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In den Boedel van Wijlen den heer Francois Daniel Conradie.

DE EERSTE Vel'kooping in dezen Boedel yal gehouden worden te
ZAAl PLAATS, de' vroegere woonplants des overledenen,

gelegen 5 Uur rijdens van Matjesfontein Statie,

"Op WOENSDAGJ ',2 JUNI
J

BEGINNENDE 'l'E 10 UUR V,M"
Als wanneer verkocht zullen 'f&aden :

I.-YASTGOBD J

aanst.,

;. .

a. De Plaats genaamd Damslaagtq. gelegen aan den' publi(,lken
wag naar Sutherland, groot 3&0, morgen. -Zeer geschjkt voor d.n Han-
del, heeft Rtandhondend water,; en vruchtbare zaailanden; de gebouwen
er op zijn ruime, weJingerichte wonin!, stallen, enz.

b, De Plaats Leeuwfontein, grenzende aan Zaaiplant!5, groot
4910 morgen, heeft goede Veeweide, Zaailanden, en standhoudenu water
ook hier heeft men: Woonhuis en andere Gebouwen. P bl' I V" k .

c Gedeelta \'3n Xoornpl&ats, gelegen;n de Moorden aars Karoo, ~ .fIl!1JiIJ'JI" U le (e ' er oopIngr.:'~~,2
I 'I

7
morgen; deze pL."" heeft aeer goedo we iue en standbouu,",u , t:!3__, ~ , . " VAN

d, Eon hal" aand ee l in Cambroho.k, ~leg.n als b.... , groot ZE LDZAM E KAN S, WA TER ERVEN2:;n morge!'.

e, ECJ] 1ah,o aandesl in een stuk grond genaamd Palmiethoek, 25
gelegen nls boven, groot 1i92 morgen. Oprechtgt!teelde Bloed DE ondel'geteekendc, daartoe ~e-

/ Nen stuk grow genaamd Gousho.k, gelegen als boven, groot Paarden,' l"'t door do .Munieipnl;'.i'
~~O ",orgen, 'ván'PL;lipstown, za] op ,

1, De Plaats genaamd Rood. Wa~ gel.gen in de .. Taoqua Op ~laandag, 10 Mei, 1897, Z t d 12 J' , 1897
V.llei," ~roo' 2870mor""n, b se lt zeer kos 'baar w;nt.",vcld, 'lULT,EN opgemelde Pa"den pu. ,a er ag, 'um, ,

h, De 1'1aa " WiJgehoutlbntein, be .... bekend al, Dwars· (, bliek ,,,'koeht worden ui, de ,Din Il UU)' 'a VoOrmlddaga,
in den Weg, geleg •• 'mtrent , mijlen van M.tjeofontein S'atie, aan ['AAR"",,, MAR.c"""r., Zij ziju 23, Prachtl •• Water Erven
we""ijde n 'an den. publieken weg"oar Sutherland, g'oo! 1J,910, afkoms". uit d" beco'oude ~'oe'e,;j 0

Deze Plaats is bij'zonder geschikt Voor Klein-Vee en is coed voor- cl TI'" H' M verkOQpen voor zijn kantoor alhier,
,., van e 1: eer YAN EERDEN, urrays- Laat deze kans, niet voorb.i.J'O'fl.,,"nzien van water, 'b kt A' bevolen wor ~~

urg, en mnen a Il 'T - en vergeet niet ZAT.ERDAG 12 Juni,II.-LOSGOED • LEV ENDE HA VE • dm 8], <le prachtigste seder jaren 1&97,: Voor Koop _ Oondil;.. en
Ket ing.v""r;!., cr.valau,i Paard • CHIEF CLERK," ter markt gekomen, en daa r 'ij doo>', ve,de'1' b;j,o.derheden doe .. nzoek

den ondergefeekende, 'wel bekend bi den d k dtu,-,cLen 'j en 7 jaren oud (g~uoI,treg;ster ,8] vertoond worden), al. r..rden kouner, perSOonlijk zijn 'l e~ on ergetee 'en e, "
W Slaehtbee'ten, 4,250Merino 00;'0, 950 Meri.o O.ien (I jaar u;'g""",ht, ka. men ie ts goeds ver. L;J, COETSEE, M~lag.r. '

oud), 2,0 volbloed Merino Ooien, $30 volloloed Hamels, (2 j .... oad), 740 WachteR, Let, .,.'~' ....... el> PIrlr~. '~'t, ,""
volblood Hamela (I jaar oud), 110:do, Rammen, Il MuilE..I. (geleerd) komt en overtmgt .",1..,., :" ,
280 Kaapsebe Schape. (.. nteel), 7 Kaap,obe Rammen, 400 Aa.'eel SAM. A, DE KOCK, sttusN'8080H.'Bokken, 88 Jonge do. 172 Kapeter <lo, 3 Ramme.. Ir.

BOERDERIJGEREEDSCHAP : J. 8 :AfARAI8 ~ Co" .Afslagers. . -:--

:1 Dokwagens, I kleine do. op veeren, ] Kapka,', lOpenkar, 3 STELLEN DOSCH.· PUb~~iekev'V
A1r

erko",opingPloegen, 2 Eggen, I Span Tmgen, B paar Achtertuig.n, 1 I.,. Zw;ngels D "
en Kettings, Jukken,. Krui wagens, Schaafbank, Aanbeeld, Balies, enz.

' HUISRAAD • PUBLIEKE VERKOOP1NG H U I S R A AQ,Lodekanten en KateI~ met Booden, 'farel" S.fa Dua'banken, 'SNZ.
~toelen, Kleederkast, Huisklok, Glas- en Aardewerk, Kel'lkengereedschap VAN
CD wat meer zal worden aangeboden.

~De Aant~lpaarden en Beesten zullen later "erkocht worden,
eclJikkingen zullen gemaakt worden om Koepers die zulks bege

erenen daarvan aan den Afslager kennis geven; niet later dan VRIJDAG, 2i
Dezer, van Matjesfontein Statie naar de Vendutie Plaats en terug, te

. vervoeren tegen tien lihillings per hoofd, Deze koopers moeten op
DI~SDAG, 1 JUNI, vroeg in den morien te Matjelifontein Sta.tiepre"ent wezen.

-_ Depart.ement, rao Publieke Werken.
'--__,_

AAN BOUW~n~E8TERS.

VOOR Twee Derde-ldae .
. in de ,uabijh'eid "an 'o1",,1H,q-

hoorn.
Salaris £.100 en £90

'8 E,N 0001GD, w~~;'icanten moeten in
(jl JilN E Assistent Onderwijzer of degel.ijk elementair nn,~"",W'"
PJ Onderwijzet'es voor de Eerste geven in 'de lIollandsoha en fJ-Wrot"""
Klas Publieke School te ~iddelburg sohe Talen. . _
(K. K.) . A ppHcaties vergezeld van.

Bekwaamheid wordt vereisoht tui~hriften -en goed Zede1ij:1é '
om onderwijs te ~even in' HoHltnd- drag znllec door den
sch, Engel'lt'D, en zioge~ (Tonic kende ontva.ngen worden
Solfa Systeem), ook in :het beekenen l5deo Mei,
lVerkzMmbeden, te beginnen ie-

dien mogelijk op deo' 2lst.e.n Juli,
.1897,

Salaris £120 per jaar,
.AppJreaties met ge~llig8Chriften

van goed zedelijk, gedrag, en be-
wijs van lidmAA,tscha.p .eener Pro-
testantscbe Kerk zllHeIn door den
ondergeteekeoden ontv~ngen wor-
den tot op 3 Juni, 1897.1

Alleen gecsrtificeerd~ personen
zullen in aanmerking geJjomen wor-
den. ;

A. F. WElCH,
Secretaai::! der 8choolcom.

Middelburg,
3 Mei, 1897.

. Kantoor van Publieke: Wel'ken,
K1iapstad; 24 Ápri~ 1897,

ZONDER RESERVE I
I ZONDER RESERVE I

1,ENDERS worden <gevraagd
"001' het maken van Nieuwe

Daken ('0 Parapets voor het Vic-
toria. West Gevangenis,

Plan non, Specificatien en .Alge-
meene, Vool'waarden kunnen gezien
wornon ten Kantore van d-n Resi-
<lent Magistraat, Victoria Wes!;, van
den Hoofd-Inspekteur van Publieke
Werken, Ka.apst1d, en: van deo On-
dergeteekend~ gedurepde de ~~.
wons Kantoor \l.t;enl tot\op _21 MeJ.

11897,' in:P.e.~~pen. L,.
Tenders moeten om in aanmer.

king genomen te .worden, geschrs.
ren- zij n op den" vorm bezorgd, en
moeten mede geteekend zijn door
twee (2) bevoegde borgen. _

Tenders, duide}ijk'gemerkt " Ten-
del'S voor Kamer Daken, Victoria
West Geyangenis," zullen door deu
ControleuI' eh AuditeUl'-Generaal,
Kaapstad, ontvangen worden tot op
Dinsdag middag, 25 Mei, 1897,
.De laagste of eenige Tender niet

noodwendig te worden aangenomen.

WOODMAN lHOKINSON,
Waarn .. Distrikts-Inspekteur.

Oudtshoorn,
2.7 .April, l897.

n
~.

Kostbare Losse Go~dere~
Vaatwerk, Jfuismeube-
Jen, enz. Assistente Ben®d~d.. ,

Assistente
V 0 lR de II,. Klasse'

School NapIer, 'W
ginnen in J ali e.k,

Salaris £70 per jaar met 1'",el"D~
ding van reiskosten naar N

Applicaties met gej~ulJ;"~clllfijtAm
zullen ingewacht worden
eersten dag in Juni

Kennis. van Ho11&ndsch
vereischte, en die van tlltuiek,
aanbeveling: f

Logies met alles inge8lofEtn,
krijgbaar tegen £24 per jaar, i

A, B. CILLlERB.__ "

WorCt'~!Rr, :3Mei, 1807.

J. J. THERON, Afslager.

JOHS. THERON,
P. J, 1'. CONRADIE,

Executeuren Te~tamenta.ir.

APPLICATIES ":"
WORDEN gevraagd' voor

Onderwijzer Voor de v .........,_
ville Govts, Sepool.

Kennis van Hollandsch en
ziek za} eene aanbeveling>
Voor "erdem bijzonderhede.il
aallZÓek bij den voorzitter, I!'JMfJU!'.

ville ~hoolcommissie, Oost ""'£"<,"" .. " ....
land,~~4R.x....

Nieuw~Karrenen Wagenmakers~igheid~
DE heer CARL V~ NIl~KEBl(, van Piketberg en FRED KmsTEN, van
' &cllenbosch, bovengemelde bezigheid aan tie Paarl geopend heb-

zijn bereid alle werk in dat vak: te doen, en vrsgea b91eeidelijk de
""P,",'r'uning van het p,eeerd algemeen publiek.

Eeue proefneming wordt gevraagd en goed werk van drooghout
gd tege. billijke termen.

ADaEIS :

~ ,

ASSISTENT B... , ","UiU'11I.Ua,

NIEKERK & KIRSTEN,
PAARL.,

APPLICA TIES, .
bewijzen van bellcw'!ULlln'b.~f

lidmaatschap, ens , voo,' de DeliIOO,1f<

king van .Assistent aan de u~ru~~r..;
nement, School" te ~miatOli,
len ontvangen worden tot 16 Q~,
E.K." ' ~-:

Sala~ aanvankelijk: £180 p:a •. ;~
Werkzyamlleden te beginoen ,5

Ju~ ,

P. B. J, STOFBE.HG
Boksburg, Z,A.R.

v'Qor;ehruik met Een of ~wee Disselboomen, Extra Sterk voor Zuid Afrika.

DOKTER'S RIJTWIG.

16. 18, BURGSTR.\AT, KAAPSTAD

,WHJTE
V.A.t.~ de _plaats- Rooidraai, afqee-

ling, Malmesbury, een zwartR YA·N ruin Ezel, 6 tot 7 jaren oud, ge-
. merkt 1. v A. en hol plek op rech-
ter heup.

Alle billijke kOi!l:en zullen betaald
worden door den eigenaar.,

JAN BASSON, S.zoon.
" Rooidra~j".MJU~esbury... ..

b.)fel1 1897~ . . ~- .
A- .. -It ..,.-

Hazeiliaal.
Post Kantoor Hopefield,

J. A. BESTER •.
\ I'; ~

CA TAL06 USSE.N.
, ,4 & co. "X'e »coop."

i .
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HONING OM:OK' MJ;; ;-)-.- __
NA. het.d hat en d verdeeliug oVt-; <.le
mOtte 'fan wantroUwen in <le regeering
zal ~lUilnd durven beweren, dat hf';
Illitr~i het vertrouwen van bet parIe-
'lll~llf _l>ezit. J1'en. der ledeu die met de
~r1Iig gestemd heeft zeide onlan~ aau
o~: ik beb niet het minste venrouwt'n
i'il''h t ministerie, maar ik kon niet stem_

OOr eeu motie :voorg ·teW door den
MERRUlA.\'. Men, zal tich henn-
dat de stemmen. staakten _ 3G

en 3G tegen~n dat de speaker
tficieele be lisseude stem tegen de
gaf om de kwestie open te laten.

zelfrespe~t kon de l'egeering dUll
p de klIS DS blijven, doch of zij ook

De<l'UUlJCIe of aanbleef, men Vt'r\\achn<.:
ter~1j..t da.t zij ~ene verklaring "an haroPOBlttZOU gev~.n, toon het huis .\laan-
dagm r.gen vergiaderde. Daal" zateu de
vijf enkelingen, ~erwijl eeu pIjnlijke
stilte Iala die rau het gr-d.f heersrhit'.
Rtam~acht:ig klemden zij zich vas: aan
de leu;ungs van de ministerieell"'bauken
ge n ~riek of hik werd van hen geLourd:
doeh Bpleekende blIkken werden in allo
richti.n geworpen.

Sedert dien tijd hebben de min iste l'S

aUe mIddelen in de tilt~ aangewend om
onderstenning te winnen. De leden
werden bcdl'eigd met eens ontbInding
van he~ parlement indien het llllnisterlu
moesr ~nken-zóó vast klenuuen de
de dreDkelingen zich aan de kU~8eIl8 !
Dit d~lgement had bij 801llmlgen het
tegeno~jergestelde effekt van dat waarvoor
het geliezigd wel-d, wanr., zeide men, dit
is juist Wat wij wenf;cllen, Jaar het toch
duidelij~ gebleken is dat het parlemeut
naar hm volk lll~l ternggalÏli na eeue
omwenteling al die welke in lS!)(j plaats
vond. Anderen weder wezen op de twee
elekties te Wodehouse eu Beaufort West,
en vI'oegen of het wllarncl.tiJnlijk was dat
liet teg~"'oordig ministerie zIch, met
deze feiten 1'001' oogen, aan een algemeentl
elektie zouds wagen. Anderen weder
fiulstereq dat men geeue algemeenl' elek-
tie wil hebben vÓ6r er een herzi«.
ning van :de registratie-lijstf'n "an kiezeni
beeft plaats gl'had. Die herziening zal
in J'ul i aanstannue plaatr bebben en \\ lj
\'t·I·troIHn:!n dat de Afrikaner \'oorlllannen
over het ~'Cheele land hun uiterst» Lul-
len doen om de Iijsten zoo \'olkdig moge-
lijk te krijgen. Al dat spreken van
stemmen 'door den heer HnODEti bij
gelegenheid van hel bezoek hem gebrucht
dO;)I' de wer-ldieden van Zouu-i vier, l<)ulJt
ons duidelijk in welke richting de II JUd
waait. \Vii aan OU7.en kant m~lA'n ook
zorgen dae onze menscbell op de lIJ'"
komen, eri tevens zorg drageu dat Je
nawell nm' on be \'IJt'g<le, ongek waliticeenle
j.Jer'()Ill'll "!" niet op f[ezet word ..n. Dil io
ei-n uiterst ,helaugl-ijke zaak, die de aan.
dacl.t I-au al OU~e voorlIUlJlneu iu elk
disfl,ikt ge(lurpude de maanden dil" vol •
gl'll lUoet bezig l!uutlen. Bij ,le st<!lllbus
Iigi on)'.!! l{raclll, let dUH <lp de kiezers-
lijsten. ,

De regeeeing waagde hel niet eeue Yer-
klal'ing van zijne po hie te g<:ven, men
bleef met hand en tand kIn\! weil. mel de

huojJ d,ll ulln'l'w!le]rls eCll reddiugf'l'lun
gevoudeu Wu \\"oI-d!:'u. TerWijl somnIl-
gen uruk hqzig waren III d.. !Stilte ond('l'-
8t"UI1eI'~ te z.E>ekell, zat il' GORDON zljll
huofd w kra!~peu en het besLe plan Uil Le

deukell waarmede hij het ,vertroU\\ "u
der Afrikaner leden weder kon winnen.
Na lang peillzen en Hlapelooze nadll~n
kwam hij (.ot het b~juit dat de wltU;'~I.
leu in Bechuainaland hem het g<,well"ebl~
onderwt'l'p verschaften, maar hoe Uil b,)
het oUdel'we'lp inleiden:- De viSHcL"n
die lUet dit aas ge,angen moeten li un!t-u
zijl:. wantrouwig, zij zullen niet 1I001;aar
tOEo'bappen, want zij hel"innerell zirlI lJog
zoo iets van een schel'jJen vischbut'k lilO-
nen het lekkere aas !

Het idée wail gevonden en sir (;"Jwu.\

is niet ~ mm om zulk een Id(·(: U,,(JJ"
gebrek aan eene gelegenheId 1(' IUI~u
voorbijgaan. Hij zou eeDe: gdt:gtulJelu
maken! Gewoonlijk vraagt d" r<:;';t:t'nllg

nadat de sessie een tijd lang ólalJ dell gang
is geweest, dat Dondel'uag ook, \lor n'-
geeringswerk geuomen zal wUI'Ueu. DIL
wordt gedaan als de private lede u lllH
meel" veel werk voor het hUl" !JeuiJen, "u
als bet papier vol ,'egeenngtiwlJrk is. Dit
jaar komt de I'egeel'ing veel noege!' llléL

~oorstel Voor deu uag, Joch uuder du
omstandigheden zou lliemand er tegen
gestemd hebben. . . .Maar," dacht sIr
GORDON, .• nu is mijn kans, ik zal Je
Afdkauer-paruj nu :n beetje lekkere
boning (Jm deu moud ~meren, mogtliJk
vlH'geten zij hel bitwre <Jl:.! el' zoo 'n wrl

smaakje op hUll tong komt. lie, ik lAJl

de zaak heel ~-oorzicl.ttig overlegg~m .' Ik
wil naar EngeGuJ om ieLt; tli gaan doeIl ;
dit id wel hekend. Er been 01.JSwnd III
Beeh uanalanJ cu iet~ moet gedaan \lo ur-
deu met de olJflLandelingen en deD grou,1
die zij ,·erla.ren eli vurlJeut'd he lJben : dIL
is (Jok gUl'.! bekl'lJ<l. De Afl'ikaner_paI'IIJ
wt'uscll( Jat de gnJlld, door deze oj.JSlaud,,-
lingL'u verlJeUl'd, ITel"kocht zal worden aan
blanken; dit is ook een bekeuJe zaak.
\'{elnn, ik zal van die drie punt-eu ,.,11

Hh-r GROOl'ST GEDEELTE van het vermaarde 'PilleTje maklln en het dan op ~eu lJatu ur.
klooster op den St. Bernard is bedolven en ver- lijkt', onscbuldi~, wijz~ toedi neu. \I.,'

nield door een lawine. De monnill:en moesten wed., mi8~ch,ien h~ft het, indien g"_: ,1...
van de tweede verdieping ult een tunnel gra~"n de goede uitwerking die ik en :l1, ' .'door de !:!neenw, om .!Iieh in gemeenschap met
de huitenwereld te gwI1an. Uit An ta werd wacht."
hun door de overheid hulp gezonden. Het bU- Zoo kwam het dat sil' GORDOX ; )"".Jer-
gebOuw St. 'Louis, dat tegenover Let klooster dagmiddag mj}t. flen belanl\nj'h~ ~\'_ligt en "OOr vrouwen is bestemd, werd nooit
beschadlgd. Het klooster, in !l"62 door to klaring van zijn politiek in het ga .. ,.. " ..'1'
Bernard gesticht, werd tweemaal door brand Enge~ voor den dag kwam. (, ,.;<:_
vernield, maar DOg niet besehadig~ door een 1 1.1_' d h I
sneeuwvru. Er :ron thans 12 AngU6tjjner mowri. - UlUUg waren e ceren :'1\, ,~
ken en 20 "dienende brooders.' In lS96 w8ftl SO~,li:nnm in het hooggerer!will"j .
eF g~tvriJ.h.eid verleend aan 30,000 reLEigel'8j ZOodat zij die verklaring ni<:t hl.van ",<ieuooit ieta gevorderd lII1Jrd voor !iu:i.a- _"
vestjng en 'V~~ maar die mCfjatal door'een aal:wI.o(Jl'eU1 en de heer MERltUJ.L'- " ..
liefdegi:ftruim betaaldell. W",l):Il~B, om het vruchtenkwé'tk
..N. HOPKliYJl's BOU ge~iteld 'Ik 4f1'1i\:GfRe)'1 eo:agre!j bij LJ \Vvuen; vele anuere le, il
I!_. til de Jamellm tllfXJl heeft !tet van waren Vv.. lifwezig, zoodat hel htue .. Ih
ona boe,ren get.ro1fen. :Qit lIoek behoort een zoo vol was als men bij zu.lk een geleg~Ll-te iJebben in eIke wonu,. De PrUt a

5•• Gd. ~brii en \:~b.ar bU- de heid gewensc.ht 1.0U hebben. Wai éf

".llCl[_lleII~ ot O<!:' ~ K.rbtrq.t, toen plaata vou\! vinden onze lez"l- ;l.
~, "0,. phele Z.A. Pent beveelt dit het verslag "an die zitting. Het d"!;"ifen ~e un.-.&drI} ,

, werd later geheel ~eJ.lemol"dllsetrJ. \ 'JUr-r~~~~~~~::~~~~~:=~5iVOó •.• E~~' ~~~~J
_1'1"'_1"-"", 'JII'QbeeF M()nUon ili (Jo., al toen minister FACRE met eti. .,.

leedigende be chuldiging "oor d,,', cwg
kwam, een beleed.iglng W<ldi fOOl hij

!lOdermaal' B"epre&eIl word~ door de Cap#

JAN DANIEL THERON.
te 'Kaapstad, 'niet later
JIlIl)DAO, 21 deze-r, worden
voor het levere-a van -een
(lOQ) Dwal'8leggers van ': Cluster
Dennehout, overeenkomstig de vol-
gende beschrijving :_- '. ,~
1. De Dwarsleggel1l moeten zeven

voet lang :ziju 10}- duim wijd, en
5:1- duim dik, fi' :x .10*' x 5n,
rechthoeklg, met de twee breeds
zijden volkomen parellel t.ot elkaar
gezaagd. " Wane" kanten geen
lt duim op eemg plek te boven
gaande. .

Beide einden der Dwarsleggers
vierkantig te worden gezaagd.

2. Het Hout moet van de aller-
beste kwaliteit zijn, onbedorven en
zonder eenige doods of losse kwas-
ten en gebreken, van eenige soort,
en moet afgekapt worden gedurende
de maand Juni e.k,

3. De staande boomen en ge-
maakte dwarsleggers aan inspectie
on<.l~rhevig- te zijn, en te worden
geaccepteerd enkel op go~dkeuring'
van den Conservator van Bosschen,
Westelijke AfdeeJing, of zijn Plaats-
vervanger.

4. De DwarsJeggers behoorlijk te
worden opgestapeld dadelijk nadat
ze gozaagd zijn, VOOI' oen tijd niet
minder dan een rnaami in do scha-
JUl\' van de Plantage, en daarna aan
boord schip in het Dok, Kaapstad,
te wordan geleverd. De Stapels
moeten gemaakt worden tot satis-
factie van don Conservator Van
Bo,",schen, of zijn pJaatsvervangN,
op zoodaruge wijze dat er een vrije
do()rtl)cht van luch t tusschen de
DW!l!'sleggers kan zijn.

De laagste of eelllge Tender' niet
noodwendig te worden aangenomen.

CHARLES CURREY,
Onder S('crc'hris voor Landbouw.

VllOBGIo1 .IIIUII:Ti

r,u"LlJI;I""'",,,,, te Tulbagh, op 28 .April,
'-'\""'"K"'''''LUU eehtgenoot {t-JDEON

den ou.derdom van 79
maandeu ca eenige dagen. "

l.i. F. CONRADIE,
geb. Lon·ER.

-~. -800 JETTE WA'fER BOlKEN 1J

De Zenomet~oop en Grapho.-
phone vereenigd '.stellen alle natnur.
lij_kc en mechanische v09rwerpen
Levend voor.

Denren open om 7.30; te heginnCll om 8 n Dl,

POPULAIRE TOEGANGS PRIJZEN: Ret!el"fe
Zltl'iMt.sen Ss, : niet Oercservcenle- Zitplaatsen, 2&;
Gallerij, Is, Plan te DAJIT£a'I!.

~------c-
.~C-----~~ -e-._~_, , '\ . _ .

EEN PUBLIEKE, "1:7"llI,n·.n v-an ïnge~~nen 'ja dit ~rp en "K&~toor U~ : Z tpt 9 .
Distrikt'- -Z{il worden., in het ..STAD HUIS ~lel' op' " "~~r f ttdC.•• t.&cl, _

ZA'rnRD~G I;;' .II.!;·" aa~8t., teq 10 ~'e' vQóriniddags, ten. ~nd~ de"_ _'" I Lnther:a:nT.errace:
gevoelees va~ h~t Pg'!.liek..te. hOQ~n" OQ;ltrent de~.te.~e!llen votQ:i.en aard ~toor 11~'IJ~19 ~~t12 Y.m., 4tot 6 n.rn,
van de feestV1en~t bIJ' gelegenheid vaJ;l de- ZestIg J&nge "regeerlllK van
Hare ~je8teit, orize Geëerbiedigde Koningin •.. _ _ .

Belangstellenden worden dringend verzocht tegenwoordig te zijn,
ten einde eene algemeene samenwerking te bevorderen.

J. S. MAR..A.IS,
Voortitter Paarlsche Municipaliteit .

14 MEI, A.S.,
!>tn 11 Uur 's Morgens, TE

.M.A.LDlIESBUBV.

300 Spek Vette Kapater Bok-
-,ken sullen Publiek wordan verkocht
liit de Vendu·kraal. De - Bokken
worden opgebracht per trein en
znllen zeker presens aijn,

M. N. SMUTS.

YID der Spuy, Jmmelman &. CO'I AIsla:gers'
Vendu-Kantoor,

Malm es bury, Mei, 18Vï.

EEN VERGADERING van den
Universiteits-Raad zal gehou-

den worden in de Universiteits-Zaal,
.Hureau~traat, op ZATERDAG,8 Mei,
te 10 ure v.m., met het doel om de
"Regelen van Orde en het Werk
des Raads " in overweging te nemen

GEO. GILCHRIST,
Secretaris van den Unive1'8iteits-Raad.

, VERKQPPINGEN

Paarl, 6 Mei, 1897.

J. J. HOFOYR~N A.FSLAGERS.
Il Mei-.Par.k ll.o6<J, Kupeflll.l, kostbaar v-.stgoed

en eerste-k.las meubelen. '
18.Mei,-Kaopetad, drie wQOJlbuisen.
19 Mel....,Kaapatad, vil'!: woo.uhui.zen.
20 Mei-~&ll.pStad, ze,en wooutiuil'Cll.
21 Mei-.K.aa,petad, Tier woonQuUjm.'

J. Il. 'URAiS "00. AFSLAGERS.
10 Mei-Mark:tk:raal, P'aa.rl, 25 oprecht getooide

Jl&al'den.
li Mei-Klapm1ll:$static, uitmuntende gedresaoor,

de paarden.
C. J. VAN Z1.tL, AFSLAGER ..

Jl Juni-AarfoJ)t!lIO, 0tLI11!Yfo1l., ccrs.~-p scha-
pen, 'beesten, paru;den, huisraad, boerdenJgëI"ecdschap

.W. Il F. KLEYN, AFSLAGEB.
15 Mei-Stantord <CllliMC>D), lrostb&re vaste goe-

deren, huIsraad, rijtwgen, en•.
nEMPERS, MOORE k KRWE, AFSLAGERS.
8 Mei-Caledon, cerst.c'kla. ('aarden en ezels.
IIIMei-A. vontunr, Cafedon, OOMlte-klasschapenen bokken.

L. J. COETZEE, AFSLAGER.
12 Mei-Houtkrn&!stabie, 8la.chtoolsen,knrpaarden,

muilen, donkeys, merlno BChttfCll.
R. P. MALAN, AFSLAGER.

13 Me,-l'orterVllle ..kOiltbaar vas4.'OOd.

• M. Jh B.1!UTH &; 00" AFSLAGERS.
29 Apl'il-Wellington, b'CÓres.seerdc paardt'n en

ezels,

:a. J. BOSMAN &: Zo.ON, AF LAGERti.
12.Mei-SaxCllbllrg, St£¥lenbosch, kostbare IOSfc

goodru:en. woaJa Taatwcrk, w,jn, leverule ha ve, huis-road, enz.
8 Mci--8tdIl'nboscb, oprecht geteelde paarden.
19-Distrikt Stellenbosch, kostbare losse goederen

vaatwerk, huisraad, CJ12•.

. PAUL D. CLUVER, APSLáGI~R.
- .Mei-Knorboek, Stellenbosch, kostbare losse

gocdertm.

KOLONIALE WEESKAMEltEN TRUST
MÁAT$CHAPPIJ.

No 4} KERKPLEIN, KAAPSTAD.
POSTBUS 14.

Tdegra,! etl Kabel .Jares : "FIDELITY,"

------ --_ - -

PRODUKTEN.

VELLEN, Wol, Huiden, enz., op
Commissie verkocht. 1J00ó8(eMarkt Pli,z~Jl altoos verkregen.

Da lelijke afroltening ge -waarborgd.

OPGERICHT 31 MAART, 1846
Publick« Verkooping DE ~oOrna&mllte'HMicl f8Jf bt-.I'<1eP"r IIOOWIln ..

AlIlIl.tellr. bevelen Kterk ean <fen muziei.
handel van den' hoor R. MUI.LER (Groot. enKItaal £2l>,OOO kleinhandel), in de GrRIJd Hotel Gebouwen, KMi>'

ap ..• L>kA 000 .tnd, '-001' de beste I'U"108, Ha),1llonjum~,AmerikMlJ_Roserve Fonds... ...~. sehe Orgels, Bt.rij.k. en Ill1w<i~,"!Jrurlrent~n; ook
- TOOrSnaren en uile Soorten 1Il1l.,ckbcl!ooihglihedcn,

I
Repel aties, 8t<Jmmen,en z,VOOI'de Administratie van Boedels en

Ad . . t Be,.cndingen Gedrukte Mu,~ek U1t Duitschlend,1:I;.(cllnOJlrmen, alsEllecntenren, mIDIS ra-
L,urs, VOQgnelJ. Curators, Trustees van Engeland en Amerika in .erl!Cheidcnbeld.
Iusolventan l30edels en onder Huwelijks-
voorw inr den, Inspektors, Assignees, Agent. _
en voor Ingezetenen en Niet'!ngezeteneo'
Lik widateureu van Oude['IInge _Maat.
scL"Jlllijcn en Firma!.

Voor de InvorderIng van Verban-
'Jen, Wissels en andere schulden.
Voor leening van Geldop Eerste

Isrb rnden van Vast~oed en andere
"no Jgakourdo Secunteiten. het Be-
IOJ6'<:n van Kapitaal, den Koop en
VdfKOOP van Vastgoed en ander
Eigendom.

Een zegen Voor lijders aan
sleohte spijsverteering.
TA.~DENI T~~DEN! TANDENl

VAS

Paarden, MUllen, Wagens,
Karren, TUigen, enz.

FARRINGTON, CHICKEN &: Co"
De 'SChouwburg,

Darlingstraat,

KAAPSTAD.

TE

ZOUTRIVIER STATIE. ,V l~GGELOOPEN
DE 0Ild0rg-o!t't'k.·ndf'll, daartoe be-
, lt')ul'lIJk gel'hL dOCH' di-n bt'8r'
GEa. Ross, JUIl, I-\:VlItraktellr, dil' de

," Kolo'nre stn.it te \ <:r"'t(,l1, zldk-n te
. 1'rnter'~ pladu" [la IJIJ ZouttïVler
,) Statie, verkoojJl'll, up

;:WOENSDAG, 12 DEZER, TE 10 URE.•
': ïv rJt,~t('k.'lldl' l'aardl'Il,.; ~Stl'!'h:e
. Muilen, SOlllmlgl'11 J -~ handen; 1
Koe, :11) Scl!{Jb('!tL' ","arren, (DllulJel)
'2 SchotsdIt, ","arrell (Ellkl'1), ILi
Veen·\\'tgl'lh, 1 F.I/. Kar, :.! 1\:llfJ-
karn'll, .) :-;t,,11c1l lillgl"ll Illd
Zilveren Beslag I Z 11'<lrt) :2-~ Pil al'
~chot;;chKart(flg"n (I'opt'ren Be,lag
lO Stel W''''OOl' l"lllgt'll, l:J I'aar
Wacrt'o Tlll""n, '·IlZ. 2 \'()"rJlJal"lJlIW;-l
4- Goed ..: %advl":, IJhlllltt.'lldl' t'L:n
.Jii ndt'r-Zadl'l, I -,,) ,\1lId .M1l'lles,
lOu Za k kCII /", l1Iel", .:11,0111) lu".
:Jaf, enz.
. BO~L'nK(,lloellldl' I" III I-'W.!L' orde.
Speculatl'llr,; l'll KOlllrakkll1':; bo-
Iiooren ZIch dll~ \',111 JeztJ gele-
geniJl'ld te bedll'IIC'II.

t J. HOFMEYR & Zoon, .Afslagers,

\.7 _\X de plaats Kosterfontein,
"9 . .\1alrne,~I)flry Afdeelrng, lilt

d(,11 dienst van den olldergeteekende:
Een ilechuana Kaffer Jong, om-

trent !ti jaar owl, bij name Jan,
merken voor het hoofd en :.:l korte
oeren met een blau w flu weel

TELEllR,U'ISCH ADRES :

i Mei 1897.
• I. d

o I 0 1 6
o I);' 0 4 3
024 0311
o 0 li - 0 0 2
006 0011
o 2 6 0 3<4

R. MULLER,AKERS.
---- 7 Grand Hotel Gebouwen, Stran<lstraat

O.D1trent 400 D1ud
K.AA.PST AD.-_

tl1latJe aan. Doe aanvraag bij
Een Bechllana Kaffer Jong, om-

t reut 1() jaar oud ulj name Prans
:2 VOor uoven-tanJell lilt, met een
blauw fJuwet'l baatJu aan.

Epn Ka ffpr Jong, omtrent H jaar
oud, biJ flame Appin, spT"L'ekt Hol-
lalJd,cll "Iecht, ('IJ kop kaal afge.
.'Cho!'e Il.

Degeoen IJlj IVle ZIJ mogen aan-
kelllll'1I IV u I'lk li vl'lend('lljk verzocht
kl'nnis u' gl'\'l'1l aMI dt>n onder'ge-
t('ekende door \\ Icn alle btlltjke
kosten betaald zullen worden, en wie
fil'rnl'ide (Il1'niltboclell aanhouden iml-
len gL'l"l'chtelljk vervolgd worden.

JOILLXNE" VV.ALTERS.

"RElLUM." KAAPSTAD.DIREKTEUREN :
PA.UL DI~ VILLIERS, Procureur,

VOORZITTER.

HARll\" BOl. us, C. T. VOS,
J. C. If"nHYII, H M. ARDEENE,

C M. B~rc"R:>, lE. J EARP.

nt,zulken dia hen weD!;chen aan t-l gtellen
g'('!ll'V'clll ben te nomineereD als "De
Ko! '" :de VVeeskamel' en Trust Maat-
scl"'l'prj. "

~Do Insolvente Tak: wordt- bestierd
dool' dijn SCCI'OtariS. voor wiens daden dt
MnrL' i"hnppij vem,ntwoordelijk zijn zal

. WAARBORG TAK; '.

A. VAN NIEKERK;
De heer Nolan, tandell-dokter, HeYIJe5~1athew

gebouwen, Adderley-straatr Kaupsmd, wellscht
aah het publiek van ZuiC!- .Afnka bekend te
maken dat t.eu einde te voorziell in de aan vraag
Daar eerste klaase trulliheelkunde tegeu mattge'
prijzen hu bereid ia te verschaffen: Ii:cn geheel
.wt tanden, boven- en onderkalk, tegen van af
£10 108., gewaarborgd voor tien jaren, en ge
deeltelijke 2ietten t~gen corrospondeerende prij
zen. De beElT Nolan is een specialist in het
trekkon var, tanden, zondel' pun; hU gebruIkt
!(een gas, gOOiJ chlol'Oform, of eenig iet~ dat
Lew1J.8teloosheid veroorzaakt. Een let tanden
kan gemwt en gepast worden binnen 24 uren
mit8 dat men vooraf 24 uren kenDia geeft. Door
middel van bet verbeterde zUigmgsteJsel, ia bet
niet noodig de wortels of-oonig;: gezonde tanden
D i* t-e trekken, en lat",r leunnen tanden toege-
voegd worden aan de plaat t",!!en gerwge kos-
ten. Bedorven tanden kunnen geyuld worden
en aldus diell8tbaar gemaakt worden Het
'Voornoemd wark wordt gewaarborgd het LJ.te te
zlIa dat in ZUld-Afrilca verkregen lean ....orden,
ell waarvoor in den regel tweemaal zoo veel
eJders betaald moot worden. De heer Nolan
beeft een speciale studie gemaakt Vlln kuust-
matige tandeo eu pijnlooze uittrekking eIl beeft
me.er dan 15 jaren ondervinding in Europa en
in dit land; en hij wil hét puhliek doen ver-
staan dat, hoewel ziJne prij~en billiik z!Jn, hot
onmogelijk is een bet-er kwaliteit werk te vin
deu. Consultatie vrij. L~t op bet adres' Den
heer Nolan, Heynes Mat.h.ew gebonwen, Kaap
.tad.-{ADV.) .

ClareDl,ont.
"--------

WEGGELOOPEN OF GESTOLEN
A. SPOlANDfR & GD.,

GEVA'STIGD S3 JAREN
Chronometer-, Horologe- en'KlokD'Akers

Mutual GebOUIDl!1l Darlill!l3traat,

Gouutln en Zilveren Horologes ID

Voorraad trehouden .

VAN mijn plaats op 20 dezer, een
mooie Roodbonte Koo (Hol.

landsch gebasterd met Kerry) zwaar
bezet. Die haar aanhoudt zal ver-
volgd worden; terwijl de eerlijke
kennisgeve beloond zal worden .

.A. J. LOUW,
Babyloyn's Toren

P. O. Klapmutsstatie.
Voor het Gnarandeeren Tan de Eerlijk

beid, RechL~\!hapenhei:l en Getrouwheid
mu re"~~nen die Verantwoordelijke Pogi.
Ii~s bek Ipedon, bij het betalen van een,
Ja:.'ll'jk? 'he Premie.

Il!ii!)De Polissen der Maatschappij WOl
den III onhangst genomen door de Imperial,
Kol ,,,ia le. 'l'mnsvaaI8che en Oranje VI ij
sI an tsche Regeeringen, Municipaliteiten ('I

\ foioding'l'aJen, Banken, andere Publiek
, , ,chtingolJ en Maatschappijen.

De Dircktt1uron komen eiken Dinsdag on
) " m. bijeen om Zaken af tt; handelen.

G. W. STEYTLER, Beontaria.

MARKTPRIJZE~.,Kos tmfon tein,
P.O. '\ialmcsbul'Y. -- ------------------- KAAPSTAD.

AANGEKOMENlIet GeRUs lIen AJl~n

o 3 0
o f a
o 10 6
o I 0
o 0 9
o 0 11
o 0 4
9 0 7
o 0 4
o 5 jl
o 3 3o 3 4
o Jl 2
o f 6
o 1 8
o 3 6
o 2 8
o 8 3
o 0 Jlt-
OOIt _o 0 3 _

13IJ den ondergeteekende in het
begin van April, LI. 1 roode-

bonte Koe en 1 roodbonte Vaars
De eigenaar kan dezelve laten halen,
bIJ betaling van advertenties enz.

JAC. BOSMAN.
Joostenberg, Durbanville,

6 Mei, 1897.

---- Peren
Appelen
Oranges
.Kool;
Guavas
Kweeperen

'\ Ir lJYH EER,-Negen maanden geleden
lV.L. betulgJe Ik In een blIef aau u 1'=
le goede ult\\erklng van RHEGMATJ_
CU HU rn mIjn gent! I k ben 60 Jaren ond
en heb ~:~ jlu'en lang geleden aan CHRON_
f:-iCHE A:-iTHA}[ en RHEU.MATIEK en
zocht.e verlJchtJng '-an vele beroemde ge
n{'e,knn,hgen, en probeerde a.lles zonder
bUilt te nnden en had In Inljn geval alle
"elouf ln men"chellJke bekwaamheid ver-
loren, tot. dat ik HHEGMATICURO pro-
beerde eu In eens .zrjn mlJn Ne 1lI'a I !,ria,
ItheUmatlCk en pijnun In boofd en aange-
zlcht verdwenen en het I1ieuws 18 VCl' en
WIJd """"praId dat" oumeeBler VA.V Ro.y
amper heellemaul gezond was van die
\'uuJ"I'lljke .\led)cljn." eu dlt. was werkelIjk
vet gevaal, elkeen UIe bet probeerde be-
bee~ het ""lJ.

D" heer J ACUR H:oi ZIJ L vatl Vlakfontein
(:) Uur nin SteIJnsbarg), IS genezen van

een s("h'jnbaal ongeneeshjkgeval van Rheu-
rrlllLlek en Jlcbt NOOIt, ZeI zijn moede-
Mevr VA:oiZIJLaan mlj, was e['eenergerge_
val van "Koorts Zlekte", woals zrj bet noe.
men De eeste dOSIS RHEU .l'JATICURO
deed de hJdende Jonge man I"tlStig slapen ell
[QedeclJIl werdr voortdurend toegediend,
hoewel da buren ell vrIenden zeiJen da.t
nij Dlct "erwacbten dat bIj leven zon, weu
z0 tmee-maal hier, en getUIgde van de ge-
heeskrac],t van Je RHEGMATICGRO en
PILLE~

JONES RHEUMATCURO. G MEI.-(rer telegraaL)-Dezc week is er iu ",nl
wejnJg te doon geweest en de uit81ag der Londen.
schel veiliugen zal de zaken met verbeteren. De
dabng wa;; ternauweruood vOOrzien, maar &al de
lage rrijleD, ilie ILler van kracht rijD, bijna niet
aaudoen. •
Op de pubHeke vei lrng van hedenmorgen werd

oon tamelijke boo~eelheid aangeboden. Eenige
tentoonstelling,wol bracht goode oompetitie teweeg.
In bekwol ZIjn zoowat 200 zakken .-ethandeld

tegen Ilid tot Is en meer vertrouwen 'l'ordt geopen.baard.
Angora.vellen zijn lager terwijl naar hoiden zwak.;

ker unvrtl&g 15.

Zccr welrug is dcre ....eek gedaan in vceren. Dc
zjjn onveranderd lJ.et cenigsziD8 beteren

~~OEersteklasse gedresseerde
" Paarden, groot en sterk,
':,6 Eersteklasse gedres~erde

Merries,
~40 Vette Kapater Bokken.,

7 Mei 1897.
A 8. d.
o 8 8
o 5 9
I I 6
o I 5
o 2 8
o 3 0
o 5 I
o 4 3
o II 3
o 6 2
o 8 10
o 12 3
o I) 3
o 6 0
(l 2 10
o 3 6
o 4 1
o 10 4
o 0 6"
OOit
o 0 7t

MATHEID,
HOQFDPIJ~ .

RU GZl'.óER
EN INI)lGESTIE

ZIJN KEb'MERKEN vAN EEKONGESTELDE LEVER.

SCHUTBERIC HTEN.
'Op DOXDEfUJAG, 1:3 )Iei,

AANGEHOUDEN in het publieke schilt
te Springbokfontein boven deu be.

pan.lde tijd. .
I Blanw sohimmel Os, omtrent 4 ja.ren

oud, IlDkerool' winkelhaak van voor en
sne'ltje van acb ter, rechteroor sneetje van
scillar en schninBch slip, brandmerk op deu.
rech!.-erbont RS. Indien niet eerder gelost
zal dezelve nit het publieke sohnt te Spring_
bok verkocht worJen op VRIJDAG, 21
MEI, 1897, ten ID Unr v.m.

Get. J. G. FISCHER,
Schutmeester. LONDEN.

aAL opgemeld YI'C pliblit·k ver-
~&I kocht worden aém KLAP-
~TS-~TA'J' lE. Ooder de Paar-
Qsn zijn vCl"sehcltlt.'llL' egalt' pan'll
gedressIJel'de h:arplH.lrden, allen ill
QXtra CondItIe, tenl Ijl do Bokken
~et zijn en dus de aandacht n-aaN:llg~i'

CLEMENTS TONIC
IS HET BENIG

v};RTROUWB~E EN RADIKALE GE
NEESMIDD1';L,-GEBIWlKT GEEN A...¥DER.

De heer D. McNaught, Gmfton, N.Z.W.,
sehr,itt 23 Mei, 1896:-Ter erlcentenia Viln de
grocte baat die ik door het ge-bruilc van Ole-
ments Tonic ondervonden heb, smaak ik "eel
genoegen in het zenden van liit getuigschrift.
Gedurende negentien jaren leed Ik aa.n een
ongClitelde Jever, bU was gevoJgelijk ongeschi.lct
voor eenig &etief werk. De kWaaI werd opge-
daan ill Indië, en ik begafmU!laal' Southampton,
Engeland,'alwaar ik mti· onder; de behandeling
V&l1dokter - plaatste. Soms ondllrvond
ik eeu weioig verhchting van zUnc be-handelin~.
Vijftien jaren geleden begon ik CJemeuts TOnIC
en dr. FJetscbers Pillen. tQ gebruilcen: i.lcmoest
14 of 15 bottel$ gebruikt behl:>en, met eIken
bottel mU wat betel' gevoele'lde. Thans is
het rUtm 10 maanden sedert ik eenige teeke-
nen van LevelIrwMl gehad heb, en ik ~evool
mti gey.ond en sterk. Met veel dank, bljjf Ik,
ow t.oegenegone, D. Mc.'Vanght, Grafton,N.Z.W,

-- J. J. :\IAL ...L\-.>J. S. MARAIS & Co., .Afslagers,
Springbok, 27 April, 1897.

li MEI.-{I'er telegraa£.)-Geschuurde wol is vijf
percellt lager dan de priji&CDder vorige "eiling.'VEGGELUOPE~ IN bet Schnt alhjer bevinden zich boven

den veroorloofden tIJd, een donkerbruin
Merrie Ezel en een lichtbruin Ruin Ezel,
belden met getopte maan en staart.-Indien
niet gelost V~l 22 Mei, 1897, zullen dezelve
op dien dltlum Uit de Schutkraal verkocht
worden '8 morgens !.-en 10 0 ur.

W. J. LAUBSCHER,
Sch utmeester,

frEt; EX 11,.lpI'd, IK~lï, Vun (]t'n
bel'r '1'. J. \'cl Il :")chalkwljk,

Kllipplaat, ~ \ lil k I kon ti 1 k l'l'('1
bqésu~lllJ, kort \ ,Ill neu;;, blecL~gc_
kleed en WIt kqlple met "tr'cepje~.
1 jong IllJttt'lltot, )..urt Val! neus,
}al\g ('II 'clll',1ll1, bL"~I!lt oaard te
krijgell, :.?:.! jaar lJltJ, IllJ Ill,cf: l'éfl
paar oud" ,level" .Ian, ,("hed ~l'-

tt"apt, IllJ hl'(.'ft ('l'll dOllkl'l' hlau"
buck"klll I"'''l'k ".In Illel ..;tl'epl'n.
een COIll"l'rtlll,L 1l,'efllllJ /'IJ zldl,
verder hl'lJ lil" II /IJ Illd,. I)" {'t'r'k
geel bOPSlllHl1.I.IJI1 1l,lilll1 lil I J,IlJl,,'1
Jona" be brullle h"l·t Ka!'t'l ll"u-
II"LI\ Ht'l'r"f] ell \'nendl'n ulj WIC

~:j lil"lgen aankolllen of llln,zrn ZIjII,

ge.lïf;~'t:n zoo goed tc' ZIJII , III J
kWllit te gevel!. J Illliell lt' l!land
heil moge aimhouden z.~1biJ I"JI"j'l'l]i

wet. vervolgJ wvrde!l. (;ewiIlIO"
alle k¥lijktl koskn te betalen, 0

. Zit werden laatst gezien ill Tul-
~~4[distrikt De gcl~ is bIj Krie-
gal ~~,lang gelJll"'l'Il.

'1'. J. \'. SnL-\LK\\l.JK,
.~ ( Klipplaat, PJ ket bel'g.

PORT ELIZABETH.u Act ,. 15 Jarca~I~den" SoJcdt Ke..tlnS'~ CUtl,Il 'h'n
ge~ het eerst ~em ...akt wcrJ.c1.1, el) d~ "etkoop " J;rt ...,,(;~ lJ.1l1

ocht te rorcrn omtfat EI! OO!1'cl:vcna.ud lijn In de n" !. I II! ~'O
gcnezin_J van \Vlnt"" HOf't. Aethma ca 8rQtlch!ll· ..~l' _ • "-dlgeeft \·urlll:Jllll1g. ,

GEHEEL F.N AL ONGEF:VENAAHD
GEHEfL EN AL ON: l-.EVl·.NA 'l,RD.
GEI-! EEL EN AL ONGSi:..Vi:.NAI\RO.

Kt":tt';n;!", ( IïHy:h ! t)L. nl: !'. h('t ongcc\"en<lardc ~en~""l'JmltldeJ
tegen Hoe.c. H..:c.:'1't.hhc~I l;1l Ko;-d~walC'nt ..-orden ia bllli.JC's ,CD
Dottda door .alle ap.:.lht'kerPi l', rkOi'ht.

De oude heer V 0 On WELT, van Red-
dtlr.,.burg. werd ge"ezcn door pe,n bottel

lJ~ b.'er A C(JETlU. I:lr-andvlel, MIddel-
burg, C C ""nd dnJe],jk ver],ctJng Mljn
t"." .1,,, ~rl ZIJIl "l'h')()n.adel'. deheer J. A.
~lf I r I fill wultderbuow, BUl'gersdor'p, wer.
rleo '"Jk gOllezen "'aal' Ik moet nu slurteu_
Ik bllJf u lV .tankhH'·C \TIend, J. C. VIlO

Ha.t gruute Zuid-A fnkaanscbe geneesmiddel
'O<i)rJIcht, !'theu IllLI8k, Rhea matlsche J !Cht
Lellde ,Jlcbt, Heup JlCbt, Aangezicht
plJllcn, eu7., en beeft vele dui?:eoden ge-
l'u~lt'1), veel ergel' flan baveng.r.n noemde,
'[eneZ('11 • Is I el'krlJJ?bnar van alleApothp_
keVR en \\ InkelJers door geb tlt. I Zuid-Afrika

R,eheeks Kasteel,
Dlst. Malmesbn['y,

28 Aprd, 189ï.
THORLEY'S, VOER

VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, SChapen

ENZ. KIMBERLEY.

------- -------------
1\ ENNISGEVING. 7 .M0>l. - (Per telegrao;f). _ Priizen

produkten op heden ;..:...

~ I. d. £
1 12 0 0
o Ió 0 0
o 17.0 0o 17 0 0
OiO g
1 0 0
o 10 6
012 0
017 0

...jl 16 0
••• ~ LO
;.. 0 2 0

( . "ITRENT den 15den Dceem-
) Oer, weggeloopen een Zweet

VO:i Paard, gemerkt H. D. op rech-
terbollt.

. Laatst gezien in de nabijheid Van
PJ ketberg Een ieder die bovenge..
noemd paard aanhoudt zal volgens
we~ vervolgd worden.

S. J. VAN DER SPuY,
.Alexandria,

P.O. Klipheuvel.

Voor het grootm.ken van Kalveren

Zonder Melk
s. d.
o 0
o 0
o 0
o 0o 0
o 0
o 0,
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0-

Meel •••
Mielie.
Mieliemeil
Ka4erkootn .••
Zemelen
HaTer
Voer •.•
~ ...
Uien •••

~&
&iereIi .,.

Eenige Agenten,

DUFFETT'S KAOHElS R. WIlSON, ZOON & Co
Zijl de ~I oJIIte Stotel _It

K.OOL OP a()'t7T.
lel tu er 'old mede Billet.

.1\c A. T:r 0 ~~-~.~~;;'-;;-~7--""':~_~""
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De plechttge 10 dinz an het v
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op Don rdag, 20 dezer

RIO TEN.
li: PST D

\AliG&KOll S
Mej 5-Ss Cl." For VIl L

6~ 8 Ka1!ir '''0 JAn,I.,,,
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HANOKA.IIT. 3 t' eet 4, lJuim wijd en 6 'voet 9 Duim boog. met I:jDlegelgla.~
4.8 DuiI& bij 14 Duim. ~5 5

• VOlT 1UaoBD Top WMIOBTU:u met Tiohel aUK. x.- Klein Kaatjb
benedeo, en eeu Kapetok aan elke Z,ijde. .sa .14 ..

EEN HOED
TEGEN LAGEN PRIJS.

"l"~ ,c -
,~

·I~':,, -,

I
j,

De Onder~teekenden zijn be
• reid monumenten en gntf.
steenen in marmer en graniet
te leveren en op te richten,
graven met f!eenen,muren of
graniet in te sluiten te :&!ait.
l&n4 of op andere kerkhove'n
in d~Kolonie of &'P :renzende
Staten,tegen redelij~e prijaell
eu ~et den meeaten spoed.

Ijzeren hek",erk geleveni
Yol~nll alle ~kenillgllD. Op- ,
cC.~I1f_~\gemaakt op de beate
WIJze, Ingele8ld met Jood, Por.
ce1eiben Jn-an8e,n t~n de
I~t.e prij7,t:ll,~~~~~II~ i
PI~nnen en prijzen wurden

fra.nC<) (JP aauz·oe,k gt'Eondeza.

" Venoeken uwe aandacht voor' de volgende SpêtfiiJe.lriitteJen. , ,
'. EJ~ artikel werd ingevoerd voor den op handen zijndewinter.

Het zal U goed beloonen Onze Pakhulzen te bezoeken, voor

I-Nit'UWe Mar:till!ls
Nieuwe BllA t i~S
Nietu,& Golf Jasl fi
Njt U"e 'l'abbt'ft atolfen
N~eu"o MOl'e "Artn
Niw"e Onder "'('Aren
'Nieuwe Bor~troH:en
Nieuwe Komb~arZl'n
1\ iellW J Phl11t1L tt s
llieu .. e Goroljneu
Nil Uwe HanJsohcCllien
Nieuwe ha, t
Nieuwe Paf11plui{s
Nieu"e LinoleUlDs
Nieuwe Dlur Matten

r; ieu ~e Mal,tels
Ni~u l'e Wa'er}Jrcofj
Ni uwe GOWDB

l\' i. II~ lil ZiJden en ~atijn n
l\' ieu .. e KostufiJeli
Nlellwe KoulIetI)

Ni, uwe SleVtlJs en Behoenen
Ni UWe FhlUeJ
Nieu 1\16 l!retonnu
Nil'uwe Taf, I rU~dCD
NIeuwe Linten
Ni, uwe Borduurwerk
Ni uwe LiJfbandtln
Nieuwe T.pijten
Ni~uwtl GortJijll-paJea

,~_.~
Ro:vengenoemde .Ploeg fa Tall Staal gambiet ten gevolge W'&aI'T&lI

hij Licht en Sterk is, '

Kan verkregen worden met Stalen of Gegoten Scharen.-
Ransomes, Howards, Zweedscha en .!merikaansQbe Ploegen.
Ran~me8 ea HoW'aPds Eggen. Dam~S~hrapers. Grond-ROllers.

De Massey Nattis Cultivator
Het of zonder Zaaijer.· Dezé ie de' beste Cultivator nog gemaak~

ta geeft alle Toldoening.

· Geeft ons een kans; Onze Goederen zullen U bevallenOue,;Frijzen zijn de laagsten.

n

--'&on- .~(!
Pleinstraat, Kaapstad.

Naast de "Odd Fellows Hall."
R. M. ftt0SS &~.CO.J..

S'TRANOST-RAAT, KAAPSTAD.

150,000 VRUGHTBOOMEN,
Gelaarborgd OYereeniomstig den Naam eD VRIJ Jan Insekten

PRIJS, 1/- EN DAARBOVEN.

-ORDERS Voor 100 en daal'oovfill kosteloos afgeleverd aan 6ileni8'Station.
Honderden ongevraagde Getuigschriften uit geheel Zuid Afrika

met laatste Seoizoen ontvangen.

Voor GeiUustreerden Prijs-Lijst en Vruchten-kwe6iIkers Gids, Peat
V rij (EngeJsche en HoJlandsche Edities),
DOE AÁNZOEK BIJ:

H. E. V. PICKSTONE, Wijnberg, de Kaap

NIEUW GEVESTIGD. Boe ..dc:u..ljgC ....~CdBCha.I~. Fic;hel-, OO~t,,",ri_ er.
Dek- l'JIa.tlJ:'leel, Ver"", alle en 1{"'l.'I{a..':-t~n

CARBOLINEUM, de groote 'Wolbe~aa.l'c!e!.'".
TE(!EN LAG::; PRIJZEN BIJ

KOCH & D-IXIE, Kaapstp'-l

----~-
VANREDE&DUSSEAU,

IMPORT URS,
KAAPSTAD,

D 'I BOnE' I) {'(tt 'T~ND:&JNDOH:."rER,r. '. I lIT, ~:?: .UWEHLEY STRAAT, Kallilstlid
n- worden absoillut EOn"eJ' piJ!l ,ujfgt'trokken door toeplt8sing van gu.~. .Alle
~ ". 'Db k 'tdIQO~TI\P. vnllmg.;n (vool'11arnclij"k met ~"u,IJ e este Urtl!lwat_lge. an en

1Nl'deu on. VlLlcanité, Celluloid.of Oon.len platen ,ngezet, ook volgen8 de ~1It!I'ulel11r.tt-
Q.ao .... BridB"' methOOA, Billijke PI'tj7.l·n ~rl·,,<'knl'6n van ~ v.m. tot i> n.rn.-------------------

AQENTEN van vele groote _fabrieken en handelshuiHn
in Holland en het overige Europa, noodigen vriende-

lijk uit tot briefWisseling, en hebben de noodige maatrege-
len genomen om alleen ee.ra'te-kla.s artikelen aaa
heeren, Winkeliers, en gro&siers aan te lJieden.

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

.~.... "

Nederlaitd-sche Zuid-A.frikaansche
SPOORWEGMAATSCAHPP"J:'

SC H R IJ F A AN:

VAN REDE & DUSSEAU,
POSTBUS 288, ~AA.PSTAD.

Kortste en Goedkoopste Route voor Re'fzigers en
Ooederen van de Zee naar JohGl:nnesburg,Pretoria
en andere I'faatsef"l in de Transvaal.

Dagelijksohe Aersonendienst van Lourenco
Marque'~<Óelagobaai)in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur na~r Pretoria.

ó

Tarief Joor Reiligen naar JohanD.borg n f1L-tD £3 111
li " lt "Pletpria.ft 1s. 6d.--eD£3 fa

Dagelijksche r>ersonendienst van Durban (Natal)
naar JOhannesburg, Pretoria en andere plaatsen in
de Tlfanivaal e'n~Oranje Vrijstaat.

nE ATLANTISCHE VISCHSRJ:JEN.
WAnNER & ERIKSEN, BOSTBUS 355, KtiPSTAn,

Ingelegd Vll~(lh. Vrsch FMkkadellen, MootJes In Pekel met Specerijen, MootJes, Ge-
droogd en Gezouten. Gerookt Vlsoh, Gevlekt Snoek, Geelbeek B!ltong, en rm<1ere Vls.h,Soorten naar het Seizoen,

'VVA.DNER. & ERIH:.SEN.
----'-----,._--- ----------

Kaap de Goede ,~plarbank ldaats(hap~i
~ ,-----------------------

APPLICATIES VOor Laeningen zt;Uen dagelijks i
-- oVerweging ge!1omen worden tart Kantore van d

Bank, G~oenteplcin, Kaapstad i

S. v. IIOF]~EYn.
Secreturm

SPECIAAL GEPREPAREERD VOOR ZUID - AFRIKA.
Bemoedigd door de enorme

verkoopingen, maken de Fa-
brikanten zich gereed om KOLONIA.LE STEENHOUWERIJ.
250,000 BLIK'KBN

TE VERSCHEPEN.

De L~er L
dienen \ a n
.tickt.<:wet. ,-
roepen,

De e~'""'t..f~
beer le )t",
Wuen8da~ ó1'

de "neens' J
Le Ruex ~p

,"oor:-(1'
WuI, V, x
du Pies"; .., I,
Joubert. Kr"
J, Marai •.. 1
bhrl, Tb"rn:,
Vau der W
WJ'k, Van ,
Louw,
T eg~n,-1:;

DeITy, Hral>a,
PICll8il, F.u re
Button, Jun.
c. Molteno, ,\
bach, Rob ..r""
Bmar{t, &:0111
Upington, Wit'

mort eo L....r•
De heer Do

over .ea maA.nd,.
bet andere IJlIl '
slechte e..n Lf""

De heer Lo II
niet "enl de 1<,
lezeu..

De beer Lnm,
\voensdag over ,
speaker liet brt,
had ver "orpen,
De b"er Van

jaar lang iu b~1

dit' gebeurd Ja,
L'l"'n eI"IIkten
"aanl.." )Ole" li
zie'l.
De heer J. I' ,

leden die I.-'t!•." d.
de f"?,ooring ol"
d~W beeft, UI'l
"..uk en nu "'JJ !

4rul<1.:CII,
u» beer Fr',."
lfa, OUI nng ("!t:IJ'" I"

Sir Jamt.! ."')ne\~
om de bill Le I"
Dit iJuj" be"'1 t,rl,
herroepiui( ,jer I"
bet hoogerlw;s lo"

Da beer W"e"",
waa OlD een 1.;)1 '" '
aleo drokkM, IJ.
dat <lit niet deT.clf,l.
hoiJ; "'erd· e "" I'

De heer 1'.,,1" I"
ge~te(IJd oITIda' ol" ,
verworpen,
DI! beer ralJ Z ,1

' handelde, om .'",
t.t "'ii~ n, II,

KfJhoie nult .. I(,
daar lA:! h"aden ,
~."h., Jl"_

da.t .het ed.
Wil biI~ .,

Hee·ve,.,.t Ir

:IJln bet hUlo I
lid Ynn 0""","

h..or J, ('

DENt
'TANDEN!I
TANDEN !tI

De Heer WALKER,
DIREKTEt:R VAN nET

~
(ONS EIGEN ]rAAKSEL)~

IN OIlED GEDROOGDsomD ESSCHENHtlUT,

~ONDENSCHE TANDEN IN,~TITUUT
Illster Kamr ; Gronfe/J/ein,

HEEFT de eer aan het publiek
, in de DlIitC'ndisLrrkten te

berichten da t lJ!j een II EEL STEL
TANDEN in EE~ DAG kan
leveren kgcn miI,(1l'f dan de
HELFT van den I'('\\,on('n prijs.
Een waa.rborg voor vijf },ur wordt
met elk stel gegeven..,.

Alle COf/sultaties geheel Graf;,

"BEAOH HOUSE;',
SOMERSET STRAND

NIEUW LOGIESHUIS,

KOMPJ:,BET,

~S ,:d.'SS. £S-, .·ies.
[][V 1!EIIDE 8 ARflKELEN ALS HIERONDER:

GEOPEND DOoR

FRED J, HOITSEMA.
BILLIJKE PRIJZEN! GOEDE8£HANDW.CI-----------_ --
STUKVÁTE~ I

KUIPE.~ ! I
lIOGSH EA D~ ~~~

EN alle soorten van ra,lt,\II~

te verkI'lJ~l'n 1(';.:, IJ dl' /":1;':'1('
Markt Prijzen l,iJ del! Orll!vrg('.
~k~nde. "
OOED WEr.K CEWA,\RCO;:CD,

IJ. 7. L 1 Il ,\Ii" I; 1\ ,
Lady lJ!',,_\, :'Ir':,:,r,

1'.1" 1'1.

I:~t 1

ZUID-AFRIKAANSCHE
KONINKLIJKE MAILDIENST
Oe lf CASTLE MAIL " Maatschappi!.

DE Stoombooten dezer- Lijn ,.ertrekken
' V8.n KaapBtad uaar Londen om den

':anderen WoenBdag, te 4 nut n.m. nUr
Madeira an Plymonth, te Sint HelenA en
A.8cension a&Illeggende op dil bep&ll)de t1l&o
schentijderi,

Mei 12-TANTALLION CASTLE, Kapt, J)nru
" 26-NOl!HAM CASTLE, )(a,,1.. H.UB'i'('S

Juni 9-DUNVIWAN CASTLE, Kapt. ROBINSOl'
23-ROBLIN CA~TLE, Kapt. TBAn:ruJu'ii 7-HAWARDKN CASTLK, Kart, RI~BT

, 91-TA:\óTALLION CA8fL!!., »"1'1. Dt:l"c.n
A~, 4-NOnHAM CASTLK, K'I,t H,i.RBISO.\

I8-DUNOTTAR CASTLE, Kapt. BH
Sept. I-DllNVEGAN CA8TLE, Kapt, ROBJSII()!f

EItll Boot.. Joor Rngelud, ,la Lu Pa:lmu
DOUXK CASTLK, Kapt. HAaBJ.', omtrent lt ~Iet
DUNOLLY CASTLE. KA,I't. WALLACE. omtrent

13 Mei, via SI. Helena en A~n..o;,jon.
LISMORE C,A,STLE, Kapt. LE ~EIi R, omtrent 26

Mei,
WARWICK CASTLE. KApt. -_, omtrent 10

Juni, via $t. Helena en A~n13jon.
,"·ONDALE CASTLE. K"I,t, Hnow". "m'rcnt 10

Juni.
GARTH CASTLK, KapL WARD!;", omtrent

Juni.
TlNTAGEL CALTLE, Kapt. I:E~DALL, orur r-ut :

Juli.
RAGLAN CA~TLE, Kapt, BR!''', ruar rr-n t " Juli,

via Rt. HC'luna en A:<X'n:-'llin.
ARUNDEL Lt/5l'LE, K"pl. WIl"DER, <""'I'1"l 21

Juli,

Voor Vracht of P&I!8&jfe vcrvoege mIJD
aich bij de .Agenten V8.n de CASTL H
MAILBOOT MA!TSCH.APP1J, (Beper kt

U_ZON LIJN
KONINKLIJ KB MAILDIENST
UJIOI STOOMBOOT1LU.TSCIDPIJ

<-&PBaKTI.

DE llailbooten der Maatachappij ver.
trekken van Kaapstad naar Engeland

'ria Madeira, om cL>nandent.n Woenada,it ten
, uv D.m., Ill. onder ..weggende

vooa .ENGELAND.
" l!)-MooR, 14pt. a.lnn.

Juni 2-8ooT (Twin 8cn-w), Kapt. LAIUfr;R,
" 16-MlCXTCAN, Kapt. Kr;rwOLD8.
" 3O-NORMAN (Twin I'IcTew), Kapt. HOLO~ r.

Juli H-TART8R, Kapt. )tonoN.
.. 23-MOOR, Kapt. GalY7EN.

Aug. Il-SCOT (Twin Serew) Kapt LAIUII':R.
" 2Ó-HXXlCAN. Kapt. REYNOLDS,

Sept. !l-NORMAN (Twin Bere.. ), Kapt MeLoET,
" 22-TARTAR, ~apt, MoaToli.

EXTlli BOOTEN VOOR INGELUI D,
GUELPB (Twill Sere"'), Kapt. TUGS, omtren lO

Mei, via Madcria.
GOTH (1' ....in I5crcw), Kapt. B&BlIflIlDl, OmIT!" I 3

Juni, via Madcri4.
GLAKA (Twin Serew), Kaf't. _, omtrcn' .:Juni.
GUAL (Tn'in Screw), Kapt, HYL\'E8TEJl, oml',', 1Juli.
A.TBENlA.N, Kapt. OHOPF:' omtrcn~ 1.; Juh.
GREEK (Twin Screw), Kapt. AIUt~TILO:SG. OIL'.,,",omtrent l!l JaIL
a",SCON (Twin Screw), Kapt. MAIlTIN. ,,,,,,',,,,

12 Augnstus,

GKULPH (Twia Sere"'), Kapt. TrI!ON, nrn'" ,,I ~"
A ogu.<t us.

001'H (T"-in &re",), Aai'" Ihl£lIl1tEJ!, "II' r,"September.
GA I KA (Twill 8crew), Kapt, COI'I', l'"""',8cptetu ber.

Een van de Maatscha.ppij's I:looie S"",'"
booten zaJ SOUTHAMP1'ON nr/atf" \ " r
HAMBURG" kort os de IlankollJst fan
!fare MailBtoombootf:n.

RETOURKAARTJESnaarENGELA~j)
pngbanr voor Zea Maanden, worden U,lp"
reikt tegen een ve~indering van IU peT~"!
op den Dubbelen P&l!Sa~prij8,

RETOURKAARTJES ntL.&rHA n;.\~
langs de KUST worden nitger-eikt HM de
terugreis binnen Orie Maanden perde l'LlUD
()f tho CIl8t1e Maa.t6Chappij StoomOookD ,

Voor Vracht of Passsge doe men !La"Z'JtK

aan de Kantoren van de Udo,j StoomMI
Maatacha.ppij, AddecleystI'as t

1 VOET KLUln'.U'EL voorzien van een Spi~elglas. 18 duim hij 14 duitn op
,- patente wiuletjes. ...2 7 ••

VERKRIJGBAAR BIJ :_
B. G, LENNON en Co.
HEYNEs, MATHEW en Co.
J, D. CARTWRIGHT en Co.
B. LA WaENCE en Co,
STEPHAN }{cPHERsON en Co.
on bij andere PakhUizen.

Bovengenoemde is aanmerkelijk beneden in prijs dan de inferieure inge.
yoerde art,ikeleu en daar wij slechts h2ut gebruiken dat goed gedroogd is
10 de Kolonie lullen Koopers het vooraeel hebben van onze waarborgd at
de artikelen de hitte van het klimaat zullen staa.J:4
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~ ..-.- '. -~ R. CANE en ZONEN, Hoek van Strand eh Lang8traat,
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Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :_

CHAS. W. HOLM ES,
Timber Straat, Pietermaritzburg.
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