va 11 i:ltellelJ bOl>ch. ;.

Aploelcn
GUllV ....

Eenden
P~tI.ta.
Tamaties ...
Kalkoenen
Kw,epet'cu
!:loonden."
Peren
Kieren
Aardappelen
Boter
f'owl'oonótl
Ganzen
Uien
Kool
Ol.ilu;.;es .,
\r:_u'kt ns '"

en vtle
om ; te

Yertoop-ing ~a~fn t om
U UI' praciiJs.

A. :.r. M.-iLAN.
'r, Ilrl\'raRl· ... l.t\ : "

dl' I ur _;-,~I ,.,. -'! ,'1
\ 0(')'1 _' ".Ill I,,:
lJorg-('1l ill'lct· I .r,.
l'cn.

L)t· :tltlg..:r(' Cl (1

Il )'HI \\-'\ Il : Ir' j" ,

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

pfL~)'(>. -;{!, }
rt... 'Q":I ~ ~,

.", : 1''' ".,_ .!

Departement van Publieke Werken.
, .\:\\' BOlJWl\Ii':ESTERS.

J. FRED. PENTZ & Co., Ar~/agers.. ,
n' I:I! \' : -

(Get.) H D. WlUKli:NS,
Schntmeestel'

• 1 '" II i .

-: Vcr:irerkCde Zenuwen,
Scherpt dCIl Eetlust,
ye-rdrij!t alle Matheid,
en Maakt bet Leven een Geno/.

I.ijdcrs ~a~indigestie, algemec!1l:
-.; r:::w:::.kking-, huid.zieJ.ten, of andere kwalen ucc.r
oueuiver Ulo'!d veroorzaakt, 'geve men.( Ay~r's Sarsaparilla,
(;oprcpa/'OoNI tlóo~ DI'. ti. C. A".r & Co.; laweII, Mass., (J, s. "
COUDE MEDAILLES Op de emote

Wereldtentoonstellingen.

AVER'S PILLEN, ver,uikerd. zacht maar werkzaam.

naaG J> lIU.lLfrT

o 7 0
ij 1 I
o 0 ó
o I G
o 7 0
o 010
o 7 10
o 7 0

21 .A pril 1891.
• 8. d
o 8 8
o :I a
o 4 l
o li 6
o lJ! 0
o 1 I
OSlO
ij 1 4

NIEI1W1i HARKT

o 0
o 0
o jl

o 2
o 0
o ij

0' 0
o I
o 0
o 17
o 7
e I
o 0
o 2
o 6
o 0
o 2
o .j

23 ApnI ISUl.

li A. d.
o 6 2
o t U
o li 6
o ó I
o 1 8
o ~ 0
o 4 IJ
~ 2 II
o 6 1
CJ 5 6
O~Jl I)
O~ 1 "4
o I 2j
ij 3 Il
o 10 0
o 0 ~j
o 10 lf
ij li ~

5
li
6
li
li
o
3
I
~
o
6
I
lit -
b -o _
; -
1_
6 -

['OKT ~:LIZ.ABETH.

I I'

L't : :' I', \!! - Up Last,

N.8 LOUW.

(Va .. .u huren .Tam.. Latort!1lc~& Co.)

KIMBERLEY

S?;~~~'-t:'k.· ~....11:, < ...,.. _~

IJepartement van Openbare Werken.

:.!;! Apnl.- (Per tel~flra,if).
produk ten op heden _

£ 8. d.
1 I.~ 0
o 17 Q
cl 19 0
o 16 0
o ï 0
lOU
o 10 lj

o lt 0
I) 11 0
o Iii 0
o I 0
o ~ ti

£ 8. d.
o Q 0
o 0 0
o 0 0o 0 Q
o 0 0
o 0 0
(j 0 0
o 0 IJ
o () 0
o () 0
o 0 0
o 0 0

VE!tl{OOPINGEN

Seeretal·is."...:c , ACdeol!ngsmad Kant.oor,
CalvInia, lU Apl'd 11197.

Meel ...
M,elies
Miehen,eel
Kajfer~oorn ...
ZemelelI
Raver
Vper ...
Kat '"
Uien ...
Aal'llap~len
Boter pt·r lb.
i':leren

,.I,'t

., ~E.\ 0 EllS wOl'Ch'n gevraagd
1 IUPI' bH HOlllH'n \all .\'It'ulle

~r"lll'"'" TI'rLprll'~Jr(' n ''';,lllg('n IR,
"IIZ I,· I1111\1~I'II wr.

'r E\' DEHS zullOD \\'ol'llell in~
. gOII'acld aan hd kantoor van

'ICIl Contf'ulll'1l1' l'n ~\udltelll'.Gelle
ntHJ, Kaapstad, teJt dOll miJda~ op
Donderdag, ti MeI, lH!J7, 1'001' hot
1('I'l'fe'n te l(af1pst,l(] I-an zekere
Hl tikeIen benolldlgd voor den dienst
van de Heg('(,l'lngs J).'partementen
1'001'een tljel perk IleglO nende, 1
.Iull, 189ï, en eind'gendo :)0 Juni,
IWIS.

Voor verdere tJJjzondl'rheden ZI
i!1)\t'rtentil' f.('edateul'd J:j ApTïl,
I "~Ji, W'publJceel'cl in ~le "GOUVCI'.

nement" Gazettl' " "an den J Gden
idem,

PAUL D. O~DVER.
.~i,SocretarJS.

A.ANGEHOUD~~ IU I:ct SeI'ut te Stof.
kr'aal "'-:est, boven den geoorloofdcn

t'Jd en te worden verkocbt op 29 M('I 1897,
mdlen niet bcvol'eu~ gelost.
1 }<leI! Donker IJ"u'n Rum Ezel, onge.

mel'kt, omtrent Il Jaar ond.
(Get) }<; A NEL,

SchutmeesteJ'
Til eEIJE

Aangehouden 10 het Scbnt te Molen.
Steen VIel, bO\rell den geoorloofd en tijd, en
te WJl'tieu ver'kocht op 2::1 MeI 1897, Indien
n;etlbenllens gelost

1 Een Roode Vaars gemer-R t rechtel'QLlr
lehe, Imkeroor zwaluwstaart, mot Bell
WIt kwast, omt.reut 4 pUU' oud

:! Een Hoode Os, merk' rechteJ"Qor brdf
maan van echter, snede van "001'.
linkerour lelie, Wit keel, recbter voo!'
boen \VIt, I",4.or· boot eell D

J Een Roocle VMrs, mOl·k rcchlerool' Wil).

kei haak van VOor, lInkerool' zwalu".
staart. een gat Ln hetzelfde Our ge.
scheurd, geteekend een Wit kwast,
Wltte ach tel' poot.en

(Get) W. v d WESTHUrZE,,"\.

I'l" Ir, Ili cl r li '. l ~I (" Jl'

1)er:l1te,rn,'ft 'H'I fIt , ..... ' \\

( ,1''''',«(111) ( ~ jl .... l,

'22 Ap".1 1"'7 PI.IIIIII·II, ~('l'l'ltil',lrll'~ l'll l'()ndl-
I" \" r~Jlltl'akt kU')llpn geZlt'tl I'll
\('loIl:, 1111·')f·IIl.ltle VI!f'kl'egen 11'01'.

d.-:, ["11 l\allltJt'L' Villi dt'11 onderD'e....,t.~·k"1id(·, ('l) tt')l k ..ntlJl"f' V,ln dE'n
Werken ! R~"r(L'llt .\Lt>';l,tmat, Wur·('e.~tet'.

• Tl'nd!:'r.; d llld!:'1 lj k gelllPt'k t "Ten.
d<.:r \"IJl' ....I,tli. II, l·nz. TOII\\srJ\.'Il'r,"

zltll('ll Uiii \ itll~('11 IIIil'den cloor den
't'olCJtr,>i 'III' ('II Alldlteur (;t'lwraal
1(:1.1)"1;101, ("I 0lJ jJI.\:..;n \(~ \I I IJ:
D.-\ (;. 27' \ I' II [ I , I 'j' li

'/\'11:1"1 LI ~ mo\'l, 1/ tIl l'I' \ ulJrJf'tl.
d., 1"'1' ,r'lI \c'r-"lllfh II V()OI' 11(,t 1)('.
Ill)(lI'lllk IIlt\ O"re'l/ \:IIlIII'lI';<llllJ'ald,
('1/ ;"'li,·.I_l· I'u'gul III <l\'tcll (kn
T"l,dl I' tll·k, III II

K~lIltOUI \an dt'li

.c\lJeelrng't'!l"d, ,-,t.cllon!)41sc:h
~,1Apl'rJ, 1897. . i : '

i

-----_ -_

-Departement van Publieke Gouvernante Geyraagd
DOOR den ()ndel'ge~okende, om

onderwijs te gevel:! aan zIjne
kmuel'on ID het Eng~lsch, Hol-
landsch, en .MuzIek. ~a1ans, £4u
pm' jaar, lUet vnj eten, logle8 on
andere hmselijke benoQdlgdheden.
Uetillgsclmfen moeten ~anzoeken
~·el'gezel1en.

AAN BOUWMEESTERS.
22 Apr d-MuJtland, molkkoelen, V"8.iU'Il, b. Ol,em

2~ AI'rol-Klem Melkbo$t·h. nnb'J illau" ber;:
~trand) l"vendl' hnw!, \\ti.gcn.s. ko.rrcu, hUI.~raM,en.

l•

"PEN D ERS wurden gevraR.gd 'Oor
1. het Gouwen V'lil accn.I lOodlltll>
'Ltr SyphtlilJsche ?hUer,tell, en~, Ban

dl VJ(~toria \\'t'~t ~"v~ng~n",
'ferk"lIingcn, speCIAclltirn, "n III:,:'"

meene condities, zijn tt: zien II ,n de
kantoren V':\D d"n onduiT(,·It·t'klD le,d,'n

• f(sidl·llt ma!?i~traat te rtdoflU W! st,
elI d,'u hoofJ inspekt. ur Vdn openbare
"uk, n, E:a8pslud, gedurende .Ie ge-
w\)n,~ klwto"r uleu, t ,t en IDslul'enJe
DonderdllKl 15 Apnl, i89i.

Ten einde Oiffwe,.dllg tt erlllngen D 1'"",,,,,," \ "11'111.1,,',., \re,k,,,
moeten tt:lIders ~eschrevcl1 worden I)p I, .• 'f ,' .. 1 .,! .\1,,", I l~' ~
d ..n VOWI die ver8chaft wordt, eo on.
der1eekend Zijll door twee bevoegde
borge'l.

Tenders duidelijk gt"lierkt ,. Tende D \.\ I: j,t'( t.-I (JI'/C'I k"IIIIIS h "~po

voor accomwod lie vuor "Yl'ihllsch, I I,: , j,1 ,f.t( I,·" Zt'kt 1',' :/lI\'~I"

_lijder!'., e,iI lIan \'Jctnna \'Vest Ge ! 1'1)11, III dl' 1111g-a\8 \'nn dl' 1'"),,,

v8DReni8 " zullen outV:llJgen wor,lt n / '''''' \ :ill I', ;\LI ti I LI 1101" \'el'-
door den Coutrollcur ell AudIkul, :>\'1"'11\'11, t"l} l'ilt'ht" d.ll 1'('11 I weu.
O~ne"dal, ~napstad, tot urn 12 u~r op l~(Jln h)or .ePII jI,./,,,,ll"Ir!,;:-pl,.t te
Dlr,sdallt 21 April. 18~7, S'JT!lPI', I ,'-'IralId I'eld \'l'rehcht

D~ la8~ste of eenige tender LJet II)/FOI/(I"I'II",)"11 .'llI. I'IJ G. ,\I. tI( Co:
Doodwendig te worden aangenomen, 11.110 IS'" ,'II II IJ 11111;: tlt·zp krmrll,; ddt

WOODM .\.\ DICK r ~ J IX, : J" ldd op Ol" dUt·1t moal~ JJl'h(
Waarnemend 1)ls'. 1 'SI" ktClii i IliI "UI l·Il"':"llO\·UI,Il· \'oorlt'[trT's kiln

.d: I\'.! II, , i, II \rl.! bf'dJl'lli'n "n~
Departement van Openb, Wer<led" It . .: 'l~ht'l ~II.I \ il Il deze gll, ....;('ldll.l(I

UudtshoOCiI. 19 Maart, 1,')(17 .Olll aan 'JlII.,· \ ,·I
l
• klanten bekend te

m.lki'n, dat !Jd I ns \ uoc nemen TJlet;"iAA J DO RP, IS eenigt. IfHIlJel,.hl'ZlgbeiJ In het
f),. TUk I"'m aan hl't Str,tll!l ufn tn;' t~J', t,u;.·dj en ransport . itmaler, Id G'rgens

e er!! te Openen.

GORDOX .\UTCHELL & CO.

Departement van PUbliéke Werken,
V"voeren van GoedBrrn nl/ar

de Lich fhu;z8n.
'. ,

GEBO0 RTEBERIGHT.

C. W. T DUl'IfJ\'Y,
\' OOT' Hoofd.Illspektelll', O. w.

[)"l'art,'me"l \ .. " OpenbRre ""ur'kell
Ca!ed,mpleln KaapstfLd,

~.l A I"'d, IH!!7

J . .d. ijFJS1'ER.
Hazel1kraal, ,

lJo"t .Kantoor HopefiB!J:LI J, Ll.li.{'ll' "I l'(,li:"" 'J'1'nd('r C'lf't
n''')I],1 l'lldlg lt \'.(lld"11 .111li-"'TlUIIll'n. - - - ---.. ,-_'_ - Schutmeester

Kantool' van den A fdeelillgsr'aad
C.. lvlnl", 19 Ap!'11 l8!}7

Up Lnst,
N S. LOUW,

Secret.anB.

BENOODIGD
11"E~ hedl'even verkoopster met

:..J kOlll1ls van Khrermakenj.
Doe aanzoek biJ, (

ROOD, PENBER1'By & CO.
Malmesbury. ~ .

< 0

~--4-..____ ~

Jl :-:. (;UEA\'E:-;,

pro flr)ofd.II/'['l.ktf'ul'

!( J.. ~ Nl· G f1J r r XG. DOODBERICHTEN.-~---ZACHT ontslapen op VnJdag ~3 dezer
J aan IUll'e \\'olllng, 102 Brecstraat,

Kafl,p8tlid. ~rejufnoaw EI.IZAHE1'11J01U;IlXA
DF Kou;, wednlle van \VIJleo den weled
heel' ,Iohan Cocll!'[Jd WICht' in haar 7!)ste

(

YAN D. SPUY, IMi ELir!A.'i CL e,
Vandu Afsla~l'fs ef, A,renl I,. -

."~e-i. ad. MaJme 'bnl'J en Pa1lJ'J
.,; ".UNITY.'

'~F"fF'iD nOOR

FP. -;D J. HOITSEMA.
BILlIJKE PRIJZEN I G{)fO£ BEHAnDELING.

I E:\'OEltS ZlJlleTJ dor)!' don COTl.
• t I'" I('il I' PIl ,\lIcMteur-Generaa]

Kaapstad. ontl angen "'orden, tot
(jp %atprdac;mltl'1a'!, LJ Mei, 1S97,
\'001' III I I f'l'voeJ'l'1l nin Olie l'll

alJ,Ipl't_) \V'il'l'n, \':1n Kaa.pst:vl Ililar
de hlel'onder- genoPlllde Lichthuizen
g,'cl Ijl ende hd. Jaar clIldlgl'nde '31J
JIlIII I -'I,..,

Ka.tppililt LIchthili",
ROlilan Rock, Slinonsstad, do.
DalJ,Q'PI' POInt do.,
Kaa Jl L' Ag-Illha:; do.

Tel1r1l'l'aaJ~ Illo<'t('n d~ prijs per
lOll Ib". 110('111011.

Laagste \ racht 'f,ODO Iba.
I (' laagste of eelllgc Tander niet

noodwendig te worden aau!!enomen
VOl'men van Tender en 'verdere

bij wnderheden knenen 'op' aanzoek
v.erkregen wordpll bij den Maga,;-
ZIJlltneester, Caledonplein, Rlaapstad.

JOS. NEWEY;
Hoofd Ins

M~"·'-"'U
van Publieke

KÊlUt<Jorvan Publieke W
Kaapstad, 24 April IE9~;

H~DEN scbonk DUSde Heere' een "el.
ge~chapen 7.')on

W P J POEN
EI E !II t'OI<;N

(!.feb) DHEYER.

jaar

De begmfenls ZRI plaats vinden op Zon.
drug 25 dezer Hel 1'1 k zal te ;-1 ore van
ham WOtllug na"l' de W'oht Zaal gebracht,
wOL-den, VI~u WMl' het te 3.45 opgenomen
wO/'dt om te Mowbray tel' aarde hesteld te
worden

RI)tuigen zullen Il.an IIJkg-angers ver.
scbaft worden

.\1JS'IC HUt", Xlmbe,lcy,
18 .April, 18!-lï

AAN 'NTEEKENA~RS. OVI:RLEDEN te Zeepnnt op 22 dezer
CornellS Petl'u!! Hr-Ink, Andll6s Zoon,

m d"l ouderdom Vfl,n 8'~ jaren. Diep
betrellrd

-_
IDE Subscrip.-tie op "DEt ZUID-

AFRIKAAN en ONS;LAND"
is ; van af 1 Januari, 189~, terug
gbbracht op den ouden Wr~s, te
~e'ten: ,Een pond zes shill~$'8 per
Jaar of 6/6 per kwartaal. 1

C. P. SCHt1L'Xz.
Secrdt.aris.

Dl'u~persmaat.scha.ppij, .1
Y~n de Bantlt de Villiers & Co.,~pkt.,

17 Aug .• 1896 !

I. South African Chambers,'.

"BEAOH HOUSE"
SOMERSET STRAND

IEUW LOGIESHUIS\

ST. G t:OROESSTHAAT,

P08tlma 338. KAAPSTAD.

Te'. Á 1res; "AU.XlJl."
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Kupetad, De geheel~ _m. UD.-Ádr
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. A'" ':FPLiC.A'-Tms·· v~r bovenge-
'.' .noemda betrekkIng aan de
dorps:-cbool te Ileidelberg, Z,A.R"
~ullell door dell ondergeteekende

worden tot op Dinsdag
e.k,

" Applicauten moeten yoJrlopn aan
, de eisehen dal' cho.ol-wpt" en mOl't"n

-I:tSOO& OOIl bewij van ~oed zedelijk
gedrag, rus ook van IIdma.atschap
eener Prote tantsche kerk OYer.
lelNen.

Sulal'is £180per jaar Wedaaam.
heden te ooginnen 'onmiddeJijk na
de Juni vacantie.

R. P. UECKERMANN,
. Sec. der SchoolcolO.

Heidelberg, Z ..A.R.
9 April, 1897.

,-D:e "Verity" ubbele-voor Ploeg'
" ,

Bovengonoemde Ploeg lar van Staal gemaakt ten gevolge waarvq
hij Licht en Sterk is.

Kan verkregf'n worden met Stalen of Gegoten Scbaren.
Ran omes, Howards, Zweedsche en ..imerikaansche Ploegen.
Bansomes en Howarde Eggen, Dam-Sobrepera, Grond-Rollers. '

De Massey Harris Cultivator
Ket of zonder Zaaijer. D~e io de beste Cultivator nog gemaakt

en geáft alle voldoening.

"

R. M.R0S&&00.J:
KAAPSTAD.

-~EN MESSENWAREN
I....lE!: '".r 'WIClE x... %-

HET GOEDKOOPST::: HUIS IN AFRIKA IS

uWEDGWOOD HOUSE"
Personen ven Buiten ~ulJf'll Iolrld b sparen door va,n ons te k~

I',n. 8c1,roi a:1II OIlS I ru vnz e 61 i.lustre- rJt' Pnjstijet, postvrij aan eenlB
ldr, 8.

LET Op· HET ADRESI
ElANGKA'IT, 8HOUSE"

nc ~t!Jo~n\'blll'g, Durl ing Straat, Kaapstad.

--.....
Nederlandsche -ZUI~~rikaansche

SPOO'RWEGMAA TSCAHPPIJ.'

. ,
Kortste en Goedkoopata Route voor Reizigers en

; Ooederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatse" in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg

'~,en21 uur naar Pretoria.

, ,

Tarief Joor Reiligers naar Johannesburg .£4 f7L---iD .£3 17s
OM6s. 6d.-en£3 41" Pretoria" " "

Dagelijksche pepsonen<jie,nst van Durban (Natal)
. naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

spEcIAAL GEPREPAREE-Rti-VOOR~ZTIfÓ---=-ft:FRïKA.,
Bemoedigd door de enorm~

verkoopingen, mak~n dl Fa-
brikanten zich gereed om

~50,OOO BLIKKBM
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ :-
B. O. LENNON en Co.
HEYNES, MATHEW en 00.
J. D. OARTWRIGHT en Co.
B: LA WRENCE en Co,
STEPHAN MoPHERSON en 00.
en bij andere Pakh uizen. I Tou XLmmm. :voorziep van ~n SpiegelgtM 18 duim

patepte ~wieletjes. .22 7 ..
I- ,~

'14 duim 0r'. BLOOGt_ ......._ ._.. _,--.
id Afrikaansche Vertegenwoordiger :_

CHAS. W. HOLM ES,
T.mber Straat, Pietermaritzburg.

8oftngenoemde' iJ
Y'oeroe artikelen en
la ae KólQnie zullen '~"'J"'"
"-~dehitte

KOLONIALE STEENHOUWERIJ.
S&

"

De ondergeteekenden zijn b'e
reid monumenten en gMlf.
steenen In marmer en graniet
te levenm en op te richten,
gMlven met Iteenen mlU'en ol
grnniet in te sluiteI;l te Mait.
land of op andere kerkhoTen
in deKolonie of &~nllrellHnde
Staten,t.egenredelijlte prijzelI
en met den meetten llpoed.

Iheren hekwerk pleyerd
vol~ns aUe teelteningen, Op-
fiChriften gemaakt op de bee:tt
wijze, ingelegd met lood. Por.
celeinen hamen tegen de
I.agste prij .•en.

I
Plannen en prijaen "'orde

f:canco op aanzoek guo1l4n.

Onderwijzer Benoodigd.
, PPLIV.ATIES met certificaten
r\ van bekwaamheid, zullen ont.
vangen worden door den onderge.
teekende 'tot op 29 MEI, 1897, VOor

een Tweede Assistent voor de
Tweede Klas Publieke School te
Britstown. Grondi~ kennis van
EngeJsch en Hollan.dsch, alsook
Lidmaatschap eener Protestantscbe
.Kerk word-en verei cht. (Kennis
van Kinder.ga ten eene aanbeveling.)

Salaris £70 per jaar.
DR. J. .A. B. B.AYLY,

Hon. Secretario
Britstown, 12 April, 1897.

'lel. Ad,·e.s : " AUOTIONEER."

'D' I B·,On"'ERG ..TAN.D~N~O~TB:a.,..r. . .'. . . ,~2, AjJUji;liLEY s:I.RAAl', Kaapstad%-
TAND.EN worden a~~ohiDt ".ou,ler pjJ~ nit.gl't~klren d.oor toepallsing vall.gM •. .Alle
- eoorteQ. van vullingen (voornamelIjk DIet g('ud.) De beste nnltmatlge.tanden
worden op VDlcauit~, Celluloid of Goudeu p.I,"Le:ningezet, ook volgen. de allerwell1rate
OroWIi lA B.rlclg. meLhode. llillijke prijeen. Sr'ro<knren va.n 9 v.m. to~ [) am.

. _ .._---._------
. OlllilkJijle Lml'3.nCI~rUJl netObservatorl~!J

~~

A. SPOLANDfR & CO.,
GEVE81'IGD 53 JAREN

Chronometer., JioTolDge. en Klokl1'.a.kers
MutwaJ Gebouwen Da,w,g6l;ra.at,

Gouden en Zilveren' Horolog('~ In
Voorraad I!ehouden.

f ".

Het Genas Hen Allen

R~ MULLER,
7 Grand Hotel Gebonwen, Strandstraat

1\ ITIJNHEER,-Negen maanden geleden
.lV..l betuigde ik in een brief un D van
le l10lde Dit.werking van BHEUMATJ.
CUR') in mijn g1lVll.J. Ik ben 60 jaren ond
en heh 23 jaren la-ng ~!'le(lcn IlIHI U.HRON.
ISCIU; AiiI'l'HA.M "1.1 HHl',UlIATll':K CIl

zochte .el'lich.tiug van vele beroemde ge
ueeskundige.n" en probeerda alle8 Wilder
baat te vinden en had in mijn geval alle
geloof in mellBchelijke bekwaa,mheid 'Ver.
loren, tot dat ik RHEUMATICURO pro-
beerde en in eens zijn mijn NeuraJgia,
~heumatick en pijnen in hoofd en aange.
Illcht verdwenen en het nien ws is ver en
wijd· verspreid dai "onmeest.r VAN &..T
ampel' beeHemll.ll<1gezond 11':111 'Van die
wonderlijke Medicijn," en dit Wall werkelijk
het gev.,Il&l; elkeen die het probee.rde be- De" CASTLE MAIL .. MaatschappiJ.veet het Mn.

De heer JACOBVAN ZUL vlln VlaldontE-in DE Stoombooten ~ezer Lijn vertrekken
(3 uur van Steijn.sbu.rg), is genezen nn nu Kaa{'8tad UI\&l' Londen om den
een ~ehijnba&r ongeneeelijkge~al"van Rbeu. .nderen Woeruidng, te 4, DIU' n.m, nur
matlek en .rIcht. Nooit, zei zijn mo_e'i Madeira 'en Plymouth, te Sint Rtllena en
Mevr. VAN ZJJ L aan mij, W&8 er een erger~. .Aaoenaion un'eggende op de bepaalde toa.
val van "Koorts Ziekte", zooala rij het nee- .achentijdoa
men, De _te dosie RREU, ATrCURO Á.prilH-ROSLlN CASTLE, Kapt, TRA.vEQ~,
dePd d.e lijdende jonge man r:nstig !!Iapen en .. '.-RAW ARDlilN CASTJ.E Kapt. RJGRY.
llIt-dCCljQ werd voortdurend .toegediend, Kei 12-TAN1;.ALLlON CA.STLE, K.. pt. DUNCAN
hoewelde bw'en.-u n·.icn.de'n 'eiden dat ,,_ 26-NOltIUM CASTLE, ".apl HARBl80N
uij Ilj,·t l'er'lV:whlcn dat I'ij lev ..n lOD tca. Ju.ni !)-DU'NVEGÁ-~ CASTLB, .KIlPt. KODI'SON
Ei')' .t",ee·maal hi.&r, en "",tu:i..,.de van de ga. ,,23-RO:::.LL'" CASTLE, Kapt. TB.&VEBI"

"-,, ~ ~ Juli ?-RAWAltDE!oI CASTLl<:, Kapt. RlGBT
Áett8,lrracbt yo.u de RHEUMAT1CURQ ell ,,91-TANT:ALLlON CASJ'Lh., Kapt. DuNCAN

PILLEN. Aug. -i-NORRAM CASTLIlI, Ka"t. fuBBI'iON
. ,," J8-0UNOTTAlt'CASTLE, Kap~. fuTJONES liHEUItATCURO. Sept. I-DUNVEGAN CASTLE:, Kapt. RODll'SOll'

De oude heer VAl( Du WELT, Van Red. IJlra 8ooto Jtor b&ellld, Jil Lu Palmu'dersburg, werd genesen door een bottel.
De beer A. DOETZIE, Bra.ndvlei, Mlddel. TlNTA,GEL CA.STLE, KApt. RENDUL, omtrenl

14 April
burg, C. C. vond dadélijk verlicting. Mijn H.ARLEG'H GA TLE, Kapt. CLlli'OCX:,. omtrem
1000. JAN en sijn IChoonvader, .de heer J.4. J5 Apn1, via St. Helena en A.scenalOD

SJUT, van wnnderbeOm, BD.rgersdorp, wer. ARUNDEL OASTLE, Kapt. WINDElt, omtl'cnt
den ook genezen maar ik moet nu IIIuiten- 28 A.:pril
Ik br t d _1.. ... DOUN]j; ,CASTLE, Kapt RA.Ul.!!, omtrenl 12 Mei

c 1] nw allJOC..,...." vriend, J. C. VaD DUNOLLY CASTLE, Kapt. WALLACE, omtrent
Het groote ZD.id·A:frikaaD8Che geneesmiddel 13 Mei, 'fia St. Helena en .A.scenl!ion.
voor Jicht, Rbeumtiek, Rhenmatische Jickt LIS-Ko.RE CASTLE, Kapt. LJ!SEUa, omtrent 26
~de Jicht, Heup Jicht, A_gezroht Mei.
pIJnen, ens., en hee.ft vele duiJlenden...... WARWlOK CASTLE, Kapt. --, omtrent 10
all .,- Juni, via St. Helena en .Asoemion.

ven, veel erger dan bovengen noemde AVONDALE CASTLE.KApt.BROWN, omtrent 10
gene.zen. la verkrijgbaar VUl &1l.A.Pothe.~ JIlni.
ken en Wink.liere door geheel Zuid-A(rilra GA.RTH CASTLE, Kapt. W AIIJ)EN, omtrent 23

Juni,
TlNTAGBL CALTLE, Kapt REBDALL, omtrent 7

Juli. '
RAGLAN CAi'TU£, Kn.llt. BRYN, omtrent 8 Juli,

via 1'1.. Helena en ÁIlCelll!iOTl.
ARUNDEL CA TLK, Kapt. \n~"1)ER, omt rent tI

Jnlt,

Voor Vri.cht of Pusage vervoege mBD
sich bij de A.genten nu de CASTU
MAILBOOT JUUSOHAPPIJ, (Beperkt

K..A.A.PSTAD.
iz

STERKSTROOM.

DB l'OO~HQ!!cl Tan beroep, ........e~ ...
Amateurs, bevelen slerk "'''0 tien lDuzlei.

bandel TAl! den heer R. lfUT,1.En (Groot- cm
kleinhandel), in de Onmd Hotel Gebouwen, X....p-
Itad, YOOr de beste Pianos, Harmonium." Amcrik'Ml!.
lObe Orgda, Strijk, en B!na&in.trumenten: ooie
- Snaren en "Ue soorten )(uziekbenoodlgd.beden,
llepuatics, Stemme.n. "IU. .

lelendiDgeJI Gedtukte Mulli.ele nit Duit8Chland,
~ én A.lIIerika in verscbeidenheld.

ZUID-APRIKAANSCH E
KONINKLIJKE MAILDIENST

1'GLEGRAFl8CR ADnES :

tlELLUM~" KAAPSTAO.
-----: ""ATINO'S POEDER

J:E.ATINO·S PO}!;DEl~
Jo: ,ATlU(VS POlm.ER
K~':'o\TiNG'8 POEDER
KJ'':!.TINO'S POEDEP.
KEATING'S POEDER

WEEGLUIZEN,
Vl,QOIEN,
~OTTEN,-
KEVER8,

)OCH IS ON£CHADELIJK VOO
DIF-REN.

JOqH IS ONSCHADELIJK VOOF
DIERElIt

JOCH IS ON!;CHADELIJ'K VOOf
DIER.EN.

JOCH IS ONSCHADELIJK VOOR
. DIEREN.

DOCH IS ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN.

DOCH 18 ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN. '

"ct te Onovtrtrotrea. t"C"liM bet- ctoo.!m ea" VLOOit!\.
'ëE(;I.UIZEN.I<AKKU\LAKKEN. KEVERS. MOTTF./\
" HON I. en 31~ .. ndere soort i.ns«t.eq_ J::tchtcr. sullen hu
.Ive cnruisbaar vineen voor het dooden "::\D ~'J')Oi('n o,p bunr_
,i.ndcn, 3 ;700 auk darnes "oot bunne 3( hom hooli}t8. .
11<1 l'UIJl.IEK %or<1' OPMF.I<KZA"Mcrop R"_.kld'

}:';~~g~~~~~}~_f~;i,~;jhe~~k~~IN~d~!i!,C!Ih':. ~~nlt::
.odeu .rtik'!!'! een hC:d:rog.. I:nkd-in blikica.

KINDEREN LIJDEN AAN WORMEN.
KINDEREN LIJDEN AANWORMEN.
KINDEREN LIJDENAANWORMF.N.
KINDEREN LIJDEN~ANWORME_N
KINDEREN LIJDENAAN WORMEN
dte banne _dbeld oftdcrm.j ...... ~T,NG'S WOiUo
P~:I·P-&MI'."/\TEN.• ijn ZUIVER PLANTaN SANKET.
.-rracllóltf"C'.nOé' .'al voorllotnen c'n·.maak·aaDSUt. ftII.a~
name wiju W''larop het «ni; u-lier mleldeJ ,tean WO"'8H
t.u toegediend Wotdc:q.. lid is ,ten '·olkomn '"~ CD ~~~:d~~~~::=.~"""·"'la
~. THÓMASKUTII'1G~l"""

DOOD'l',
DOODT.
DOODT.
DOvDT.
DOODT.
DOODT

Ondel'lij~er Benoodigd.
L"'" EN gecerti6.ceerde Hulponder-
12J' wijzer voor de Barkly Oost
Publieke School (II Klas). Hol.
landsch een vereisehte. ~ •

Get.uigschriften en certificaat van
goed gedrag noodig.

Salaris £120 ~perjaar,
.Aanzoek. moet gedaan worden

voor of op den SIsten Mei.
Werkzaam'beden te beginnen dell

21sten Ju'li, 1897.

F. W. R. GIE,
Secretaris.

TANDENl
TANDENfI
TANnEN!!!

U_ZON LZJ_
KONINKLIJKR MAILDIENST-UJIOI 8TOODOOTlU!T8C.lI.!PPIJ

<·"Jll!DiUc.Tl.

DB llailbooten der Kaat.ch.r.J!Pij 'fer-
. trekken vall Kaap.t&d lIMr JSngelan.d
ria lbdeira, om dm aoderen. W~ too
" 'DIU' &.m., ala onder aulegpode

VOOR'· ENGELA.ND.
" !lI-NORMAN (Twin Screw), Kap,-_ KOLon.

Mei Ó-TARTA.R, g:apt. MORTON.
" L9-MOOa, Kapt. OBlnE¥.

Junl 2-8001' (Twin Screw), KApt. LAll)(K&.APPLICATIES Id .. 16-MBXrCAN, Kapt. BEYNOLDl!.. .' vergeze van ,,30-NOIDLL'I{ erwin Screw), Kapt. HOLOlIY.
goede getuigschriften van be- Juli H-TARTER, KApt. MOll-TON.

kwaamheid, goed gedrag en lid- " ~MOO&, Kap':'~IDI.

maatschap P test ts h EXTR" BooT.lUl VOOR B-NGBLJ..ND.Heer WAL KER .... ~ener . TO. ;an c e GREEK (Twin Screw),KRIlt.A.BJQ;T.&oIiG,orutl'col
' .Kerk, zullen door den onder getee- . <22Apri~ via. Haderia,
'ken,de tot Zaterdfl.O', 8 Mei, ont- GÁ.BCON, (l'win Screw), Kapt. MABTrIl. Oml.renl

.., 6 Mei, 1'l. TrI ",leMa.UT vangen worden. GUELPH (Twin Screw), Kat't. l'Y80N, omtrent 10LONDEHSCHE TANDEN 118TITU .AppJicanten moeten m~lden of zij GOT~c?T~~ \:~}. KÏlI'!. BRllIlIZJI, omtrent 3
I buiten het gewone onderwijs ook in Juni, viA Madcrfa.

ljIster /( amers, Gronfep!ein, staat zijn onderwijs te geven in het GIAfU!i~jn Serew), Ka.pt, __ , omtrent I;

Hollandsch. GU'.tL (Twin Screw), Ka.pt. SYLVUTER, omtrenl

S~laris £1.')0 per jaa~,met vrije. A.T~'~IaN, Kapt. CROP£, omtrent L3 JJlli,
WODmg of £30. DienSt te bo,~n- GREEK (Twin Sc:rcw), Kapt. A.IUlSTIWNG, omll'cJ,t

d· k' .., omtrent III Juli.Den na e wmter va. ant.le. GJ.SCON ('Ilwin Serew), Kapt. MUrlS,orotrcl.t

W. D. JOUBERT; 12 Augnstlh\.

V00_ rzitte,... Een van de ~~happif8 mooie Stoom
.~ booten zal SOUT.t:i.A.M.PTON verlaten .oor1\ I-~:-N-'-N-l-I-~-'G-~-i'-V-f-~-r-tl-".- ~~.nt::te:.& de aankomst nw

RETDURKAARl'JESna.a.rENG ELM, lJ

O·Ml'RENT den 15déD Dceem- gangbaar voor zes !£aanden, worden nitge,
ber, 'Wegg~loopen een lweet reikt tegen een Yermi.nderin~.vall 10 percelJt

op- den Dllbbelen P~n)8.vos Paard, gemerkt H. D. op rech- REl'OURILU.RT1ES~ naar HA VEl'S
'teroout. l&llg:ll dé KUST worden uitgereikt voor de

~t g~en in de nabijheid van ierQgreia hinne:nDrieMa~den perde UnioD
Piketberg. Een ieder die lJOvcnge. cf the Outie MaatacbaPPIJ 8toombooten,

. . . . . . Voor V rach1 ol Pu&age doe men a.&ll:wt:l,
noomd paard, aanhoudt zal ,vO'Igena 'aanGe KKtoren V1UI. de Union Stoomboot
wet vervolgd worden .. , . . . ·lila.t.cihappu. Adderley.traa.t

S,.·J. VAN DER 8PU.Yi Gedrukt -en pUgege:nm door de Drukkers )1"",
Alexandria. . It$appi) Van dl! Bandt de vmi.,....&: 0J, H

.·'P..0. ,Iqip.:' .hell"f:el, ~ MD hun Kanfloor boek van Brug en \4.
-" .. ~

VOOR £EN TWEEDE·KLASSE PUBLIEKE
8CHooL.

Hoofdonderwijzer Benoodigd.

DIREKTEUR VAN HET

'HEE~T de eer ~n .het, publiek
lD de Bmtendlstnkten te

ooricbten dat hjj een HEEL STEL
TANDEN in EEN DAG kan
leveren tege~ mi:pdcr dan I dE
HELF'!' van den gcwonen. ptïjs.
~en waarborg voor viJf jaar wordt
met el,lcstel, gegeven. ";>

" TAll. Con&ufta.tiea ,.~heé!Grati~

HAU~PT'8'lOGIESHUI8,
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£4,592.321.i
bedroegen '
't'tIl .£I,2'ï!l.
immigrant,
~werd('
bnder.en do
wet no. 35 ,

ZUID·.'

In Hurt,
H. Bofmévr
ac.nten h!i r
den. rden
deo gou,'enh
ScaDlen, die
edele heer J

. bm81'. door
getal .taden·
eerst. _ie,
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groDd 1erugg.
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.1ali naar Kim
ODderrieht.· I
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',de .ticbti:nr de
totaal 1'&11 145
eumeni door '
wmien.. Uit c
UIB.A.!ueeg h-
eamen, 16 uil
of een totaaJ TB

REGISTR

Het rapport
·akten te Kaap
berlay en Vrijl
hedeii _r toltg,
Porten in 18!l5 f
£2;570,W5 lis, '
.... (WLUde £3
Yerb&oden ree.
1&. Id.) tot 4,(,
Gedarende het'
ei! ~parten i
~e3u.~
~;£jG,568 1.'
".e1jjk, tegeno
lb. in 1896 onh
.~ \'&11 £9,"
W~e~ent
De wurde .... n
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