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-De Turken
doo alng bij. ,..
UI d~ er u.,.'
Ar Domó.kQ,

emiddelen.;

ImoieMIri. Q.
ch t.l kunn \Il
I hertog "All

sradan ..
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olk:sraad her-
aar hef ti it,..'
slM; en de
ier wet.soDt-

EJ~ artikel werd ingevoerd voor .den op handen zijnde
wmter. 0E ondergeteekenden, daartoe beg'Qnstigd door' Mejufv, de W eduwe

Het ~I U goed beloonen Onze Pakhuizen te bezoeken, voor J. J. HAUPT, in hare betrekking als Executrice Testamentaire,
zullen publiek verkoepen . ..

I
I Ni II" e Zi -Icn en ~atïn n

j\i~lI·o 1(0·tu11J(·8 •

I N',0llwe f\olll!oe'l

l\i UWIl S!evrlS I'D Schoenen

I
Ni uwe FI'IlJel
1\ lt Uwc Cretorn.es
r· it UWI) 'I's(, I Kleeden

I
I

DE
DB 0 )2RU9 lOET UITDEI liG GKilJlD !OIDII.

Bezoekars aan da Stad beh.Q"t'en
ons een bezoek 'te brengen en zich van
eAnige aangebodene koopjes verzeker-
en. Vergeet niet:

De Voorraad moet verkocht worden. i
I

Koet 'r&Il PlU .. 8Jiutr ... ~ I.

JJF.EL 68.-1\' () 6, t:i7.1

EEN GOED ARTIKEL
PRTJS.TEGEN LA.GEN

Verzoekêtl uwe;· aandacht voor de volgende SoeeialeArtikelen. " ~-

Nit:uwe MSI t IIlls
Ni ..,.wc (sa..tj .."
Nieuwe G, lf r'·f'. Y'
Nit uwe T. bh rI 'Idf 'Il

f'.' ieu we \! a tell!
1\i· I( ve Wa'er"r< ofj
.l'i· uwe Gowns

Nil nwe l\"ó e 'lIrUI
Nie-u "'t· 0 d~Ilf ..Wt·u
Nieuw\:: ~ orstro], le '"
NieuIn> Komb nlz n
~ j. uwe }"'t'ltdl tt 8
Nit'ullJ'e I ior.tij"el'
Nit uwe Hltnrl~ch:tlt CD
Nieu we I, Il t

Nieuwe Persplui S

Nitult·" t.inole ums
Ni'uwe D, ur :datt. n

N lt: UWil UI ten
Ni U\\'6 Bordu'lfwerk
~i uwe liJfbmrl"n
Nicuwe Tr<piJte"
Ni II"",· Gor.rij -palen

Geeft ons een kans; Onze Goederen zullen U bevallen
Onze Prijzen zijn de laagsten.

~(./.1-on IP(lJ.
Pleinstraat, Kaapstad.

Naast de "Od.d Fellows Hall."

Koloulat« Weeskamer en Trust .Maatschappij.

UITGEBREIDE VERKOOPING
VAN

Kostbare Eigendommen in de Stad.
In de Bo~dels van wijlen den heer JOHAN COENRAADWICHT,en later o~er-

Iedt'ne Echtg-cnoote EU7.ATlf.TU JOHANN.\"TIC"RT (~e!:oren DE KneE).

Op Din.da", 1.8 dezer,
EN VOLGENDE DAGEN.

Zullen ter (J/alJtse vffkocht worden.
1. Een II uis, No. 2A, Harrlngtonstraat, bevattendc 5 kamers, keuken,

acltt€rplaats, enz.
2. Een Huis, No. 26, Harrlugtonstraat, bevattende .! kamers, keuken,

acb terplaa ts, enz. .
3. Een Hili", Ko. 6, Tennantstraat, bevattende 4 kamers, achterplaats

stal en zolder. "
Op Woensdag, IS dezer,

1'- .t. Een liIIis, No. 4.). Waalstraat, beva.ttende 4 kamers, voorhuis,
kL'llkeo, achterpJaats, enz. >

.). ECD lIlIis, Xo. 60, \Vaalstraat, bevattenJe 5 groot,e kamer:'5, keuken,
~tal, rnime acbterplaats, epz.

I; Een Hlli.~,No. 93. Boven Dorpstraat, bevattende 4 kamers, keuken,
adJterpJaats, enz.
Een Hlli.~,No. \:>1, Bo,en Dorpstraat, bevattende 4 kamers, keuken,
1lL'llterplaats, enz.

Op Do:n.derc;lag,20 dezer,
~ r~(,ll H \11:;JNo. ·jO, Buitengrachtstraat, bevattende 3 kamers, voorbuiR,

keub·n, achtl~rplaat1!, enz.
9 Eel1 Huis, :\0. 52, Buitengrachtstraat, bevattende 3 kamers, voor-

11\ll:-<, keuken, achterplaats, enz.
I IJ. Een II uis, No. 2.7, Roosstráat, bevattende :3 kamers, voorhuis, keu-

ken, achterplaa~ en stal, enz.
lI. Een Huis, No. 14, Roosstraat, beva.ttende 5 kamers, keukf'n, achter-

plaats, enz.
l::? Een Huis, No. 12 Roosstraat, beva'ttende 5 kamers, keuken, achter.

I laats, enz.
13. Een H uis, ~ o. U, Chiappinistraat, bevattende 7 kamers, keuken,

ach terplaat.'!, enz.
H. E~n HIIis, .:\o. 14, Hudsonstraat, bevattende 2 kamers, groot s~k

Ingcsloten Grond, alsmede stal en tuigenkamer.
Op YriJdBiit,2~ dezer,

15. Een lf IJ i"" 1- o. 34, Waterkant-straat, bevattende 4 kamers, groot
vuorblJis, keuken, achterpJaats, enz.

1G. Een Il uis. ~ o. :)V, Waterkantstraat, bevattende grooten wiukel, 6
kamer8, groote keuken, enz.
W !Iet bovensta:1nde wegens uitstekende situatie in deze dicht

bevolkte plek. heeft een bloeien 'en handel, met kansen van 'Vrofijt die
r-eer g-root ziju, en die zich maar zelden voordoen.
17. Een DllblJele-Verdieping Huis, No. lO, Mechaustraat., bevatt.ende 6

kamers, keuken, achterplaats, enz.
, 18. Et'lJ Dllbbele. Verdieping Huis, No. 12, Mechaustraat., bevattende 6

kanIers, keuken, acbterplaats, enz.
UéZl' pigenuommen zullen bij onderzoek blijken zeer vOOl'deeligvoor

geld-h{'legging te zijn. Een groote rijzing ~n hunne waarde kan binnen
kort \'t'rwacht worden en wel om v,erseheldene redenen, zooals alge-
meent' Yoorspoed,~en.overvloed met, moeielijkheid om hetzelve met winst
te heleggt'll. KapitaJisten en 8peculateurs zullen thans de langverwach-
te golpgenhcld hebben om zich van eenige gedeelten van deze zeer ver-
tle~hJke eli wiru;t gevende beleggingen te veraekeren.

YerkooplJg elkeI dIg te begilleD om 11 1111 r.m.
.. Ik EIgendommen rilullenin volgorde zooals geadverteerd verkocht
worden

G. W. STEYTLER, J
J. F. WIOHT, Exooutepren.
ROBERT C NELSON.

Koloniale \Veeskamer Gebouwen,
4, Kerkplei.n, Kaapstad, 3 Mei,.1897. ,

.J. J. HOFMEYR.~ ZOON, AfsJagers.

OE heer J. F, MROHAU zijn plaats
'. ,gdt'gen in <le Mnnicipaliteit

v&u' ~teTl~t1bosCb)"t!rt :.d~,haad ver-
kocht hebbende, heeft de enderge-
teekeoden. geautorizt;erd publiek to
verkoepen op de plaats zelve

OpWoensdag, 19 dezer, (Mei)
19 StukvMen van 6 Leggers, 13
Kajatenbouten en Blauwduizen
Kuipen, Leggers. Pijpen en Half-
amen, Trap. en Daderbalies (Kaja-
tenhonten), 1 Wijn pomp, J
Kapkar, 1 Bugll:Y (afslaan kap),
1 .Molwagen op veeren. Ploegen,
E~gon, 1\ Voermachine, Boerderij- ,lil idtlellJUrl{,
gereedschap, enz., enz. 3 Mei, l8g7.

1 Melk Koe in volle melk, 1 Lot ------------_
Varkens, 500 Haver Gerven.
Huisraad: Bestaande uit 5

Houten en I.Jzeren Ledekanten. [>

JJzel'pn Stretchers met Matrassen. \ l'PL1CATIES voor
Mahoniehout.P.n Manneren '''~asch- J noemde betrek kilJ.ll
en Kleedtafels. 4 :Mr\.honiehouten ~
Kleederkastëu, 6 Spiegels. dorps clrool te Heidelberg, Z.A.R..·
Voorkamer Meubelen: 1 ~ulI.n door de.n ondergetet:k<t-ndo

D p. cl·l St I 2 T f J' IllgHWacht wornon tot op DI1ffitfug-
l°z,'. aar

2
t ~alifr Foeen, T fale 8

2
, id )oki, e.k. . .

·l:1no.· .10 as, ancy a es,· .A I· Jl'
·E I 'I '. S' I '-1 I ildcrii ' PI' reunten moot en VO,I 0\::11 aan .asv v 1:1I1'1', .. plegc s, oe Il enJl!li I . 1 I - hIt t .,
'1'· "'t lo' k· A" t '1' j' 1. I (.'ChI· Jen (.er 8~' 00· We " en mo, waaptl «n, r.et »rner, anze a e 8,) k I" cl I I"k
Kide'Board, 24 Stoelen, 4 Losse (1IidROO ('Clu l(·\\k'j ... \anl~d(lc zf"tl!l,lj:
T f J GI A I k ~l:' mg, ti S 00 va n 1 mantscnau
il C S, I:IS- en 8r'1 ewer', en I' I kerk '

K ken d b 1 G te N' eener rotestn n tsc le "er - orer-f'ni<en!re!f'(' se ap, roo ·ltU· -.~ leg :('T!.we I'tove, enz. I .
Sil aris L] :30 ppr jr.ar. '. erkzanm ..En wat er meer ten verkoop zal I .1I('urn tI' t"·f!'inuf.'n onmiddelijk na

worden aangeboden. de Juni vacantie .
Vertoopin~ te beginllen om 9.30. ure y,m.
P. J, BOSMAN & ZQON, .A.fsla~er8·

J. MARTELL,

ZONDER RESERVE!
ZON,DER RESERVE I

Kestbare Lesse Goederen,
Vaatwerk, Hulsmente-
len, enz.

OP WOENSDA(3, 19 DEZER,
Keldergereedschap :-0 zev-u-leggera Stukvaten, 9' ses-legvers

Stukvateu, ] 3 Kajatenbonten en BlállwJuig Kuipen. Kajatenhouton
Trap- en Onderbalie. I] Pijpen, 8 okbhoofden, Halfamen, Trechters,
Vlootjes, Emmers, 1 nieuwe Wijnpomp imet leiders, 5 Druivenbalies, 26
Gisting.,I!;mmers, Rijders, Azijnvaten 1net .Azijn, Balies, Kranen, 4
BrandewijnketeJs met toebehooren, Gall~n Potten, enz., enz.

Boerdenjgereedschap :-'1 nieu we Molwagen. 1 kleine do. 1
Kapkar, 10penkar, 1 Schotschekar, 2 phar Tuigen, 1 span do. Zwingels,
Ketting>', 1 Howards Eg,qe., 1 Yoermaeliine, Zadels, Tcomen, 1 groote
Schaal met gewichten, Manden, Graven, !pikken, Schoffels,4 Cultivators,
l lot Schrapers, Bushels, Karns, Moolb ist-en enz. enz.

Timmermansgereedschap :- 2\ Schaafbanken, 2 Schroeven, 1
Draaibank, ;) groote Zagen, 1 lot kieine do. 1 Slijpstccn, .HijJen, Bijtels,
Boren, Hamers, Schaven, 1 Aanbeeld enzl, enz.

Huisraad :-1 Klavier, 1 Pmmh:nha.ar ~ct, 1 do. Sofa, 1 Ronde
Tafel, 3 kleine do. Spiegels, 1 lot ~chilrldjjt'n, 2 Easy Stoelen, Hang- en
andere LAmpen, I Bureau, I lot Stoelen, Ket-, Wasoh-, Kleed en andere
Tafels, 1 Buffet, 1 \\"ntnot, -1 Horolouies, 1 Kabinet, Kleeder- en andere
KáRtCl'len Kisteu, 1 Schrijftafel, Houten- ~n I.Jzeren Ledekanten. Katels,
Bedden, 1vL,tl'as~en,Porcelein- Glos- eli .A.ë\rdcwerk; Keukengereedschap
waarouder een groote Zweedsche Stove en],

AandeeIen :-48 Koloniale Brandewijn, 11 PaArl llérgri\'ier Wijn
en Brandewijn Maatschappij.

.Levende Ha ve: 4 Paarden, 0 Ezels, 1 lot Varkens en wat nog
meer zal worden aangeboden.

E heer J. C. DE WAAL van
i' Saxenburg, zijne plaats nit

de hand verkocht hebbende, heeft
de ol:dorgeteekenden geautorizeerd
publiek te verkoepen op de plaats
~AXENBURG. (VLAGGEBERG),
Op WOENSDAG. 12 MEI, A.S._

ó G roote Stukvateu, 5 do. Kuipen,
Legget'8, Pijpen, Halfamen, 'I'rap-
en On4erhalie&, Druivenbalies,
Keld(-ll'gereed~hap, enz., enz.
I Extra 6 halfaam Brandewijns

Ketel, zoo goed als nieuw.
2 Extra. Karpaarden, 2 do. Mer-

ries, 9 Eerate-klasee Melk Koeien,
waarvan somruigen op kalven, 4 do.
Vaarzen op- kalven, 7 Jonge Vear-
zen, 1 <Os, I Outhoornde Bul van
zeer goede ras, 50 Vette Schapen.
10 do. yarkens, 50 'Pracht ige
HOf'nders.
1 Nieuwe Bokwagen, 1 Lichte

Mol do" 2 Kapkarren (een afslaand
kap).

15 Leggers Wijn, 3 Mudtlen
Barley Wheat;
Boerd.erijgereedschap, als:
Ploegen, Eggen, Tuigen, Manden,

Graven; Pik~ct:}.enz , enz.
VOORTS:

net !':ewone .A~ortiment Huisraad,
1 Nieuw Kajaten Houten Watet'~

vat, enz., en wat er meer ten ver.
koop zal worden aangeboden.

Yerkooping te beginnen om tO nre r.a.
P, J, .BO'SM.A.N en Zoon, Af'slag61'S'

P.S.-Karren zullen te Knil,'!riviel"
StHtie zijn om m8nsc])('n af te
halon. HUISRAAD,

ENZ.

A. B..De VILL! ERS & 00.,AfslagénJ.
Paarl, 8 Mei, 189i.

St t>J}ClIbosch, .
3 Mei, 18\:>7.

-------,-------

WAARSCHUW t'~('~
\ .\,1 IJ zijn gelast door de Hoeren MAR~ELL J.. CO., van Cognac,
t' eigenaars van het Ber emde Merk v(j,n "M RTELL'S BRANDE-

N," om het L;uid Afrika.ansche publiek te W'l. schuwen tegen een
8 uitgcurachte merk geno('md· .

'EDMOND MARTELL & Co.,

STELLENBOSCIf.
Publieke 'Verkooping1

---- --------_
at het Publiek mogelijk kan misleiJt:n mot betrekking tot de afkomt;

van deze goederen.
DE ECHTE MARTELL'S BRANDEWIJN draaO't het .

:well?e~ende J3LAUW EN ZILVEREN LABEt, met 301'
IUscnptle II

_.....__._-

ur;TTE K'PA'fER BOKKEN' T f\ ).:ondergeteekende, behoorlij~
1& . ti •• IJ gchtSL dour clen beer H. C.

OP POOLE. zal te Poole.s' Privaat Hokl,
K t'T'kstraat, Stellenuosch, VflI'koop('n

VRIJDAG, 1-1: MEI, A.S., Op WOENSDAG, Aanst 12 Dezer,
Om 1~ Uur 's .Morgens, TE

1W:ALlN.IESBU'RV.

cl F.
TE 10 n:r. \'.M.,

Al het Kosthaar Losg0t'd, dat niet
met de laatste "crkooping werd
verkocht, bestHande nit:
I. Y oorka met' Set, l'iano door

Challon & Zoon.
l[ Epn zeer K ostoaarSla.1.pkamcr

Set met zoel' grooto KJ.oeoerkat't.,
\ol·reos ue nieuwste mode; KosLbarE'
n,abonielwutt-l1 Slahpklilller' ~et? ]
l\lpin S1nnpka~el' St·t..

IH. DlIJJh~ \ en Enkcle Lede·
kantel],' Sprin • en Pa.ardt!baar Ma·
trassen, 2 M boniebouten Kleir.e
Kleedt'rkaskn, KJe~'dtafels, Waseh.
tafels, Spiê·gds en~.
rv. Schrijf - LCl\sena<tr, kosihal'e

BDekenrak, MahoniehollLEn Tafel op
\vielietje8, Beniwood Easy Chairs,
Schilrlerijen (kostlYd3J').

V; Zilver .• rlated " Waar, zooals
Thee-, Koffij- en Zuiker Potten,
Entre Schott'ls, Lepels, Vorken, en
een groote V\:'rscheidetlbeid Messen-
waar.

VI:. Een Sale, Da.mes Zadel,
Mans Zadel, enz., enz.

Allen die de yorigc Verkoop ing
hebbtm bijgewoond, weten dat bo-
vengenoemde Meubelen de prach-
tigste zijn die ooit te Stellenbosch
te zien waren, en daar de VCJ·koo·-
ping positief zonder reserve is
behoort niemand weg·te blijven.
Komt en maakt Koopjes.
PAUL D. CLUYER, AFSLAGER..

ROLFES, NEBEL & CO.

I:».&. .:A.. ~ ~ •
-----------------

Nieuwe Karren en Wagonmakors &~ip;,beid,

. ,
300 Spek Vette Kapater Bok-

ken zullen Publiek wOl'dljnverkocht
uit d~ Vendu·kraal. De Bokken
worden opgebracht per trein en
l.nJlen i'.ekur pres<,nt zijn.

M. N. ~MUTS.

Van d,r Sp~Y. !m:nelmn & Co., Afsl1~er~'
Vendu· Kantoor,

Malme8~)Ury, Mei, I8Cl7.

DE heer CARl. \'AN 1\1£HRK, van Pike:berg ('II FI{EO K;n."Tfli', van
StellenllO,"cll, bovcDg-emelde bCl.igheid aun de l'aalJ ,"copend heu-

benJc, zijn bereid aUt) wm·k in uat vak te doen, OD vragen 'beleefdelijk de
ondersteuning \-an het Il,cccl'd algemren publiek.
. AEeue proefnemi~g .. wordt, gevra~gd en goed werk van droo;hout

gewaarborgd tegen btlh]ke termen.
AD,·RE:S:

VA'N NIEKERK & KIRSTEN,
PAARL. Publi_ekB Verkoophlg'

VAN

Paarden, Muilen, Wagens,
Karren, Tuigen, enz.

.' T.E

IOUTRIVIÉR STATIE.
~ Jl:!

Ezels· !

,~.
~

Ezels 120 Eersteklasse gedresseerde
Paarden, groot en sterk,

6 Eersteklasse gedresseerde
Merries,

140 Vette Kapater Bokken.
OF onderge~ekenden, daartoo be-

hoorlijk gelast door den heer
GEO. Ross, Jun. Kontrakteur, die de
Kolonie staat te verlaten, zllllen te
'l'rutCl"s plaats, nahij Zontrivier
Statie, \'el'koopen, op

DE ond~rgeteekenden bieden
uit de hand te koop aan

Eersteklasse Kaapsche Ezels, Jong,
Goed, in goed:e Conditie en G{'dres-Op DONDERDAG, 13 Mei, seerd. Prijlen en termen van

ZAL . . Id bl' k betalinrs zeer billijk. Voor verde'e
k oPhgteme dvee pu leKL ~epr- bijzonderhede* doe aanzoek bijoe ,wor en aan 0. _. h k"

MUTS-STA'l' 1E. Onder :de Paar-l unne 8ntort1n.
den zijn verscheidene egale paren' LOMBARD & VAN AARDE.
gedress8erde Karpaa,rden, anen in M&lmesbury, \
extra Conditie, terwijl de Bokken i 3 Maart, 18~7.
vet zijn en dus de aandacht waardig I -------t.------

J.J.M.ALAN. I PRoduKTEN.
J. S. lURA1S &; Co., A1sJ.a.gers.

-------.---~',. -..-- . 'TT. ,.E. LLEN. ol. Huide!l. el}t,,6'P- V" yuk, cht. U(s0c8!f'I"e »«;:"00p. tikt i,lelt ..'crkrtJgeo.
-'-..,......._

WOENSDAG, 12 DEZER, TE 10 URE.
70 Uitstekende Paarden, 3 t StRl'ke

Mtlilell~ sommigen '14 handen; 1
Koe, 36 Schotsche K~rren, (Dubhel)
2 Sohotsche Karren (Enkel), 16

Veerewagens, 1 F.R. Kar, 2 Kap- Onderw·}·lizerof Ondel'j'16l1WreSkarren, 2 Stellen Tuigen met II ~ 1 ft
Zilveren Beslag (Z\vart) 24 Paar
SchotschKartulgen(Koperen Bes.la.g I)BNOODIG D voor oon Publieke
10 Stel gewone Tuigen, 15 Paar U School in de nabijheid van
Wa.g~n Tuïg~n, en~, 2 Yoennachin~ het dorp Komgila, distrikt Komgha.
4 Goede Zadels, insluitende' een Keunis van het Hollandsch (len
Kinder-Zadel, 150 lItld MielieS, vereischt~.
100 Zakken Zemels, 30,000 Ibs. Salaris £60 en vrij logies.
Kaf, ~nZ'. Wde.rkzaa.mhli~kentDebeginneDkzo

b
?

..Bpv~Iigenoomde is in foéde orde; sp.oe tg moge ~. oe aanzoe IJ
SpecoláteuriJ... en ..Koq'traktëu.rs··oo den ondergeteekende.

. . ~ich .-dus .. v,an deze gele- . E. C. ANDERSSEN, V.D.M.
·~:IIU!i'lU··teOedien~il. •. - .. Macleantown,

...:lta;lê!rrA1b.~ ..~.Zqpnf A1~ -22 April, 1897.

~teJlenbos('h,
ij Mei, 18~i.

GEOCULEE~DE en, on~eocll-
, leerde Llmoen- Nart Je- en

Zuurlimoen Boomen t~ koop bij ,
C. A. v. D. MEltWE,

cfo den heel' S\roCKl,
'.', ::"lL~-:"_. ~ .W~.

. ,', - .1, ,,; ";.'.':

L

,. . ~ ~; f)~g", I.l<l<td.W'/if,l.l/A ..... kfM,.,w, I,_ ~I , .., p""IQd<J ~.rfl •.,.. __ • ~f'. ~

BENOOD1GD~
I? EN E Assistent OnderwijZcer of
f"'J Ondel'\\'ijv,eres "oor de IE!'rst& .:
Kla Publieke School tl:j Midddbu:-g .
(K.K.) .,'

Bekwaamheid wordt vf!rei drt -
om onder-wijs to ~even in Hollan-I,
eli, Engt>h('h,. en zingpn (Tonic
801fa Systeem), ook in het tt eken-u ,
Werkzaam beden te beginnen iu-

dien mogelijk op den 21 ten JuH,
1897.

~j;.tli., £120 I'Pl' jaar. .' ,
: ..Ni.,· r~tfe:> fuel. gctujgschrif.k!li""

van l:(\0<1 zedelijk J., eliI'&g, eb' be".
wijs van lidmantschap l'enm' Pro-
testanu ...che Kerk ~mlleD cl O.T den. :
ondergeteekenden ontvangen wor ....
deo tot op 3 Jut.i, 1897.
. Alleen geccrtificeerde perso.nen
zullen il! aanmtrking zenomen wor-
den.

A. F. WElCH,
~ocri-taais der t:cboolcom.

Assistente BellOOtHgd ..

n P. I ECKER!\UNN', .'
Soc. del' Schoolcom, -

IJeiddberg, Z.A.IL
\:>AprlI,. 1 S1J7.

WEGGELOOPE·N,.
VrAN -de "lAUts R.ot'·Wxn,n,i,

ling }laltn(,~hUly. CE'n
ruin Kt,·J, I) (Gt 7 ial'en ond,
rnt'l'k~ . \' .A. 1.'11 ,;\\j I l':!k np l'( ..
tRI" heu!,.

A lltl hil:ijkc k01\1pn zullell Iwf~l'tl."
\\'ordl'U duur' den eigeraar·.

JAN B.ASSO~, ~.7.oon.
Rooidraai, Ma~mrl:'llUry.
{)Mei, l~97,

\V EGG El.OOPEN
VAN de plaats Kostcrfontein; ~

Malm€'slmry Afdeeling,' ·uit
den dienst van deo ondel'getcekende: -

Ben Bl'chuana Kaffer Jong, om.
t.rent ] G j:lill' oud, uij llIUllO Jan,
merken voor )Jet hoofd en ~ korte'
oOl'cn /lJ('t ee:1 lilau IV fluweel.
Imatje ~l:t'l.

Een }J('(JIJnana Kaffer Jong, om-
lrl'nt I!j j ;~U'oud lJij lI;ime lfran~'
:2 \ oor 00\ en·landcll uit, met een
bbllw.f1u\Ycd baat jc U:l.U.

B~'n Kaffl'l' J oug', omtrent 14 jan1! .
oud, hij !lame Al'l'ie, :;;prookt Hol",
landsch slecll!', eu kop kaal afge- '
schoren.

lkgencu lJij ",ic zij mogen a-an~
kOlllCU wOl"den vril:'nddijk verzocht.
kennis tP. gercli Itan den ondel'go- .
tcehnue JOOl' wien alle .billijke.
ko!<tenf,etlalJ zullcn worden, en wie' '
gemelde aienstbodcu aaohoudeu zal-, .
len gerechtelijk \el'\"olgd w-orden.·

.~

JOHANN E::>WALTE~
Kosterfontein,

P.U. btalmeshury.

WEGGELOOPEN OF GESTQL~N
VAN mijn 1)laats op 20? zer,oori .;;

mlO1e HooJbonto Koe {Hol...
land.ch gdJa!;tRrd met Kerry) 'Z\ nar '
ht>le:t, Die haar aallhoud~ zal "er-
I'Olgtl \I'urden; terwijl Jc !'Crlijke
kenDi';lSe\e Le!t;(ud '.ul worden.

A .. L i,()UW,
DaLyloyu',,; 'Ionm

P. (J. I":Japrullt.l'ta.Lic.

AANG.EKOMEN
I~IJ den ondpr,'deekenJe ia bet

l)f'gi.n "an April, 1.1 1 roode-
bonte Koe en 1 roodbonte Vaars_
De ej"cna:lr kan dt·z..J\·elakn balen,
biJ b~tuliDg van adn.~rtenties enz.

JAC. BOSMAN.
Joostenrn:rg, Durhanville,

G Mei, 1 fJ7.

BEZOE.~

Van Duyn's Logks lijs,
Te SO)IEHst:r WE. 1 S1RAND.

f Termen billijk en ifoeda bQha.nd.ellnl'·

. ,



D~partement nD PubUet~ '8rlen~. '~'\ ,

AAN KONTRAKTEURS.

Nieuwe Post- en Telegraaf
Kantoren, Port Elizabeth.

TEN DER S worden gevraagd
voor het bouwen van Nieuwe

Po t- en Telegraaf Kantoren te
Port Elizebeth.

Plannen, Specificatien en Con-
dities van Kontrakt kunnen gezien,
Vorm van Tender en eenige verdere
informatie verkregen worden ten
Kantore van den Ondergeteekende
en ten Kantore van den Distrikts
IQspekteur van Publieke Werken te
Port Elizabeth.

De Berekeningen ZIJD gemaakt
door Jen heer Sydney Ste.nt, en
kunnen aan de Voof1loemdc Kan-
toren verkregen WOl-don, alsook aan
zijn Kantoor, 4:3 St. Georgesstraat,
Kaapstad, op uetaling van £3 3s Od,
welke Som terug betaald zal worden
hij ootvangst van een bona-fide
Tender.
. ,.,erzegelde Tenders, duidelijk ge-

merkt, .. Tender VOor Nieuwe Post-
en Telegraaf Kantoren, POJ·t Eliza.
beth," zullen door den Controleur
en Auditeur-Generaal, Kaapstad,
ontvangen worden tot op Vrijilag.-
middag,_.2.l MeiL 1,891,. ~_- ~
-" l'~nderaars moeten twee voldoen-
de borgen verschaffen voor de uit-
voeri g van het Kontrakt, en die
borgen moeten de 'renders teeke-
neu.

De laag~te cf cenigc Tendcr niet
llu()lhV( IIdlg te II onlt'll aallgenomen.

H. S, GHEAVES,
1'1'0. JIoofd.ln.-;pekteur.

llC!'ll.II.nllll( 'all Pnblll'kc \Vel'ken,
l'alt-dullpll'lll, ""ap"tlld,

:2:2 Al'l'I,1 IbH7

F.
Hebben de hesren HEY NES,

'en Oistribueerende A pem .
, Hollandscqe Med

HEYNES, M..A_

DOODBERICHTEN.

O ERLEDBN fe Tnlbag~ op.2 April,
mijn t~ergeliefde echtgenoot GIDEON

, DAVID CmniAJIE, in den ouderdom van 79
jm-en, 1.1 maanden en eenige dagen.

M, F. CONRADIE.
geb. Lorres. D~ ISAAC

DE KAAPSTADSCHE
VAN MEUB

& CO.,
EVERANCIERS
LEN ,

(ONS EIGEN MAAKSEL),

IN GOED GEDROOGD SOU~D E8SGHENHOUT,
KOMPLEET,'

£8 1Ss. £9 iS&.
BEVATTENDE 8 ARTIKELEN :Al8 HIERONDER:

Vervoerr'n Vil.' G()ederen naar HANGK'II'II 0 t 4 " . -" n" h I 1
... .., \) voe JJu ...... ,," , ';,Ji. ~ UlL'l oog. met lj'Olege g 88r/' ~;(h!hliz~;I7. 4)3 Duin:; bij 14Duim. ~$ 6s.

H'sr beeft den Heer van leven en dood
-- behusgd heden, na een smartelijk

lijd n VlIJl vier maanden, onzen geriefden
Vader. DA..'ill:L G Kil Il A Itl> rs CILI.IE, tot zich
. te nemen in den onderdom van 79 jaren, 9
,lnAanden en I 1 dagen.

Uit naam der gezamenlijke kinderen.

P. J CILLlf:,
F S. D. CILLIE.
D. G VILLlK

189ï.

STELLE...'" NU TEN TOON HUN ZEGEPKRAAL

KEN N ISGEVI NG

AAN familie en vrienden, lIet beeft
den Almachtigen God hehaa!(d nit

J ODS midden t-e nemen onze teder liefhebben.
de moeder, JOIlA.\'~~ S"I'BlA V.I.\' 7.JJI., geb.
Boonsaaier. in deu jeugdIgen ouderdom van
37 jaren, 11 ma.an<ien en :2 I dagen.

Na een mart-eliJk lijden van vijf dagen
ontsliep zij zacht in den Heer. De dood
werd veroorzaakt door ontsteking in de
hersenen, die hear sprakeloos maak ta. Het
verlies i 008 onherstelbnar, doch wij zullen
zwijgen want de Heer heeft het gedaan.
De overledene laat drie weerlooze meisjes
na, de oudste slechts 16 juren. N li 9 jaren
Woon we geweest te zijn liefde zij_met hare
drie dochtertjes bij t uren schoonzoon, P.
J. Nienwoudt. die ala een vader- 1'001' hen
z~e.

. Een talt'ijke "('hare woonde ge be~
'bij. Wij betni!len onzen h_w<:" ~ duuk
aan de vriendinl~ ,At&o!'!S 7.00 t!UOW ge.
ho _Jl.!.!bJ' namelijk rm-jufv. J. van

_ _""", D1ejoh :'II Pretor'in. e n rnejufv J.
Mouton. ook hetll'l:'en ".,j onzen d8J.1k aan
cl . Leipoldt V0'1I' de Irl'lTénde woordeu door
hem tot onze hart"" ge.proknn.

Verkwik mij III dpli Ina(~tt'n "'k'd.
Met nwo laat~'f' fl11'1t'.
Uw ziel VOOr' II II I lH'd'o,'fd ten doud,
Vertrl)o~te dan Jt' nJljne.
Mijn HeilalId I (Jc" ' "'rlaH( 1111.1 llld,
Wanne€r ik III dat "LIar' v"l'dll..(
Daar lpg "an elk vrllalt'lI

De bedro;·fd
"

"""IPI"'Il.
I' .1 :\,ITW(J(IIlT
G J.::; ~ln'IVl)UJ)T,

Ueb. \' ~.\ ZIJl.

- --- - ~---

NIEUWE POS r EN TELEGRAAF
KANTOREN te PORT ELIZABETH,

( )P ,~ UP1:f'1 kW~1l1 de b"d" \'I'll (;od,
nalllehik de d,""I, bill""n onze wo.

ning. op '->tlYl·1 Ut', lIeel·t·" ('" naIJl uit onze
ondcrliiku flMllt'1I fill;.; fet'I bC1fJl1141t'II Z(l.on

FaEDln-tK ('HI:/"r'" H.I 'nIl flll~ ',Il,If' d(.lI

hemel, het TI;t'Il\\~' .1''["')1:11 'III, 1ft d"u PHd"J'-

dom va..n 1;- la', n Illf:l.lft.J fIl:! d;·t1!t>IJ Jill
LezW6f"k :U.U. , .... k,",/', r,a t-·l/" d:t_""'1 (I', ('t'!l

kreuk""·J !.:'f'I...,,,d"1I le "I" Illj 11.<1" 'H"
ODJ.; ar~{'~I{'!d en 11('[ ZIJ !:en L:f'7.:I"~ JUl \tl'!

6 en 7......lf~ r"I)~ IJJ J 1:11dl'" l il 111'P t,ln ... tOL'

door df''' .1,,,,,1 ,·""rt wel "" I" f1111'fi,,'11I'
vader eu m Il:"llt,r', Ik !la n "t. ria teil ma:tl' Ik
'''n.cbt Il bPlclen td' I" d" ""'el' WOII III!! ,'fIn
IDijn F\e€-l't;> .J('zu .., \\ <tal' d~ t h/lfl:o; " Pt'ZII nl
zal wonlen met il Il paltl! rak de, 1i,.loof,.
Dit jo; nn7e rft)',,r l' I WIJ d»nkt'" dt'Tl l-Icer
,OOi du?' hefrlf' ann OlJ7t"1 I_OIJn g"'~('1;!)11kfn

lVij d.lP\.U I ;dlt• h.,1 Pl:.,"'.t, 1 ('lldt'/l, hJn.\d\'pr_
wanten, v)·ielldt'n. {L .....i~yn l tl d~ H(_~tIPr
voor da tro'l,"!t \\fll>!'dl Tl aall h,:t stct"fllt1i:-:
tot on,' gespI'"k, Il. I·n 'erut'r die "" bp.halp
Zlllim gewceilt Zljll Ilij lljll afster"'én en be.
grafeuls

f)E tijd YOo!' dl' ont\'angst van
'1't'IJ(J,'I''; \'1)01' ltd hovl'lIge-

IIOt'In,],' d""I' d"11 ('lIllt n,[elll' ell
AII,lltt'III"( ;"II''I';liI) i~, l~ ll'ngd ge-
11"wd 'II 1';:;lal' d"11 1 I. tut dell 21.
dezer.

Jub I \'el, ,j r .. ( J n
Ue oeJr"efde Ouder"

Il A 1<(,."'1'
jl " Il It/·:';T.

lf :-l. U l{/~. \ \1-:::;,
pru. Huofd ] Il~t->ekteur.

Oep,"·t""'ellt ";;n Pu Id ,ek" \Verken,
(' ,j,'d"III.!elll. Kaarstad. l!l Mei, 18f)7.

-- --_._---- -------

Departement van Publieke Werken.

'J"E.\I)I':I~S zulk" door deu Con-
I rl'ok"l' ('11 .\"dltcur-Genel'aal,

Kaap,.:tad, ,,"tl';Ing('n Ivor'den, tot
op Zarl'l'd"glJlidda~, J:, .:\Iei, ]607,
1'001' lId \'('r\(\)l.·('ij nm Olie en
ande!'.: 'Yareu, van Kaapstad naar
dc hierunder' gen()l'llIde Lichthuizen,
.~l'dllJ'elilk !rt'[ jaar' ciudigenue 30
J UlJl 1~!1~.

K:lappllilt LichLhlJi:'l,
Roman H.ock, SInlOIIsstad, do.
Danger Pomt do.,

"Ka~fl L'Agulhas do.
lellrle l'aa.lS moeten de priJs per

] O() lG~. noemen.
Laag"te \ racht '~,OOOlbs.
I 'e laagste of ee!lige Tender niet

noodweodig te wurden aangenomen
Vormen van Tender, en verdere

bljwndOl'hedt'u kn[:nen op aanzoek
verhegen wordell Gij doo MaO'a-
zijn meester, Caledonplein, Kaapst~d.

JOS. NEWEY,
Hoofd Tnspektellr

\'an Publieke Werken.
K:-lIlloor \'an PublIeke 'Vl'rken,

Kaap~t;.ld, :21. April] 807.

AnJj~kop, .\IIH)rn'eoJ,ul'c;.
~ .'Ilei, l>-i!'ï

Rondgaande Onderwijzer Benoodigd
TE

Rit>tpnt. "i.il.; SI ikspi'P ir. Dii'>t.
Smitllfit·ld.O.L".

APPLICATIE"":, VtTgezL"ld van
gccerti ficE'eI'dl' a f~clm ftt'll ya Il

de bij dl' wd Vt'l'cl",cl'k ccrtificaten
van bek\\'n.amheid, go{'d f;edr-ag en
lidmaatsch:,p l't'lll'r l'rote:'!tanl:>che
Kerk, zullen door den olldergetf'e-
kende ingewacht wonlen tot :2-1Juni
18f!7.

Werk le ht'gi""l'll 1:2 Jlili, 1>-<\17.
Salaris .t]:20 per jaar eli de ,,('hooI-

gelden.
Billijke rei.~ko:;telJ vcrgol.d.

1'. U. FA CHE,
\' oorz. Schoo!com.

~llIllhtlvld, O. V.~.
1 'i~Iï.

3 VOll'f MABoBO Top W ABOHTAFEL met Tiohel ·.RuK. IDS Klein KutJb
beneden, eu een Kapst4k: aan elke Zijde. IIUI .1....

,Publieke Sebool aan II De Baden."

EN Chlderwijzere,,; goed .En-
geJsch en Mm.ll'k l'en hoofd

·.........""u,:hte. Lidnlaat eell(T Prutes-
;!,i·.,'-tC<'n'hu·"eKl'rk, mOd reeds on<1t'r_
. ing !tE'Lben ,Hll ,_cboolhollden.
.;,: f.3alaf'is £ ~:,p('r jaar'; logies vrij.
~tVa.n El tot 111 kindt'n'n. Half IlUI'

'!~;,.an bet~. 4Prp. wel'k ~a;Lll1I1edt'n te
':~'ieginnt'n voIgL'lId kw·artaal. Appli-
i;;,,~atie dadelijk te zenden flan dell
fh~ndeT'geteckelide IlId g-ct lIig"l' hI'ift('n
~.~ 1'. 1" L !'. HOL ,\,
!~.Adre~t~.'
,,; if Baden ::\fOlilagli.
'I.f·~

.r\ Onderwijzer Benoodjgd

Departement van Publieke Werken.

AA:\ BOUW:\IEESTERS.

"1)' I. I.

3 VOETKLEEDTAFEL voorzien van een Spiegelglas 18 duim bij 14'duim op
patente wiel et jos. £2 711.

'}' .E.xDEH~ worden gevraagd
\'UOI' het maken Yan Nieuwe

Daken en Parapet,,; yoor het Vic-
.tOfla \Vest Gevangl'n IS.

1'lalln,en, Specificatien en Alge-
Illeene \ oonvaanlen kunnen gezien
worOen ten KantOl'c Van den Rt'si-
dent ~lagist"flat, Vict.oria West, van
d{'n lIuofd-lnc<pektelll' yan Publieke
Wl'rkl'n, KaapsLId, l'U van den On-
del'ge tl:e klo Iltle, ged urende de gl'-
Ilone Kantoor !ll'en tot op ~l Mei
1,-197, inbegTf'pen. '

'l\'uders mut't('n Olll lil aanmer_
king gl'llOlOen Le \\'ordl'tl, geschre-
en ZIJII Ill' ,kn VortO bezorgd, pn

IJIO('ll'IJ II1edL' getet'kpnd zijn door
[11'\:'(' (:.!) Ill'yo('J2"deoorerE'n.

'f' " .."
t'nder", dllldelrjk gemerkt" Ten-

dv!', ',noT' KallJel' Daken, Victoria
\\\,< I; c\'angt'lIlS.·' zullen door deu
L\'lltl'ull'lll' en AtlclJtellr-GeneraaJ
Kaap:;tad, ontvangen worden tot op
Olu:>uag lllludag, 25 Mei, 1897.
Ve l!lag'~tE'of eel11ge Tender niet

uoodWtudlg te worden aangenomen.

WOODlfA:\f DICKINSOS
\ra,l ;:. Distrikts_ I nspekt~urI U·I,,,, ("ment 'Iltl Publieke \rerken •

OuJt.shwru, <!9 April, 18!J7. '

::"cflcndgaanrJe S, i;~" :, ~.1s,o"!el<OIJ WIJk
l~;-Ondl:r Ca·t',i""'J,:( !:h,;', RJUAVllle,

'#('-. :'PLf('ATll-:.' \;lll "11~I.'hlllV,k

:lt" i (T~J)Ilf'1I ILI·wtt'll t"1 1:, JIJnI.
,,~ I I
,.; r".:lI n"l'1.0n',PII Il;lar l ('n CJlI,]eI'g't'
-Jl.., ;. I " 11, t t ,£!l't lil g 'C' ), r, t' ti' 11 \ ;J 'I

'i~kw<lawbl'tlj, jajillaur",·hap VIJ ht,
:~s \' ..Hl goed Il'Ul'IIJk b:','t!l';;,_r \ :,,

1ll,j- COllimi~,,'t' waar de' <lPIdlcunt'".'¥,p"1t."t w.erk7.~azn \\':1 .

,~,' ~aJun.-; £12u en rt 5cboolgeldell.f Billijke !'eisKoliten worden \l'I'gO(,c)

.,t,' .1. 1'. \Y. onrXnA:\ f ..

Bóvengenoemde is aanmerkelijk beneden in prijs dan de inferieure inga-
.voerde artikelep en daar wij slechts hout gobruiken qat goed gedroogd is
ID de Kolonie zull~n Koopers het voordeel hebben van onze waarborgd at
de ~len de hitte van het klima~t zullen staan. .

D.ISAACS~CO
•• ~!~;:~~TI

...... Sl!e~. ~ PLEIH,oojB'l'-B6a.

KAA-P I· T:A-I),
. '.

(, 9
" X
lJ 5

S2'8doq.ll .(jonge vogt::ls)... 1 10 0 2 10
JJ smal en hard ... 0 10 0 I 0

. chicks OIO 00
S~t wtt I 12 0 I 14 0
"gckielll'd 160 I,
,,'donker Ol~n I;.

" 1l!3 I 0 0 I
VRLLb:~.-_ODze L()ndcn~dll k:dllt1 ~t~, t'., I '

de1.CI, bcrieh r .-" ~>\n~'mi ,.Jj II 11\t"f rh.'

vau !,l. ter td. gorct.cn. BO('rboJ.; v. il' Il \ ,\

al;:cmocn gt!l"("z.~uvan id r-u ~,i' Ii, \ "'1,: f ... I

MJZIUg Wl·nt P.Jllfer III werk!!,,;..' J(d.rl'i' Lr Ilf.'
er geen l'cr:uHicrJn}! Hollllt:r te r"I""'_,f

u
" \\noteeren _

wijk .o.nder- Vet- en
dist, Hoepstad,

.: : :·'.O.Y •.s..
. . Anrs· nu. UUII

ff~ ~~iI. bij.. 6().[aclge naam
~. voor bet '~nezeo VAa aandoe-

nlnpa v:an de keeJ..eo Louren,? -VerltOlldllecl.ea, Hoest, IJt!lu-
~ .'oza:, ea LoogontsteklOg.
~ Aa.F.""'" om te nemen,( ~ekmgenezing. .

AJar's Kersen BDrsfmlddel
fAY'ER'S; CHERRY PECTORA1.]

00UéIe Medailles op tie Groote W",,,Id.
Tentoo".tdlin",n.

KriJ. leeu(I Good'Ji)G-p" ,rIl 'lo ~I'ti"looze
• NtimlltlltrCa,

MerIDOS, in lxil~. on~( "JI1t."\_·r,l (I :: ~ _ () t
OeschOlcn... U:fj, .'1
Kan.p.che per sIuk. .. '. I

'I uUllmcr ('Il 11\_.....\.'h.·ldle ..dl. U ~,
Bek vellen, ~Jd.. . .. U IJ

"bes._'hadll?d (J II
A.ngoras, j?C!lO.r1.ecl'l1 '" IJ I,
Angora vellen, ge~horcn ". U .:S 1

" bescJlfithg.l <) It
H triden drog.. '" '" U IJ

rtrOOt! gt'ZOtItf"n ". n

"filltte .. LJ :!: li li'
u dnKlg beschaJlg-,1 jj ; .)t

Springbohelleu .,.... 'J I; v,.,
HOK'WoL-nllZ<' LUlldtn.,d'-i' k:tl1:J -:. .,bl,,:' ~

dezer, Jappnrtccrt _. }tuk",), IL.lJh' 'i~il! \.I~I,!

ik meeu dill tt'jl'Cll\\OOnlJ,LI' 'lI Jl. Jl \ .: I in J ~ j

voor u:tgeKfVt!Jde t:(.'r<;;l{'n. \1 J Ilule' J, Il _[ dl.

131UehJk O\I..'f t al~·l·m(._'('I1. Hid 11\11'I,I II"':J ":1/1

" 16('.CJJl dl>O(·OUfO. l'Il f) d,1.<·' . \ I 'h. t 1\ .;

l'CO kleine It""v('oelb('ll! I'(.'; ..IPIJ \ "Jf 1". I IM' "1

l1Jk. hel nn-u w.. )'oCly ..oe-n I" p:.~ f"'':''11'1 I I

dus verre ZIJn ~('·t·ht.. Ullne l~ J. I' lo Tl ,11_';. Il
ht"j;'aaodc rtlL"(.blal Ul! w,.J dll LJI! a'Ul 11

1
I, r, "

lengte. llt-ze werd gCrt""kbJk UI':."l ., , , "_", . J I
tot 1lid .. naar i!!ltgle ell kwalil, II I ~,J I..' ;:, '.

voor super lange ~).t(_4n ('n 1:~i r(lt I 1 \ ...' 'I

merwoL. Goede' 3:1lfJ vn~.tig I~ I.."lat r r \ (r :':11.:
lange eersten, XlJIHle l~tt()perl' I'\;.'l't fig r .'j.,~ 'I..

koepen 001 dRdeJ'Jk na.ar Elln'fm J, \1.rtr P': lo II I Il

een vroe:gtl~_hg bericht te otu T'ang{'n \ "ol'! l.1 '

goeloovea' 11'1). dat 13d lol l:1t,1 '''''r """ '.
super Ia.nge L'(lrs'~n kan wvrdCll 't'(·rJ.-rrr

'
'I , I i +, t

tot L~., voor 1'lupcr lammN\\,,) '), I I 1 j~~

pla:usell]kc markt" enten 1, 1,;I]"f/ (':, .~II i kh.t Il

nangehoJcn cl! ~ !.nll'n en :t... 7...,\).. hl n \ (rk.\ \,j,t
Competitie wa ...doorpunl'" p,,- lj l'll d, ir 1.('(1 W'lrt n
t..cn~ullJSlé\"an~c \l'rk'l()j'l·r .. \,'r"(_j Jkllt 'II,'!]

korte tot muideltl*lltl e tx r-tcn \, "rl It:l \ ~: L ...'l t
tegen IOId. en !l!J! er,1 CCn jJ.tar L4bl~"n h.}~' 1

1
\111_

merwol tq,,"Cn J3!J, \\ IJ n"r\'( reil _

A PPLJCATl..J~S vergezeld van
.geoortificool'de copij~n ·Vfl;ll. de

bij de wet ::vereischte· ~.rtffica.teJ)
van bekwaamheid. goed. gedrag en
lidmaatschap eener Pl'Otesta.nt.'lch~
Kerk, .1.u1len'door den onderge-
teekende ingew!'Cht worden tot 24
Juni,1897.

Kennis van Muziek eene ver-
eisehts.

Werkzaamheden te beginnen na
de Juli vacantie.

Salaris £120 per jaar en de
schoolgelden.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

J. M. THEUNISSEN,
V oorz ..Schoolcom.

Bultfontein, O.V.S.,
5 Mei, 1897.

1rIARKTPRIJZEli .
KAAPSTAD.

VBOEGi1 IIU..RJ[T!

o G 4
o Il 0
o 5 1
o li 0
o li 4
o 1 0
o 4 t
o I 6
I 2 Il

8 MeJ 1897.

" I. do II 4
lJ 13 II
o 6 3
o 5 6
o 4 0
o 7 3
o 8 4
o 2 II
1 7 0

H.... erbooi
&al'dappelen
Patatas
Oranges
Peren
Appelen
Uien
Boter
Eieren

WEGGELOOPEN
VAN de plaats Leeuwendans op

26 April 1897, een rood bruin
Merrie Ezel, 6 jaar oud, doffe hoef-
ijzer brandmerk langs linker z!jde
van den nek. Heeren schutmees-
ters en anderen bij wie gemeld Eze-
lin mocht aangeloopen zijn of nog
mage aan]oopen, worden verzocht
er dadelijk kennis van te geven aan
den ondergeteekende door wien alle
billijke kosten zullen betaald wor-
den.

!!IlEUlni IIlAUT

8 Mei 1897.
,II •• d.
o 9 3
o 8 0
o I 9
o 0 ba
o 3 Il
1 0 0
, 2 7
o 3 9
o 3 2
o 2 ,
o 2 8
o 5 6
o ;; s
o n 10
o 4 2'
Oil
o 4 I
o , ~
o 1 Il

Appelen... . ..
Boenen (groen) ...
Boter
Kool
Eenden
Eieren
Hoenders ...
Ganzen .. ,
GUATa8 ...

Zuurlemoenen
Nartjes ...
Uien
Lemoenen
Aardappelen
Pata'tas ...
Peren
Kweeperen
Kalkoenen
Tamaties

o 0 6
o 8 0
o I 6
o 0 3._
o 1 lj
o Il 0
o I 3
o li 1
o 0 2
o 2 4
o 2 I
o { 4
o 1 !J
010 1
o 1 2
ij I 3
o 0 4
o 3 ~
o OIO

Super tor ext ra super '" .1
Korter gctnencd(, bO}"JI'~ J 2
Super zorm-r- ("t_'n,te 1 1 •
(ic~(> ordmRlrt:' ZfllUI r C'er,.t(, (J Jl t _ 0 U~
\VlllI erhaar (I ~l _ ti :Ji

\\ nt. - ()nl(' }.lllldl'n~ lw k:dl( J ....', .. jat er-r d •
de't!T. II(·r:d.l1 -" Ani \1" rpr'! ht· w UI \'1'/ k- >l'! lljleIl
gOOII(·'Hi. vn Of' l,njZ(·t) ZIJIJ \C'r;dej... IJ m.! t • hl)

de ~lliltln~ dPT blfll ..1i \·clk(Wl!'I1J1..'\ZJ (d naU\\eT_

nood \·111~".'dl(l]lden En {lfl ") d, 1. r _ L"ndf'n.
-c'hc \\II·j\·,:rkr'o)'ln;"l"f'n ~1!onll!'ll L.tl:. It'Il\(1]

xwnnr. f1_'UI!!t>Z n-, I'\\ak. Jd :r., la.tt i,! "Irt·, t,l\\',ll( n
Illlnrkr Il'YI'ndq! pnlT-I'fl IlDI l'nlJld, r! \', I ',"1.("(.-

neerun superlanj!1.! 1l,btll'\\'lIlilld~I" ..d( \'1\\,; ~.J
A lh ier was Of' VOrIy-t' w,'(·t._ ("('II IJ 11:.1II1, 1\; ...1 ll, JU

\\ol~)n('n ;!l.-Ól·(_·Jtt.:1IJl.: T'('ronp:u-lkr .-1",,/ (,li \\a<,;11'
14.-'nran dt! k1l('il~r ... 0;, dl' 01"'1/1/1,-' (It' I.<lnd~'D"~'be
\·erk()l,lrlll~en t'n donr dt, 1.\\ nt. If _'t'n.. L)t. UJill-
~~brn('hl.e hOt.'\-'\flh, Id IR u"f r kj, In UJ ('( nl,L."f' ~O(_.,je.
;:f'le'llde. !'t.'htl' \\t't\\cl ......fllet! dIt. ll'nr li l .•'

wordj'n g-t!rt:c:h'I!Jk rcr kO('IJI rp~('T) I I'J;' 0<1<, I"~ 17A'U.

};r II('stMllt /_I(,k l'('n gUf'tl!· :tlltJ\TRJIg- \("'1 k",t"t' t'11

mJ(Jdchnfll1~(.' J.cht ')hUl\\l' rt'twol 1".n !l'f l.:1:td "u
lj()(>f('Oos<_·iJJC' ()I' d,· IHarkt ~l1lhl ", I, Il \'an
dnag 23ï halt'n lL'll1l=,'l·lk_'t:h'D. ('II I ~ ". \ ~I Lf)(_I r J ~
l!OmpctJlle wa~ dOorC'"R:llL... ~ldl ..' ~ I IJ d, ,'r /" n

onYerand<'Jd \-e.r& JH.'ldf'nc I cJI't'den /. 1Jl.~ tt,,'d.
ling \\1»"hXlrtcn wCI"lt·u a.aJI~'. LoI(It'D 1 IJ \\Ilden

verkochl "f()T,')jd. Een kIelIl l>tlf" •• ) 11~1 1\\Ii...'U,

wer.lllt~eli1..lwlcn le~"l'JJ "id. Ze ... I".;,I(]I J.I Jd( l'r:H.'

H:)d hlllUHrwo! \\enttn 'I..."rkl.'\lll '" I ~_ 12
l.....1Jl:CJ 1 chit: l;logc K,lr,!() \1"1.11 ~ ~d :lj !IRl, , 111,'1-

dt'"I!Dh!1~/l~ Karlo(J. 1\\1l:U «li t--k."t_.l!t U,(FJIJH!' ""It

3f" t.'1' :~Id ) I Lhlt'U klJfrl :--'WIWI""( I \e :", j \ fir
4d 1 cu ::!:, LnlCJI lnll~e hn:w WCltleu IJ _l JIII.I<!{ li
le;:cn 4jd. \"lJ Uvtc.ertll _

G. P. C. DE KOCK,
Leeuwendana'

KliphE'uveI Statie.

1\ ENNISGEVING.
(Vali de huren BaU cf: Go)

6 Mei, 18!l7.
VOGELSTRtHSvEEIU:N.--Onze markt werd deze

...eek redelijk voorzien en !1!l8 Ibs. lJehaalden
£1,684. De markt was doorgaans zeer lerm en
'de onlangt! behaalde prijzen bleven ferm. LIt.
Toer vOOr de week 1,24-1 Ibs. gew:l.3rdeerd tegen
£1,861.

Wu noteeren de "olgende marktprJjzen ; _
Witte ordlOtUre prima £6 lOs Od tot £Il Ills Od
eerste £4 lOs od tot £5 08 Od; tweede £3155 od
tot £4 .J8 Od; derde £2 Ss od tot £2 l5s Od ;
inferieure tot hard £ 1 10S od tot £2 58 od ;
WiJfjes witte, eerste tot supel'1enre .f.4 58 od tot
£5 OS Od ; tweede £3 58 Od tot £3 1286d ; derde
£2 58 od tot £3 Os Od ; llifeneur tot hard £ 1 Os
tot £2 Os Od; donker £2 15 Od tot
.£4 10s Od; fancy byoclcs £4 58 od tot
£4 15s Od; staart witte £1 12 Od tot £1 15.. Od;
lichte £178 6dtot £1 12sGd; donker £0 J7. 6d
tot £0 l!)s 6d; zwnrte la.nge £4 58 Od tot £4.158 Od;
lang tot middelmatig £3 l5s od tot £4 OsOd; mid.
delmatig £2 OS ed £2 155 Od, kort middelmattg
£1 58 od tot £1 158 od; vale lang
£2 Ibs Od tot £3 ï8 Gd; lang middel-
mattg £2 lOs od tot £3 OS od; middel,
matig £1 lOMOd !.ot £25. od ; kort middelmatig
£0 lOs Od tot £0 Iii. Od; spa.donas witte
£1 lO. Od tot £2 Os od; donker £0 10. od : tot
£0 l5s0d ; middelmatig en kort £0 I.')" (JJ tot
£1 08 Od; lang vlos £1 :2B (jd tot £1 [,5 od :
kort vlos £058 od tot 15 Od: kort gewoon
£05. Od tot £0 lO. Od ; lang vlos £1 2. 6d
tot £1 58 od; kart ylos £1) [J, Od tot
£0 12. Gd , hchte £l ïs l>cl t<lt £ I I ZB 6d
donker chiks J s Od tot 58 Od.

WOL.-De Londensche ycrkoopingen ziJn wat
l wakker begol1nen, en alieeD extTn soper, WIt.
wol toonde geene \'crandering. Onze markt
Lljift stil en zaken zijn zeer IJeperkt.

Wij noteeren bet yolgonde:-Ruper lang karoo
vette 4td tot 4N; lll>cldelmatig 4.ct tot 4j-d:
ordlD!lJI'e ~d tot 4.ct ; Zware en infenenre do.,
2td tot 3d. .
VELLES.-Mark:tferm. Wij noteeren :-Buk

\'clJeu Iod- JO.id ; zond1"()oge 6d ; llIll:,'OTIl. 4d ;
Kaapscbe Is 10d , lang wol 4d ; korte wol 3d ;
brandzieke 3d ; bastaards 3td.
Beachadilfde vellen volgens kwaliteit

VE}{KOOPING EN

OMTRENT den 15'den Dceem-
ber, weggeloopen een zweet

vos Paard, gemerkt H. D. op rech-
terbout.

Laatst gezien in de nabijheid van
Piketberg. Een ieder die bovenge-
noemd paard aanhoudt zal volgeIl8
wet vervolgd worden.

S. J. VAN DER SPUY,
Alexandria,

P.O. KJipheuvel.

KOLONIALE WEESKAMER en TRUST
MAATSCHAPPIJ. , ol
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~xtra ~. 12 IDtt3n gr:l.,.q·t:ld \"t.:llt.:
itoc-d tot su per I ..

Kort tot trudd{'hn. gT:L"'''\:ld Ycl te
Extra super J 2 maan. ku.roo rcl Le
(~ocrl tot '1

Kurt tot Dllddclrn. ,.
7.wnrc ~Jed,te '~et If>'
HUVr.t· t"l gekleurd \'dl<," ._

Extr:t "i. {J1{.enh».ge~l)('('Il"jltl'
·UI;.('f li IIrf"

~; ( III ,j ,. •

Sk;'1.:hl( {'n T1'l('t nnl~nJld .
I)p ~l('1 Lmo &"'é\\ l\""ClJt'1l dr0(\g'

. :o<.k'!C1ll
Huwe ('II ;..''C'1.1cllrJe g"cw8SSchcn
'~\\'IlJll JlI\'t l:('\\n..~bcn

\f'lIte l.fUl.nn ....gc.:wns:~l.._.hl'n ".
\Vltte f ll\\C

No. 4. KERKPL~IN, KAAPSTAD.

Kapitaal, £20,000. Reserve Fonds, £54
1
000.

!WAARBORG T K VAN EE~ LIJKHEID.

DE MAATSCHAPPIJ l'fliH Polissen
uit a.ls Wa.arbOl'B' voor de Eerlijkheid,

Rechtschapenheid en Getrouwheid van
Trustees, Likwidateurs en Administrate,nI's,
Executenrs en Voogden Datief, Curators
Boni, Baljuws, Landmeters, Bestierders en
Secretarissen van Banken, Loges, Assuran-
tie en andere Maatschappijen, A1deelings-
md EIn en Municipaliteiten, Klerken en
andere Beambten in dienst van }<'irmas en
Publieke Inrichtingen op voordeelige ter-
men.

Deze Polissen worden in o.ntvaugst geno-
men door de Imperiale Koloniale, Tram!.
va.alsche en Vrij6ta.atsche Regeeringen en
alle Employeerders door geheel Zuid.
A1rika.

Vormen van Aanzoek, enz., op aanvraag
bij

- Il

I. J. IIOnfEYH &: zoo~ AHL.I"I.I"
JJ ;\it,..J- Park kond. nnfip~l:l". kO ...,l._,'/H \;,,,,1t:

f
l(.'d

~'tl ll:J'l:"i't'"hlH~ ml'Ilbf.I~'lI
1~ MCI-l\:aa.p&f:ul. ur.l' \\0<" Iq"ll Il

)~IMe:-.Kaaptól:lnd. \'1t r """llhH..l~ l,

ZO !tf~l-ha..ap8tnd. l.('\ell \l"1{'1J}J!111.t /,

21 Mei-Kanl' laJ. T'JeT \\'»'llJllUIJ:t:ll

.l.~. "{AHAb ,\; Co ..... f,;C ...'(;ld{ .....
II Mel-KJa.plOlIl...~tatl('. lIltruufllC'II,j, ~,\~j't:-""'Lr"

de fllUlnh-n.
C. J. I .IN 7.1,11.. IHiI.A';U;.

2 Jnni-Aa.rfl'1J1(_'m. C'arwuv()ll, t.-crs!. -!..ln .. '" d.!i'

11('11) beesten. !13Jlrderl. Iltll1'>laad. bocnlL'rJJjlt'rl't. ...I~.,tn'l
W. li' F. KLEYN. AF~LA';J..I:.

l.~)~Jcl-~ta.nf{)ni (t'~llcdnll). kD~tl.J'u( \H"'!C ;":'1(.'"
derelI, hIlJsra..ud, rlJllllf!(·n. CHr._

DEMI'KHS, MOOUE,\; KllIUE, AF ....UI.} ..J.,
]2 :\Iel-AV"ODlllur. Caledon. L't:rfl~-kli1" "'cl-.!o<.:llco h)kk.pn.

I... 1. ('oK1ZEE. Ar"I.A"EH
12 )lel-lff)utkrH.al",talit·. ""luchtOs&,'lJ khfJ':w,1 I, n,

nlll/lt"l1 donkc}'~. rucnnv SelulJ ell.

. li. 1'. MALA~. Af':5LAGLJ;
I a Me'-Porten ille,koonbaar VI\8I[.'{~,1

P. J. 1l0~MAN ok ZOON, AF~L~I;LL'
J2 Mci-oo.xcnburg, RtellcnboFd1. ~'J"f!'1l11

g"tXrlelen 1.ot._rnli; ,aalwerk w jD, k\(."IIo'1 1.:.11. ; l.~-
rn.ad, ('Uz.

lH-DistrIkt :'i1('lIenbosdl, k();..I!lJtlJ.' I'''''''' _ •• 1"'1)
,aa.tw<:..rk, hui1'lrrtutJ, cru::,

PAl'L D. CLl'nW, AF~LA'''.l\
- MCl-K oorboek, :-Itellc·nb" ...dl k'i,..tl'a!t "~goederen.

POSTBUS No. 14.

G. W. STEYTLER.
Secretaris.

KIMBERLEY.

(Van d.fl heerelI Jas. Lallcretlce cf: Cc.)

7 Mei, 18n.
Zemelen, pt'r zak, 100 lbs,,6s 6J !.ol.la vd ;

Harst, per zak, 163 Iba, 138 lm tot
148 Od ; Suikerbconen, per zak, 203 Ibs, 4v. od
tot 42<1od ; Boonen, Kaffer, 30s od tot 33s Od ;
Kaf (Koloniaal) per baal, 3()0 Ibs, JOs Od tot
148 od; Kaf (Koloniaal) inferieur, 38 vd t<lt
!i.Od; Kaf (0.\'.8,) 8s od tot 12s Od; Voer,
per 100 Ifog, !la 6d tot 1O~ Gd , Ka1ferkoorn. per
zak, 168 od tot 198 Od ; Boertnmeel, ongczlft
21;8od tot 288 6d ; Boerenmeel, gezift 3ls od
!.ot 34s Od; Meel, 18s od tot 198 Od; Gele
M ,elies per zak, I:-111 od tot 16. Od ; Gemengde
M ielics per zak, 128 od tot 148 od; Witte
Mlelios, per zak 128 Od tot 14s Od; Witte
M leliemeel, 20~ Iba. I 7s Od tot 198 Od ; Gele
MIeliemeel, 203 Ibs, 17a Od t<lt 198 od ; Haver,
KaaptWh, per zak, 150 Ibs, 19s od tot 208 Od;
Uien, per Enk, 120 Ibs, 14s Od tot 1is Od , Aard.
appelen per zak, 163 Ibs, 14s od tot 178 od; Tabak
per lb, Os 3d tot 0 4d; Tabak per Ib, (inle.
rleur), O! Id tot Os 2d; Koorn, per zak, :.103
lbe, 24MOd tot ~6s od ; Boter, per Ih, (verscb)
18 3d tot Is Gd; Boter, (tweede kwaliteit),
Is od !.ot Is 3d; Eieren, per dozijn, 28 od tot
38 od; Eenden, per stuk, 2. 6d tot 3& 00 ;
Hoendel'll per stuk, 2s od tot 2s 3d ; KaJ.kOilnen

lper stuk, 58 od tot 8s 6d; Ham cn Spek, per Ib,
O! <Id tot OS 6d ; Zollt, per mk, 68 od tot 78 od ;
Okkernoten per Ib, 3d tot (d; Gedroogde Per.
zikon 3d tot .d ; Kalk per za1c, 58 0 tot Ga Od.

SL.ACHTYEE.-Oll8en, (goede), prima, £G Os
tot £6 58; Ollllen, 500 )bs, £5 (Is tot £6 J O~
Kooien, 3OOtot450 Ihs, £308tot £4158; Kalvers,
258 od tot 30s od ; Varkens, 100 1bs,.'30s od tot
378 6d; I.ammeren, 30 Ibs, 78 6d tot 8. "d ;
Hamels, 46 Ibs 13s 6d tot 158 od ; Kaapsehe
8chnpen, goede, 15a od tot 168 Od; Kapaters.
5{) tot 60 Ibs, 14s 6d tot 16s' Od.

TItEKvEE.-Muil<m, groote, £18 tot £:22 1(Is ;
Muilen Icleine £JI) Os tot .£: i7 lUs; RIJpaarden,
£ 10 tot £20; TrekpaArden, f 10 . tot £20;
Ez.eL<,£7 lOs !.ot £10.

A..A.XMERKINGEN.
De n.a.nVOilr is klem. De pr!Js va.c mielilll!

n~ verder ged~ld. Nieuwe mIelies worden
vrijelijk aangeboden. Aardappelen nU goed,
koop. De pius ,'an nien gestegen. Andere
produkten ongeveer d"zeJfde als ~ vorige week.
Boter fermer. Eieren schaarscb. Pluimvee ge.
vraagd.

LEI El\Dt: HAVE.-Beesten thans volop.

TANDEN I TANUEN: TANUEN:

P. J. VAN ZIJL.
KLEEDERMAKER.
PORTBRYILX.S.

Kouten eDVarmeD 'YaD seJlmaat.
Mmm, kunnen op aan'l"l'aag

ftI'begen worden.

nRM.1Il Z.BR' BILLIJK.

Van de Sandt de Villiers &: Ce.,
Een zegen VOor lijders aan

slechte Spijsverteering.['3 IERMEDE wordt kennis ge-
:-J _1teven dat de heer C. P.

SCHULTZ benoemd is tot Se-
cretaris van de Drukkerij en Uitge-
versmaatschappij Van de Saadt de
Villiers, Beperkt.

FRED. J. CENTLJVRES,
Bestierend Direkteur.

Kaapstad, 18 Maart, lR97.

D heel' '\·olan. landen,dukter. Hey",,. .\lali,e"
gebou \\,ell, Addcrl~ Htl1tl1l. K'J.."f).,tad, "tli.dil
aan het publiek "an ZUH! A fnka bekend Le
maken' dal teCl ~Indt te VoorZien 10 dt aam'raag
na!lr ..(·,....I,ekla....., t"nEih""lkundc t('gen lJiaLtge
pr Jl.en b!! IJcrelu, k \"'I'scl,atl'en Le" gdJed
ze! !;Wuell, bo\'oo en onderkaaJc. tegen "alJ :of
till 10"., gewaarborgd Your tltll jare". 1/1 ~e
dceJreluke zetten .t.egen c"rre"f)<>Dd.,er~lld,. 1" 'I,
zen. De be r Nolau I. eell "1_ "",.t ;" I"'L
trokken '-an tanden. wnder P!In. b!l f.'elmnkL
geen g"as, geen chJ(',·oform. of eerllg lf t .. JiJl
bewusleloosheld I'eIOOrZtlllkt. b'lI .,,1 lalld, Il
kan gemukt eu gepast werden 1/ln/It.'1l ~-4 Ilr, lJ

mlL., dat men vooraf l-l urell kentJl» g~t.1t J) "'f

middel "an bet yerbet.erde lUI!(IIlg'ld., I I' b, I
Diet noodtg de wortels of eClllge gev,ude ta"d, I.

uit te trekk~111 en tat.er kunrH:1J la.Ild~ IJ tll( l.(c
voegd worden rulrJ de pillat tegclI ~('n,,>.:, .,,'
ten. Hedon'en tanden kUIlneIl ge",l" ",,:d,:,
en aldus dienstlJaar gemaakt "'JrtIc'" lid
voornoemd werk wordt gewaar!'orgtl btt 1""" ;c
zijn dat in ZUld'Afrlka verkregen kali .. "rd,"
en waarvoor to <len reg,,1 tweemaal Zuc"eel
elder. betaald moet worden De IJecr :\ '~ldL
beeft l'en 8peclale stadie IltrnllHkl'all ku!.-
matige t,anden en PJlnl(}(J.e-ulttreHlllë' I. "

weerdan 15 juren ondernndln" Il: I ""'I'" ,',
lG, dit land. en hU ,," IH 1 }'uI,bek ol,"" '
staau dat, hoewel Z!Inc l,rl)Lcli !"J;qk l '" L':
onmogelijk 'il een IJC lt'r hwallk" "" ,. I.
den. Con.ultalle n!1 Lt·t 0)' 1"'1 ""'rc" I'"
beer 1\vl,,". HC)~1"8 ~Ialbewget,vu" tn, h~,
stad.-[ .liJI.]

AAN INTE£KENAARS.-_
DE Subscriptie op "DE ZUID-

.AFRIKAAN en ONS LAND"
is van af 1 Januari, 1897, terug
gebracht op den ouden prijs, te
weten: Een pond zes 8hilli,ngs per
jaar of 6/6 per kwartaal.

C, P. SCHULTZ.
Seoretaris.

Jh:ltkpersm.aatschappij, I

Van de Bandt de Villiers Jo., Bplct.,
17 .Aug., 1896 PORT ELIZABETH.

(ran M heeren Hlr.ch, Loubaer CX Go.)Dr. SMITH fVolUnf/:
, MORDEN 'HOUSE 6 Uel, I 97.

VaGI !,sTRUISVEa,;lIl:1>._ Markt blijft lap, doch
wij h~t>I>enj\fl6,! vcmruJeflng IU <le jJrijzen tt! r"l'l'ur.l""reu. WIJ nOleereu_

'i'..' At. ),,1"R WEG, WOODSTOCK.
Kantoor U ren: 7 tot 9

Kantoor te Kaapstad,
1 Luthera.n Terr'a<..'8.

Kantoor Uren: 10 tot 12 v.m., 4 tot 6 n.m.

£ •.
!\ 10
4 10
3 lO
2 10
J lO
3 /)
2 15
1 10
1 0
a 10
4 0
1 16
1 . 0
o 6
o 12
2 I)
1 I)
o i
o •
011

f. .. d.
7 10 0
.; 0 0
4 0 0
3 0 0
2 0 0
4 0 0
S 0 0
2 0 0
1 5 0
4 10 0
~ lj} 0
3 0 0
J 6 0
o 12 0
1 0 0
3 5 0
1 16 0
o 14 0
o • 0
1 I) 0_

D.OIES welJscheooe di alJerbeete WA'
bëbben lD bol'lltrokken, konae.n, b~I"I", J,

en onderkl ..ilren behooren direl[[ Lt tt'""',
Morri.svll !l..·Co., l'ie1D8traat -.ldr.

W'}J .. X '£óT:l-lleLt u UIlLeU II UL.ue"
'vvl r~ J dam,.". 'Ribbied . wuI/êO' ""t, ~
tegen ~td per , I~r. ( lI[om.on & Cu, h,
straat.-A«((

VOO!{ "", .. i,£lJl<lIK.-Hebt U !",bvdt" .'
een zodeu 'BlvUl!e uaar de DlCU"'stc mwc \I

kunnen z_e u 'rerschaffttD III dt U.l.t::U lo'! htf h.J' ,
reD ~oor 15,6. 11'1~l.~ J '. 'L6 " lot:x, e.lk ~I
ri.;ou & Co., PlemstraaL.-Adv

.A.LUklU':'ST.E E\ t/l'JH~vH': IJH+JJ 'L 1.:\" \.,

;;'>;!:lf.-De£<: UlLmunte-nde .lJ "dt..c> ,c

snUif is o,"eral beroemd beter le Z[lO da:, '.
andere soort, voor zLllkIOg~, hoofdpUll ...."
verkondheid, ook voor zeere oogeu. I': , e • p
1Wlvra_ag. Alleen lleUWl.kt door HerlllaI. ~Q

Ouard, tabU lwule.lAc1, Xupe1illQ.-J.d,.

d.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o,
oo
ooo ....

WIttt! 'aperienr prima ...
ti "nrua

Rerstc \\'ilt,e
T·",t1(.'(}c "

llcrde., ...
II ,jf)t:a • uperieur

Hoed tot gewoon
tweede '"

" Jel'de '" ...
Ryocks tfancy) '" ....
Zwarte goed tolIllper lAug

" tJ m.iddelw
" kortZwarte inflll'ieur kort
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VOOl! EERSTEKLAl! 'KLt.)ERJlAKEIIIJtegen
la.gste pUzen probeer Morrison & Co., PleUl-
atraat.-Adt>.

SLurEIlS.-Wii bieden de nieulI'lIte loorten in
deze aan tegen Std, Iotd, Is, la 3d. en Is 6d per
yard. Mormon & Co., Pleinatl'aat.-Ad,v.

N. HOFIIlBn's DOEKgetiteld De A,frika,w
&er ell M Ja_.o" invcl heeft aet hart Y&Il
oue boeren getro1l!on. Dit ~k behoort een
plaata te hebben in elke WOIli.Qc'. De prij. is
llechta 5e•. 6d. ~t~ en YerlaiiirbMr bil de

JMl'!l" lhIIIe&u cl Co., -jf Kerbtrl4t,
1'~",Id.-~ .:0. ... Z..A. PW. - .. U dU.. -4iV
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TENDERS, te worden gééndor-
seerd, "Cluster DennehOllt,en Hanover, 8 Mei, 1897.

DW8l'81~rs," en gezonden aan
den Controleur en Auqi:teur-Generaal
te Kaapstad, niet later daD V.RJJDAG
MIDDAG, 21 dezer, worden gevraagd
VOOr het lev~n: van een honderd
(100) Dwarsleggers van "Clll8tel'''
Dennehout, overoonkoms,tig de vol-
gende beschrijving:~

1. De Dw&rsleggers moeten zeven
voet lang zijn lOt duim wijd,. en
5t duim dik, (7' x lOf x 5i'), Geincorpore:erd bij Acte van Parlement 1881
rechthoekig, met "de twee breeds ZUID-AFRIKAANSCHE
:.rijden·volkomen paraJJel tot elkaar fioofakantool': 1lA..RLI!GSTlUAT, Kupstad. KONINKLIJKE MAILDIENST.. , :geJaagd. " Wane" kanten geen

. lt duim op eenig plek te boveo Tltkken. in. nw·ban. Bloem,{OFttew,,~,. De II CASTLE MAIL " MaatschaPPIJ.. ;gi'ande. Jolu£nnuburt.:_e '!1inden der Dwar8Jeggers
vie~1LD""teworden gezaagd. DlREIrTt:,rruN:

' "2óH~ ftóut moot VBn de aller-' H{)n. ALFRED EBD,EN. Voonitter I ~. . .;.;'.:.. - H. ¥. AR.oERWE.
' blili~~ ·.jjn, onbedorven en H1liNRY SOLOMON, Srll.
zonder ~iga. "~e ·of 1oS8~ kwas- FRED. J. CEN'TL-IVRES.
ten en gebre'ke:n, vaD 'eenige 8OOrt, PAUL Ol VILLIERS.
en moe' afl7A.kapt. "drd&n·:~'orend. e GO'D'FREY SICBEL.,

e
v

fS",,"U J G. STEYTtER.de maand Juni e.k. HARRY BOLUS.

3. De staande boomen en ge. 'iIéiD.·J. ~. ~RRIMAN. M.L.A..~
maakte dW8l'8leggers aan inspectie ~~1_1:t10[G1 .lOl"t8lJua.d h . .~ " . rd G. E. C. AN:D-»a$('JJt.1f.D. M.C Lon donon e1.'eng «oot! ZIJn, en te wo en t.. )(.1l;tt'8.~"
ge~pteerd enkel op goodkeurin~ '--:--- btll Boeta foor bteJud, r1a Lu Palmu
,,&Il den Conservator van Bosschen,. 1~ l.f1& £176,555
WesteTijke Afdeeling, of zijn Plaats- 'POIDSD I1lU1DU _ _ t4J~ru
vervanger. ~ &leg4 ia ZrUd.&frilcIH"
4. De DW&I'81eggersbehoorlijk te . YOO.. ~ YOOQlDLb:

worden opgestapeld dadelijk nada.t .A.illDluteZebr:b.id ..Gioote Bou.-.
gd .. . tiid . t a--B~Jl. .ze:gezaa . '..IlO, voor _e~n IJ me ~oimnm: ..t~ 'béQrd=-' .c: •

mmder dan een maann In de scha, G.env~ op ~ eD WOC8l _, •
P .Ibtï,. orhten.duw van de . tarrtage, en daarna aan 8po,dip ~ nn ~a..

boord schip iii het Dok, Kaapstad; .A.Il'v~'Iielmoreo~~'~
te worden geleverd. De Stapels ~i:::. !,.,,~i4.
mooten O"8Illaakt worden tot satis- ~ a...,.,,:.::: .... o 'fe. ~ .

factie v:~ den Gonserfator van Dt»~~;~~:"J'" 1806,
Bosschen, of zijn plaatsvervanger, .n.tir cia.- ~ "oor lIeWiag 'fall

op zoodanige wijze dat, er een vrije ~ pcllll'láM "eIk. de pou. nn knch$

doortocht van lucht tusschen de 1!..~~~taB.· b.chi 1tD. lang ... tOId ..
Dwarsleggers kan zijn. ii~- II CIIIl ... banMl.Ch. JIfIiI!lie
De laagste of eenige Tender niet

noodwendig te worden aangenbmen.
CHARLES GURREY,

Onder Secretaris voor La.ndbouw.

Bemoedigd door de enorm.
ve-rkoopingen,. maken d3' Fa-
brikanten zich gereed om

,daar. '. -. ,
. ~ laag&te óf EleflJige T-ender niet'~..>.-:nood w~~d;gte '~oJ!'d'("i II4l1getu.)me.n.
. V~ bijr..o.liderh.eden kunn~m

~~M1d •. op 8anvra8;g aan d·rt Kantoor ver-
ne~, 'Worden.

, JOS. N.EWEY,~
Roold-ID~:kteur van

PiibJieke Werken.
kantoor vn.n~Pahlieke Wer.bn"

Kaap~tad.22 April, 1897.

AANGEHOUDEN in he. pablieke echat
, te Spriogbokfontein boven deia be •.

puldé tijd.
1 Bf:a'lIw IIchim~el Os, omtrent ~ j&ml

oad, . bnkeroor l'I"ÏDbJhaak van l'OOr en
lI~je yán ae.hter, ~terool' IIneeije VIIiD
lIChter en.,lICfnillllCh ahp, bhndriterk op den
rechf.erilout ~.B.,·.....Indi~D ~iet emIer geJoet
s&l cletelTII !Ut het pa.bt~ke schut .te 8~.
~ verkocht wOrdeD op VRL1DAa, 21
MElt 1897, tell 10 ullr V.ID. . .

Get. J. G. FISCHER,
Bchutrneeeter.

S~bok, 27 A~7.

IN het Schut alhier beYinden Ilich boven A. T. RU!TT'ER,
den veroorloofdeo tijd, een donkerbruin 'M' AKER van .de beroemde Koloniale

Merrie Eael ft'een lichtbnin Ruin LeJ, "INHEB" en" cm, 'GHTON" •• de'-.beiden met-getopte maan en lltaart.-Indien _ ..
niet $8I01t voo! 22 Mei, 1897, .:allen dezeJ.ve bU;end over.de geheele·KoJonie. z.d.1a op
op dien datllln nit de 8chntkraal verkOCht ordergernaaltt van £3 en m•. Oude Udele
worden 'II morgell8 ten 10 unr. nieuw 9PgeInaa!rt of eeJouU' .Dag8lDaakt

vólgeDll pail'oneo T'IUl de klanten.W. J. LAUBSCHER, ,;.._ ..
Schntmeester. _ ._-.....~

Riebeeks KaatE!&l, Met, de nieuwe SohuttlJtreng, Olll
Disi. Mahneabur:r. schaven te yoorkorn.en.
28 April, 1~7. Vraag om Pt;jahj8'b!n

act. DAaL:lW<--.TR A.A.T,
, KAAPST~O ..

TE VERSCHEPEN~

'VERKRIJGBAAR BIJ:-
B. G. LENNOX en Co.

. HJ: uUiS, J(ATHEW eD Co.
J. D~CA..RTWlUGBT eD Co.
lt LAWBBNCli: eD, Co,
STEPHAN J(oPH!:BSOlf eD 00.
en bij andel"e PakhUizeD • Da 1fassey '....."".&.:

)let. of zorir!cr

,Onderwijzeres Bénoodlgd;
'V·' OOR ' eene~ private .Boeren

. &hQOl, 31 ubi 'tan Ha.nover'
2 uur V~· N&!Iuwpoo.rt Junetie.
KeDnis ViaJl EngeIse:h, HoJlan<hch

. Heup .Mqziek:(Piano) en ':ti bezit van- eênpij,nen, ftlJI., eli heeft .' . p. Ond" ....::CL...;... • b
nJIen, Teel ëTtf8l' d~" tiOn.g~ Dóeqlde,. '. et'wtJzet8 C6p.w.Á.iIG(, T&l'els:e t.
genesen., la verb-ijgb&ár Y.n aU.Apothe_ Salaris £i6O per jaar met vrij kost
ken en Winblién _ ge JieW' Zuid.A.frika. en inwoni:q.g.
-----..,_..----::: ...'--.......,..,~ We~heden te aaDl'aarden

GOITYDJIIImUUlSCmIC. na:' J':.~:k4rijde. ooderge_
No. 400, 1897. teekende, vaD wien verdere inlor-

.Departeïllelit uil :t..ad50IlW, matie te ~komen is, Vóór of op
Lap!ltad. 61lei, 1897. ' ZATI'&DAO, 5, Juni. e

CLOSTDDUItBwm DrUIL_US,. A. C. NELSON,
Puhlieke Schooi.

Hanover.

.~
• '4... __ ..... , ......

e VertegenwOOrdil'e,r:-
CHAS. W. HOLMES,

T~mber Straat, Pieterm-a~rlr. R· 'M;t R·;<>·'S··.··-,.. ,. , .1) .•
; -" .; - _- .... ' ' .:./' '" .,-. '.. . , co: .0."GEGALVANISEERDE STALEN

"SHe I~ X».]W: ~ ~~_ ••

OM wA'fRR OP TE POMPEN
DE STEnKS TE EN DE BESTE

III DE WERELD.
S voet wiel en 26 voet TorelJ.
8 voet wiel en 30 voet·Toren.
8 voet wiel en 40 voet Toren.
10 voet weil en 26 voet Toren.
10 voet Wiel en 30 voet Toren.
10 voet Wiel en 40 voet Tore~
12 voet wiel en 26 Toet Toren.
12 voet wiel en 30 voet Toren.
12 voet wiel en 40 voet TorBlL

ZU;O-AFRfKAANSCHE,.
ONDERLINGE

LEVEN~VEB,ZEKERIJG
lWAATaCH&PPIJ.

o PG E R ,IC HT' N 18 ~ 5.

-_
Pompen Jan aHe soort om op aU. puttea

passen.
Deze Windmolens zijn op een verbeterd

plan ingericht, en sterker dan ~~ts nog in dit
land Ingevoerd. De torens ZlJD sterk. ge_
koppeld, en de wielen zijfroguleerend zooda&
er. feitelijk niet naar olOge7ien behoeft te
worden.

ALLlJ lNFOIUlATII MET rnlJZEW VAli

Boe~.MJ-'~~cl.Cba.p, ni
Uek ttrteel, VeK-'IIIr', ...

CARBOLINBUM, cl. EE""04r:Jt.e
. TEGEN' LAG~

KOCH & DIX!.

WESSELS & GOMPy}~}!~~~~~T
Inyoerders van La "9bouwwerktuigen en Machinerie,

Bakkiespompen, Graven, Vorken Eggen, enz.

,T. D. CARTWRIGHT & CO.,
GLAS- EN PORCEI!EIN_ MAGAZIJN,

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.

Kortste en Qoedkoopste Rout~ VOorReizi'gers en
IQoederen van de Zee naar JOha*nesburg, Pretoria

en p.ndere plaatser in de Transvalál.
Dagelijksche personendienst van Lourenco

Marq.ues(DeJagobaai) in 24 uren rlaarJohannesburg
en 21 uur naar Pretor;'a. :

6AAT8fE UITBETALINGEN, 1889.

EET., Ontbijt-, en Tbeesenies, Toiletartikeleu en aHe soorten Aarde-
werk 10 'groote keuze.

aHang. en Tafellampen, Vloerlampen voorde Voorkamer, Tafelmessen
en faTda.'I'i~- artikelen en alle iluishoin], BenoocLgdheden.

Verzilverde en Fanta~ie Goedo:en, geschikt VOOr Trouw-,of Verjaa.r-
dagspresenten een Speciali telt. Juiat ontvauO'en een lading vaa .huilBpeciale Port. 0

"VICTORIAN lVATER-)VHITE OIL."
"PATENTE TIrfet reor~B_DUr l""_ .u 111.~ £3 17.

r- " ." ,,' "Pretorla, -"I" 8d.-ed3 41,
Dagelijksche personendienst va.. Durban<CNatal)

naa~Johannesbu'rg, Pretoria en a1dere plaatsen inT C SMIT'H & Co de Transvaal en Oranje Vrijstaat. ! . " ..' U • • ., I

IJzer, Kool en Timmerboutlfagazijnen Kaap . de Goede HOJp Spa~Dk IHatscbappt
;'I]LONlAAl EN AMERIKAANSGH WAO£NHOIH,. ê:~~~g:~:;'e;e~~:'

STOOM ZAAGMOLENS. . Oroonteplein, Kaapstad S.

Bree;;traat en Riebeeks Plein,

150<> VUURPROEF,
" FA UOET a NOZZLE tt EN KANNEN.

SCHUT:eERICHTEN.DE BESTE OLIE IN DE MARKT.

lH:.AAPSTAD.

PLAKPArPIER.

Bévonden hebbende dat zeker
Iemand In naam van on. Jl" d.

;"',ll.om.~~1'r"kenen Buitendistricten bestellingen aanneemt, zoo wensohen wiJ
Pub!i~< kennis te geven dat wij BUITEN DE KAA.PSTAD NIET

' DOOR lEM <\ND VERTEGENWOORDIGD WORDEN.

Mans en Jongens Overjassen en Regenjassen
" " " Wille en ·Flanellen Hemde~,
JJ" " Pakken Kleereden en Broeken IJle

Qulliteiten, '
Hoeden, Caps en Slevels." " "

De beste Goederen VOor de laaaste prijzen in de

to&tt&z,~
ar gCfi71rk/stf:J1t en Ker.kp/ein. KA APSTAD.
J-L4 ""WLEY &;; 00_

[WHITE
RY ANn· til:U;j;'~VOOft

KA'·'6B":'" ,.- ,
': .. '.',1' 'E,t':S~'.:. . ; ~~~. , "

, ,~>.". :CAr !LOGUSSEN. & CDr

VOER
.,R,·U N DV E E,
Paarden, 'Varkens" Schapen

ENZ.
---

LACTIFER
Voor bet grooftnakcn "all KR.J".-ren

Zonder Melk
Eenige Agenten.

R. WnSON, ZOON &. CO.
ST. GEORGES')TiHt. T

MONTAGU

G. P. VAN ZIJL
1

Vendu· A.t8lage1', Algemeen en
Wet8agent.

CEVESTIGD SEDI;:RT IS7G.

KANTOOR :-BANKGEBOUWEN

YAI D. SPUY, IIIELIAN & co,
ïand« Alslo~('rs en A;7enten-TeL ad. ){aJmesbnry en Paarl:

"UNrTY.'
"'BEAOH HOUSE."

SOMERSET STRAND

NIEUW LOGIESHUIS
I

G1:0I'tND DOOIl

FRED J. HOITSEMA.
IlWll f'RIJl£I' GO£OE BElIAlOElliS I

STUKVATEN r
KUIPEN i!
nOGSIl ~A ns ! ! ~

EN alle soorten van YaatlVt" i.
te verkrijgen te:.,"Cn de laa~:l'

AIarkt 1Prijzea bij den On,fl'r~('.
weken •.o.
GOED wer.K OEWA/'RO(1~CO

IL 71 1fH[E I';H.,
L,h G~\' StrR:lt.,

. " Paarl

DE StoomQoot&n dellill' Lijn vertrekken
nA Kaa.pat&d naar Londen om den

anderen Woenada.g. te 4 uur n.m., naar
Aladei ... en Plymouth, te Sint Helena lID
Aecenaion aanleggende op de bepaalde tu.
sehentijden.
Vei 12-TAliTALLIOB CASnE, Kapt. Dlrll'CAli
.. 26-NOIUUM CA.STLIIl,1'«pt. H.A.RBI80lI

Juni 9-I}U~.EGA.N OASTLE, Kapr, BOBU80lI'
.. 23-ROSL1N CASTLEl, Kapt.. Tu'EBi!

Jtili 7-HAWAROEN CASTLE, Kapt. RlOn
" 91--T..L"1TA.LLrOl!l' CA.STLl!., Rapt. DtmJ.llI'

Aug. !-NOR.H Áll CASTLE, KAJIt. fuUISOS
.. 18-DUNOTTAR CA.ST'LE, Kapt. Hn

Sept. I-DUNVEGAN CASTLE, Kapt. ROBINllOlI'

OOUNE CASTLE, K&pt HAlUlII!, omtzent 12 Mel
DlTNOLLY CA TL.!!:, Kapt. WAL1.ACE,omb'eat

13 M~, via Bt. Helena en Ascension.
LISMORE CASTLE, KApt. LE SEUIt, omtrent H

Mei.
WA.RWICK CA TLB, KApt. -, omtrent lO

Juni, n..St. Belma en Ál!celUion. !
AVOYDALE CASTLK Kapt. Brwwli, omtrent 10

Juni.
6ARTH CASTLE, Kapt. W,umEs, Omtrent

.funi.
rtNTAGE,L CALTLE, Kapt. R£:!'fDAJ.L, omtrent 7

Jtili.
MOLAN CASTLE, KApt. BRnl', omtrent 8 Juli.

nA t, HelenA en ABcellilÏon.
':ABUNDBL CASTLE, Kapt. WIND&R, om rent !I

Jllli.

Voor VncM of PUllage V!!I'V<>ege mM!
- bii de Agenten V&ll ti. CAl:iTL lf
:lU1LJJóÓT }f,.U.TSOHAPPI.l; (BePerk I
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