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WAARSCHUWING
De wonderbare populariteit van ~tearntJ'

(hWI iddelrjl.:e Hoofdpijn Gen8esmiddel' heeft -v;ele
namaaksels van dit kostelijk middel in h~t)even
!-1'{'ro.'!1é11 en die worden te koop 'Isngeboden.
Ten ..inde zeker te wezen altoos het rechte te
krijgen moet men toezien dat de naamteekening
(ill roede inkt) over het biljet op elk en ieder
doosje IS. Steams' Onmiddelijke Hoofdpijn
Geneesmiddel is ~ bekomen bij uw ..~t!lf~er
kgl'n 1;;\ per dOOSJe. ' ~ "~

UI~EL 68. ~(' 6.502·1

DE ondergeteekendc, met instructies beeunstigd door de Heeren GEBROEDERS HEATLlE, zal
publiek verkoepen te" STORMS VLEI," op

Woensdag 20 en Donderdag 21 October 1897,
Beginnende elken dag precies te 10 uur 's morg~c~:,

De volgende Va.-'te- en Lo•• e, Goede~nt;
I. VASTGOED;

Dat !(t.,f"el, t e vnu Stormsvlei waarop de Groote en WiuslgNende Bezigheid gedaan wordt, ligge~de 'aan de. Zuider Kant
van " De Rivier Zonder Einde." Dit deel bevat omtrent 1:370 morgen en ia goed bekend als uitmuntende Weide vqm. (rI"OOt- en kleill
V~e, zoowel als Str-uisvog els ; hiervan zijn 500 ,?U1'gen omheind met Doorn-Draad en Olijven houten palen, en welk inslnit de groote
en prach tige vleien ; doch al deze goede h~IlOlgheden VIln de plaa~ all! een plaats, zijn niets te vergelijken bij,' de' Winstgevende
Besigheid die .aldaar g-edaan wordt eli de eenige reden waarom de Eigenaren tot den stap van varkoepen overgaan ui.'.omdat Idj het niet
langer noodig achten te werk~ll' B.IJkans ..lie lU~O~el'8 V&l) de Kolonie weten dat Storm8vlei ongetwi1feld een del;" beate bezigheid ••
plaat!len is, en daar de VOrige, )<:I~enaar vool'ZleDlng heeft ,ge~aakt .dat gee~ Bezigheid van eemgen aard in t:le nabijheid mage
geopend worden, kan gecn opposiue Ingevoerd worden, en de hgglllg vaD het Eigendom is znlks dat bet lI'erkêlijk genoemd kan
worden het .. Slot en Sleutel" van de geheeie Ruggens, daar de hoofdwegen llaar Swellendam, Caledon &bertaób Bred&8dorp en
Napier over de werf gaan, De gehouwen bevatten het volgende: " "....'

I. D.. Negotie.winkel, waaraan is annex, de ,'oordeelige Kantien, ~ol Pakhuis, Wijn Stoor en POIIt Kantoor.'
Il Het groote Woonhuis ingericht voor z afzonderlijke families, en hetwelk ook gebruikt wordt al, een" Hotel." .

, III. Groote Dubbel Y er~ieping waarin do Koren Molen 8~t, di~ met stoom ge_werkt worJt, twee dagen' elke week, eo te
~IiJkertl)d ook al de ~lachlDel'le, behoorend~ aan den Wage~maker8 Wlnk~l, _wer~t, Dit gebouw bevat ook den Wagenmakers en
Smili. WllIkd en het IS bel a ngwekkend te Zien al de verscheitltme werken die III dit gebouw gedaan worden en met een Voorman
100&18 de Heer Friekie le Roex, kan het niet anders wezen al. betaalba!lr, '

IV. Stalling voor 50 paarden, huiten den Sta] die verhuurd ill voor de P08t paarden. - "
V, Dan zijn er nog ;, Gebouwen van 4. en 6 Kuners, bewoond door de Blanke werklieden en verder 6 Kleinere huizen voor de

dienstboden, alsook een groot Wagenhuis 100 bij 20 voet, waarin de Engintlll en Dorsch Machinen gehouden worden. Aan de Stallen
is een st.-vige Kraal van Klippen gebouwd en in verdeelingen verdeeld, en verder 4 andere Kralen voor K;lein vee en een un
Dipping Tank, Het moet ook genoemd worden dat. all~ier een HOllan,d8che .K,el'k is en een extn. Pont OVer de Rh-iar, en dat &&II den
oever van de Ri ..ier een Extra Groote WIll.d Pomp 18

T
die het ,water Illt de rIVIer in Tankll pompt bij de WoonhIliun, Werk Winkelll

en Molen en ook de Bloem TUID!'n voorziet met \\ at-er, \ eel meer kan gezegd worden, doch ik denk bovengenoemde ill klaar
en duidelijk, . .

Het is z,,~er dat ,weinib'1l bezigheden in ecni~ J?orp dezen stand kunnen overtreffen in verkoop;ngen z~wel alawinsten, en om ulb
te overtuigen ZI)n de elgenal'ttn geneg:en ~n bolla lide koopers hunne boeken open te leggen waardoor zij Ilich_ ulveu knunen over.
~igen van cl" Uitgebreidheid der BeZigheid.

II.
Het restant omtrent lil morgen van " Storms Vlei" gelegen aan de Noord WllItelijke zijde "an genoemde Rivier uitmakende

den grond bekend als" De Tuin eu Boomgaard:: . , , ~
Deze grond wordt benat ~et een sloot D_lt de rivier on 18 bepl .. nt met 500 DIlle Gum Boomen, 130 Allerlei getinte Vrucht

Boomen, 60 Lemoen Doornen, en IS verder besaaid met Lucerne en 71 Mud Garst.

m.
lJe dee len "an de l:eroelllde \" ee-er: ~aaiplaatBeli .. 0001'11 Kloof".?n .. Van der Wate Kraal" metende te zemeD, volgeDl! ',l'ranll

1"'1 t, (li -l ~Ioqctm m ast I' Volgens Baken. 11'>6 m0!'f,'llll ; op dezen grond liJn 4.0 mod Haver om de helft gel:l~id.
I!!ITAI deze eiKenclommen liggen aan elkander DiMI' zullen afzonder!ijk opgeveild worden en daarna tezamen, doch de M.

alager verbindt zich niet zulks te doen ingeval de eigenaren anders bepalen,

LEVENDE HAVE:
16 extra jonge Trek Ossen, t' ~1",eJ,t Ossen, ~~ ~£elk Koeien met jonge Kalvers, 10 Koeien in melk, zonder Kalven, 17 Vaarzen

1 en :.l jIlren oud, 1 oprecht geteelde Ahltl~lley Bul, 1 ditto ~~ollandsch Dul.:!()() Gus ~oien, 200 Slacht ~aifiels en eso jo'uge HameW:
alleu met volle dracht "'cl, I pa"I' extrn Kar Purtlen, 1 RIJ Paard, I goed I!"teolde Jonge Hengst, I Jong Ruin Paard, 3 Paard.n
.Merries. te vt'ulen van den Heng3t ,-au den Heer Jacobus de Wet, I jonge MttlTie,60 Fraaie Varkenlf, van I tot 3 jaren oud, 1
Oprechte Yorkah.ire Zog, '2 Sh'uis Vogels. '

MACHINERIE :
~ Zes Paarden .Kracht ~ngine8 met DOl"llch Machinen in eerste ~Ias orde en beken,d voor het goede -werk dat met hen gedaan

....onlt, 1 Sieuwe Schaaf Machine, 1 Zaag MachIOe, 1 Speek tap MachlOe, 1 Stem Mac}ul1e, ] Groote Ronde Zaag Machine,2 Dril
Boor Machinen.

WAGEN- EN ANDER HOUT EN lJZERW ARE~ :
,) \"ol1e stel Zware Wagen Wielen, 14 Kar Wielen, 50 Kubiek voeteu iajaten hoot, 2 Wagen'Kisten, 4 TOil iLlletltl~ lIOOI!ten

)"zpr, 15 [;eelhooten Planken, 18 Wal!"n en Kar Assen, 1 Groote hoeveelheid Deelen, Pine en Vioor Planken, 575 ZW&l"IIWagen
Yelling-s, :;:)0 Kar VeUings, 1100 Ian", Wagen Spe~en, 300 Korte ditto, 50 Sch~meIH, 4;3 Paar .Oa en Paarden Wagen Voor en Aohter
Tan~n, :.'0 Wagen Naven, 17 Dr1UU lJorden, 2:.! StIllkhanten P)J,nken, 30 Lang Wagens en DIsselboomen. Het moet gezegd lI'orden
dat al het hout uitgezocht en KOI·k·droog ill, , ,

, WAGENMAKERS- EN SMIDSGEREEDSCHAP : ,1~~"'."~,,:~~, t- ~ _ ).

2 Extra s~"ij~BI~halgen, 4 Extra Sclwoev,m, 1 Wie~ Plaat, :l Aaubeeld!m, 3 Schaafbanken, 1 Boog Bok en ~Ie ande4.
reeJ8ëhapp<,n benoodlgd ID groote Smldd en W ..genmakers 'Vmlrela. , 1,

BOERDERIJGEREEDSCHAP :
I E..rst~ Klas Wagen,-l Af,laan Tent Kar, I ditto Bnggy, 2 Open Karren, I Water Kar, ~ drio,vo>r ('!Joegen, :.!Enkel-v()(,~

ditto, I )"zeren Eg'){e, 1 Cult~vator, 1 Kl\jatellhout~n Dip Balie,3 Hand Kllrren, 2 Zadels on Toomen, :.l Zeillé,n, 1 Lot Bees te vt!lIeli ,
I Span ,Iuk ken, -l Paar Achtc!' 1'ui~ell, 2 Paar V~r TUlg~,n, 4 Ladden, 1 ¥ zcre$ T ..nk, :> Oom Kra.chten, 1 Kruiwagen, 2 ~ch uiten;
'2 lj roote Za~'1ln, en veloder G,ven, Pikken, BreelnJzers, BIJlen, enz,

iKOOPWAREN EN NEGOTIE GOEDEREN:
H l;e~gers Brandewijn, iS Legger,; Wij~, 4 legger Azijn, ¥zeren )<~ggen, 2 Kajatenhout~1I Dip Balies, :3 Slijp Steenen, 6

I,'ullie Blokken, I., Groote Olie Kannen, 4. drie-legger Stukvaten, 15 half legger Vaten, 10 halfamen en Anlrel'8, 5 Hok Zeilen, 2
dozijn W R~en Brukes. 4. Po,&l' Kar 'fJ-appen,;l Zeil :\'ribben, 2 Groote Schalen, 50 GllI.dde Zink platen gebogen voor Waterleiding,
I Yzcrcn Kist (Safe), ,lI) dozijn Ploeg Scharen, 1 tou Zelf BIllder Touw, 150 Hollen Tabak, 7 Zakken Erwten, I Soda Water Machino,
I Filter, '2 Sch31en met Uewichten, '20 Gelooid" Bok vellen, JO Jukken", 15 Rollen DooM! Draad,2 Zllkken Rozijnen, 150 Wol
Zakken, :.'00 Streep Z"kk~.JJloeg Stukken, ~ StO\:es en het gp-wHne 1lII80I'tunent Negotie goodm'ttn woals Zeep, Rijst, So.iker, Kolfy,
Tabbcl'1.iBgoed, Linnen, Flanel, Gel'uit, ManH- eu Kmder Pakken, Kleederen, Kombaarzen, Yzer Waren in groote hoeveelheid, Olies,
StevelM vILn a.lIerlei ~OOIWn. enz., enz, " ' ',~

J3rDit is nu een KalL~ voor eeni!-:, persoon met weinig Kapitaal om zijn fortnin te gaan maken, en om' bona fide Koopers;1ir
gemoot te komen hebben de eigenarell bt,,,loten: Hct Vastgoed te~1 elf UDr op den een ten dag op te veilen, d?" Kooper daarvaD, do ge-
legenheid te geHTl met eens etJnlg>! van de 1088e goederen en N('KotIe warel!, over te nemen tegen een waardeenng en voor welk elDd~ Clt
Heen," Heatlie stock zullen nemeu te!-:'cu K .....l'sch" I ukoop prijzen zoodat het niet lang noodig zal zijn de zaak te be8loitfl~. . '

RUIM KREDT.ET ~AL GEGEVEN WORDEN.

Al G. B. TEVBES, Afslager.
H.obcr't..oll, ::; Sept. 189ï, '.

WESSELS & CO.,
RIEBEEK SQUARE. KAAPSTAD.

Invoerders van Verbeterde Landbouw· en Oogst.
machinerie en Boeren Werktuigen,

DE OSBOa,:aTE

ZELFBINDERS EN MAAIERS
Zill DE BESTE II HUI SOOIT TEIIIIILD.

'·,\~---'·_,y;;.·_'

PRIJSTREKKERS aan al,~de
Voornaamste Tentoonsttlllipgen:1,

DE OSBORNE ZELFBINDERS, zijn licht en sterk, balanceeren
Zl't.)l' Iieht, ~llijden en Binden kort zoowel als lang graan meteven groot sukses. 'Vij waarborgen
dat onze Machines allo satisfactie gevon, en laten ze door onzen Amerikaan8Che~ Expert
opzetten tri werkende orde. ~.us gij een juweel wilt bezitten, bekomt de Osborne Zelf-Bmders en
Maai-Machines,

OLIE EN STANDAARD IiSINDTOUW TEGEN ZEER LAGE PRIJZEN •.

•

-. .B'~_'•.
OogS« H~Ye.;Goederen" enz,

In deo Boedel vab, wU·.·Jen·ALIDA_JAoOBA BLAXOXBN8BBGen. veo rov--1_.:Ien Def volgende welbekelide plaatsen ge~ 5n h_
. W"QN " AfdebliDg VAN RHYNS&aRP,

~~t \J~H.S.,~USB"TU8 BI4lf~uo~ ;_ 1. Rietfontein (extentie) bekend ala Lot 'No. "149, ..

DE ondergetA3ekende1&1 doen v'erkoopen op DINSDAG, 12 October . morgen 'Rl 535 vierkante roeden. "
aanst., en den VOLGENDNN.DAG, indien vereÏ8cht,te~begionen te IL lj3 aandeel van Lot No.· M86 bekend ala

10 ure precies. '. '. ' .:. groot ~121morgen. ' " '~
H8~ Alom. ~UD8tig bekende Ei_gendom, 'bov~md, m. 1/3 aandeel van Lot No. 3868 bébnd -als ,'8aiaq Vltj.'

If8legea ID de nablJoeid der HO?fdatad, groot m b~ gElbeel,18~ morgen 53~8 morgen en 407 vierkante roeden. . , ', . '
In t!8e porseel~ (volgena schelden door den Harden Weg), ~.afzon- IV. 1/3 aa.ndee~ van Lot No. 3669 bekaad als Groot Seba,
derlijk en dan bil elkaar., ' . 'groot 60,10morgen en 5 Tierkante roedeIl.. :

Den te velde Bti\anden weeldengen OoJrst: de vracht van 100mndden .' ,~ Lot N 0470 beke d ala BJaLDIcJI.aa]l)"Haver; 30 ditto Ko~n, 12 ditto Gar8t. en lfaver, 2 ditto Garst Braak- v. IJS aanoei van . . o. ~ .' D, ' ,
voor 80muddEm eraan. < ' ";' groot 4987morgen en 4128'fleI'hDte~

~ Leven4~JHave 18 uitmuntfmd en Eerate ..~ en telt ,,, ......
60 Koeten, 6 Ossen; U Kalven, 1 B~, 18 EzeIa..9 ~~, ~ RU,i~' ~ .,.. E· ,V E· '"""-r,D'E
Schapen en Dokken, 60 Varkens, Plwmvee, ens, ;.. '...L..J ..L~

Het B~rderijgeree4s0haJl in goede. ordé, aJs:4 Bo~ 1 ] Afrikaander Bul, 6 jaren oud.
Tent do., 1 Séotoh- en 1Openkar, P~ ~ Z~en~, 1 do. Bul, ~ jaren oud.
1Wate~kar, 1.Zel~1nder, 1Wanmachll18, 1BOOm &pa.rit4t1r, ~1'IJ- 3 . do. Bullen, 8 jaren ODd.
goed, VlIChbabes! enz."eD. . . :1 6 Jonge Bullen, 56 8lacltt Qsaen, 14 Slacht Koeien.

H~lD ~te vel'BCheldenheld, Glas- en ~ew~~: eus., 20 Melk,Koeien met kalven.
o.a. een HoUandaohe Klok, enz. ' . " 14 Vaarzen van S. tot .. j~n oud•

300 .Afribaader SobapeD.
100 Mrikaauder Ooien met Lammers.
5 Afrikaander Batnmen. .
30 KapateJ: Bokken.

HA

J. J. HOFMEYR & ZOON~ Als)

- ....M:_
BELANGRIJKE' < PUBLIEKE·,;,

'IlJU( .... '.011'1'8&••

,Za' 8'.·'·:.'8',·.6.- -.7 . se:,' :'4," "Af&' " .II . '1f~,u', , . , EN', ' .

Losse Goederen-en Levende Ea:
TER PLAATSE '

-
i Nieuwe open Karren op veeren.
2 do. Bakkarren.

En wat nng verder.zal worden,aange'bodtln •

RUIM ,CREDIET.
J. C. STEPHAN, agent TOOr de vetbopiDg,

A. J. BESTER,
Vendu-Kantoor, Lading Plaats. .

40 September, 1897: '

M&lmesburij Execureurs Kamer en Voogdij en:
Assurantie Maatschappij.-WOI..JFK~AAL,

(AFDEELING ·CALEDON,)

OP I )ONDr~;n,DAG,14 OcrOBER 1897.
--------~----------In den Boedel 1fI,n wijlen JOHANNA .JA.OOIOlfA .GOBIIÓft, gel~"

Van Niekerk.---------DE ondergeteekende, behoorlijk daartoe gelaA dOOr ~
Testamentair in bovengemelcien Boedel, zal publiek doea

aan de Paarl, op

WOENSDAG. den laden ,Qot.,
ten 11. ure des voormiddage. hét voJaendé :....

Y.... oecl
,I. Erf. met daaropstaande woonhuis en gebouwen, ' •• 1<.

beste eu gezondste' gedeelte van de Paarl. De'wijngáard
17,000 stokken, in volle dragt; er zijn ook 80 uitguochte 1)00_
de beste en keurigste vrachten. Er is.-dboudencl water,
lood Pijfa!; aangébracht worden; ook is er een ataDdhoudend
achterp ; dan nog verscheidene huur- huUsen,die .... :
grond grenst; en die een maandelijbche huur v.m ..
opbrengen.

Daar de p!aam zoo wel bekend is, is dit eeue eerateklaa geldbe'_
. 2. Een onbebouwd Erf, die aan bovengemelden

"x.oqoecJ,
4! 8~okvaten, 3 Kuipen, groot; 2 pijpen, 2 baltlejJgEtra,
ankers, trap en onderbaliea, met al de ande~
.schap, zooals : treChters, vlootjes, emmers, manden,
graven en vorken; en eindelijk.

Hul8raacl
He~ gewone aasortÏmcnt huisraad.

G. W. KOTZE,

DE ondergeteekenden, beh.oorlijk gelast door den Executeur T~en-
tair in den Boedel van wijlen den heer PIBTKB HINDBIK-llITTn,

zullen publiek verkoopen op genoemden datum, .
L-Y.. ..,o.~1

De fraaie cn welbekende Plaats "Uit~lugt" alias "WolfPaal"
uitnemend gcschikt voor Vee- en Graan Boerderij. De plaats is groot
1210 mor~n en beboDW~ met twee eerste-kl~, Woon4uizen alaook m~t
groote Stallen, Wage~hulZEln~n andere noodtge gebonwen. De p~t8 .lI
geleg'l'n een half uur rijdens van het dorp Caledon en de Spoorw" die
binnen '~ort naar Caledon zal gebouwd worden zal over dezelve loopen •
& zijn prachtige gronden voor nieuwe landerijen. Grond fin plaatlen
.zijn 8chaarseh. Hier is nlleene schoone gelegenheid.

II.-Levende Hav. I
350 Eerste-klas Jonge Schapen met wol
100 do. . Ooien met Lammers en wol
8 Bokken
1 Eersttl-k1&sMelkkoe
1 Paar eerste-klas blauwe Karpaanien
1 Blauw Merrie ,':"
3 Eerste-klas Ezels
1 Schaapram
2 Varkens enz.
III~-BoerclertJ.ereecl80h ..p I'
1 Eerste-klas Bokwagen -:'
1 do. Openkar -é. ••

1 Paar eerste-klas Achtertufgen
2 Span ~o. Tui~en ,
2 do. do. ZWIngels,
3 Sweedsche Ploegen, met _.stellenkompleet
2 Dubbele-voor Ploegen :
1 Johnstone Snijmachine " .
] Dip 'rank ..
2 Zijl Kribben :. '
1 Wagen ZijJ, ,5 Paarden VeUen
1 Waterkar, 1 Set Koevoeten

10 Streep Zak:ken,3 Wol Zakken
1 Zens, 2 rol1en Lijn, 1 Scbaal

130 bos Deks.trOO,groot lot Matjeagoed
3000 Ongebrande Baksteenen

2 Howanis Egge~
Timmermansgereedsehap , Smidsgereedschap.

IY.-Hw-.raa.cll'
Het gewone .Atsortiment Huisraad.

Y.-Sti •• nd. Oolt.ti I
40 Mud Haver
13 .. Koorn
" " Garst:
I' " RQg" Il BU8he~ Erwten.

En wat er meer z'l worden aangeboden.
,I. Een ieder wone de Verk.ooping bij.

K;0D1 en Koop.
GEORGE J. RlT',l'BR, Sa., ;

Executeur Te&tJmentair.

De heer J. J. SCHOEItAN, zal de Kiezers toe.-.m:","'t
Te CALITZDORP Op 12 Octo.,
Te LADISMITH ,,13 u

Te RIVERSDAL ,,16 "
Te HEIDELBERG tJ 18 "
Te SWELLENDAM: .. 20 "

iDOok op _dele dOrpen.

Hopefield Landbouw
Zal ZijD Jaarmarkt houden

"

OP WOENSDAG, 20· OCTOBER·
ALS WANNEI& VERKOCHT ZULLKN WO.oD:

Slacht- en Trek Oesen, Slachtkoeieo, Melkkoeien,
8lachtschape~, Aante6l8ehapen, Rij.paarden, Trekpaarden, JOIlp:PU_Di
Merries, geleerd en ongeleerd. MerIno R1dDDlen,van bet beste
soorten 'tan Rijtuigen, enz" enz., enz. Voor bijzonderheden
men zioq bij den ondergeteekende.

J. JTi. STIGLING, •
Hon.~.

'.

KEN NIS GEV ING.
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',., (jp MAANDAG, 18 dezer,
r:/ A L dl' omk'rgc.kckendo Puhliek
IJ doen ver-koopen te KI.AP~IlfT8-

STH:'):-'-, b.ove.ngerncll! getal paarden
\\anl'll"d"I' eeni-re egale pnr"ll zijn. Supplement bij de
Z:j zijn groot, sterk, in ~oede C~~-' geving van 10 Sep
dit ie en gew!Jikt voor dadelijk 1897.
'7L'bruik.
o ~\I.e'· HWART.,.

.1. Jf, [IC 11;1,I, ~. .')~. Co"
A/II lagers.

Pan!'l, t, Oct. S~~ _

MALME:513u RY.

Publieké Verkooping
Aan de PAARL"

,~
IQ Rente Klasse 'Gedrllseerde Paarden HOE K ER VEN;

GrealendeID Yu der Peel', Plef.,
Op Donderdag, 14 Oetober,

om 10.30 ure 's morgeDJI.

VAN

Op WOENSDAG 20 October

Z'ULLE~ opgewelrltl Paarden
publiek Verkocht worden

aan KLAPMUTS STATIE.

lE ondergcteekende zal op
} bovengemelde plaats en datum

publiek laten verkoopen:
2 Huizen, ill goed a 8t.a~t van

reparatie met de aangrensende
gronden., '.

De Huizen zijn thans verdeeld III

acht huur-kamers, die altoos good
verhuurd zijn.. ..

Daar "rond in die huurt bIjna
on verk rifglma I' is, is verdere aanbe-
.ling' overbodig.

~L J. v. [I. SPUY.
Van ,;e; S~~y, Im!DelmlU li CJ., US!i1ara
Yell' 1u-K nntorcn.;

Paarl eu ~\lalrue:;bury.

'Onder de Paardeu zijn .l~) paar
egale SchimmeL, van 4 tot ti ~al_\r,2
paar Bruino Hengsten, 2 en ;3 Jaar,
uit de stoeterij van den .Heer Kotze,
'Berg Rivier. ,. T k
'1 paar ~chimmels, RIJ- en re

'D..nrd 16 hand hOOK, het eene
nw> en, SI' t-waarvalI {en uitmuntende c 11e

paard is. b 1
1 Bruin Bllgl!Y Paard, lG anc

booz 4 J'a;!1' oud.
"" "Ill mak rre-De (JI'erigf'u ZIJL! a L'[ =:

d I .'11 U'I'trlllldef G IrnmeI'e~"et'rt t , , "

M ',~ Deze Paardeu zIJn doorerfll .., ,,' h
de eigt'l1ar'.'ll pers(,ollhJk Ultgezol', I
uit de beste stoeterIJen, e:::. kunni n

b I n wordelI als dl' beste troepaan evo l ,," '

lIeJert lal:' r Lel' mark t, zlJnde ZIJ In
. ", orl'iit it' groot enuitruunte n: ,.: c ,

k I aan(hclit van Knnpersster , en le'
waardig.

Let op de Samen en het
illlllll'vrling'

Geen J';tarll z-;lnit lie 11111111
\cl'kodJl wordeu.

\\' .J, ~('II\\';\I{TZ, Jr,
1', 'A. (;OU::;"~~,

1'"Eersteklas Paarden, gedre8888l'dis geuOI'gz.ame u

. 1/1"1/" r. ('ol, ,1,".)":"'('".J. s .' . It. ' Il

J. KE~NEOY, JeN.

Let op den naam van den eigenaar.r.-;-,~.,...;' , '__c
Belangrijke Verkooplog Van der Spuy, Immelman & Co" Afslagers

\ .\\ , 'lalUl,,,lr,,r~', (lCI, t~',I;,

ZEER KOSTBARE ERVEN j -- ---------

" ft-Ff
LOSSE GOEDEREN 30 EERSTE"i~s "RUIMPAARDEII.

T'·:
NOORDEN PAARL.

DE Olli.l, !'~T,'t,·, kC'l1,lp""I",'Lillende
'1'1'1/) ,I' ",!, lol I, ,\'I,,:c:d.' om

En';': 1;\"-'" :ie '~h ~I ~Ua;lt te
verkoopcn, liecf t h·,ltJten III! zulk"
pul.,litk k l:lh Jl Ol' ti.: I,k,k z!'IH' en
wel,

Op DONDERDAG, 14 dezer
OIU 1.0.30 lire l'J'el' res,

ANALAND ARBEIDERS.

eeJ
iDfj-.' "..,m.Ji"~~qJ

.. cbri
Tol
he~
~

. Jl
Hui
Kla
e$
(ze,q
werJ

-~~

l-
Terd

I,~
-Vene

MA

5

AA
I:':U

, Vrijda
, 001"8

merkt
, 1roOi
"'ft TC

· IICbiDll
wit a
beapa
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Kantoor van den 8pecialen Com.,
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8 October 1897.
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BRANDZIEKTE W No. 80. 1894.

HLING,
retaris van het
est-comité.

APPLICATIES voor de betrek.
king van Eerste' Assi8te",tp" in

bovengenoemde Schoel, zullen door
den ondergeteekende] wordén ont-
vangen tot den Men November 8.15.

Applicanten moeten' ondervinding
hebben van het onderwijzen van
Standards V en VI. . Salaris £75
per annum, met vrij l~~ies.

Ook voor de Uetre~JOng van eene
Assistente bekwaam ~ Hollsndseh
te onderwijzen, SaI~ris £60 p.a.
en 'Vrij logies. f

Verdere bijzonderUJen te beko-
men van Ds. MooBRI'!EBof van

D. HUGO,
. Hon.800.

de( )
VEREENKO}ISTIG

lutie, aangenomen oor het
Stellenbossche ronde st-comité
op den lsten dezer, w t hierbij
ken nig gegeven dat v en na 7
October 1897, bet ver (zooals
gepubliceerd in mijn k isgel'ing
van 10; September, 1. om ee~ig
hoorn vee. schapen, bo en of wtld
in te vj>eren in of te engen door

') !lnK\LH; E.\~, .nieuw, lad deze afq~ling van d ideeling de
- l't'g,_,I,:, g"~clrikt VOOf Hlooj; Paarl, behalve per 8 rweg, uitge-
a l-onk l'l'll et rste-klus t IH'CP aats ,strekt zal worden t varkens,
los Kapkar, ook een lichte open vleesch, .huiden, vel n, horens en
:';c[\,I'knr, t'll l'en lichte Bak-kar op wol.
vevren.

Doe aanzoek bij
DAVID K~N:\EDY,

Mahm·sbury.
,\1 de 1,IJ\'engcmel(le rijtuigcIl zijn

vun zijn !',·"tto hout gt'maakt.

STEMMING VOOR

HIERMEDE geschiedt
nominatie van .Iaspekteure YU~ .. u,_

voor de VeldkornetBehappen, van. oor-,,"EI.Djeek8
Kasteel en Honingberg, zal
Veldkornet te Riebeeks Kasteel.
en te Haartebeestfontein bij den
23sten October 1897.

. Slechts personen die Q'er·C5!'1181'.I,.U
Wet doeleinden in het
betrokken, zijn gerechtigd te St.6lDJ1ltm.

Stemmen kunnen te tijd ~gi8treerd worden tnsscben
8 v.m. en 8 n.m.

Het stemmen zal beslissen :
A. (Ee1'8te Sternmingj of '8anItelling in de handen van

Minister UI worden gelaten, nominanten moeten worden a-e1&:OZIen
uit wier midden sulke aatl.itE~llu:. zal word$l gemaakt.

B. (Tweede Stemming) indien nominanten iDOe~ worden vet
kozen, et n, twee of meer aldus mOOten WOl'den ";&o_n •.

C. (Derde St..emming) persone~ Ban den iliniater moeten
worden. voorgesteld als zulke ~1:D1Danl;en.

Op MAANDAG, tt dezer,
01'11 10uur preoles,

. Dr R. KRUGER Staats- examenlonder de Minste Reserve, .' , Duitsohland,
A LS wa.nI:!e')r zal \·crkocht. \vorden 'Paarl, naLij het S~h",is. VO?~.
t1, allt' soorlen Negotie Gooderen h~t n gfed~re~de :; lateren DP~. Ijk
L' V 't G 't Kl UI gooe enu lD groo uh.a"hemnen, oerzl 3, erUl, aarge- cl .ta] '" . l' t
maakte Mans en Vrouws Klee(}eren ?SPI en. opecIa IS vrou,wen- en
J' H cl SIS h . .. , Kmderkwalonassen, oe en, tevo 8 en c oen(,n .
in soorten, XaaiID8chinC8, Hoeden. De uwe
rakkon, F lilicy GoedeJ en, FralljtlS, DR. R. KRUGER,
Stoe!cn, 1 Jot IJz.erplaten, ]2 paar Paarl.
Karwielen, 1 tot Wagenmakers. en
Timmermansgerccjschap, Potten,
Panne~~~n~ ~nz.

; ~ "'f'

A. B. De YII1IERS 'i Co. Afslagen.

I :·,..;t:,antlt' t.it :

10 Gr .ot« I.'!" ", \"" X \-,11 f"ck ...en,i t, 1. ''''_I ,-, ,....

aan I~!\ ;1.(ll1 :'t!(l.lt~ UlI.D'.'X het
Ei,r('lJt!l)ll1 v.in dl'lI Il'.'l'l' IL :'lulJ.
}'~~lll ("r, "il:, ih,ll,,r,r :;-., voorwa.rr,

.. IL, t">'\" -"""":'1"'"
duur d~· t. ~ ';·';nl'!:l~'_~ aa!l~rUt'l v.n: dt'
stad !.:c', ,! "'1'::,'_,':1 :<i'c'k, :)

,\,,,!,!,;)
1 1('1;' I'~;r, 1 ()il'n tl", ~ 1:1:11'
Achter Tw, ,,'Il, ~ i,;al' }':I:I('(ll'll HIlII!."
.(BruIII) ii j.m.n uu.], ~ kor-icn , waar-
van ~ in \,,']10 melk,

G, J. RETrEF.

A. n. De Illliers &; Co., A~31ager8,
Paarl, .~Udul1cl' I "",I;,

l it de liaud te Koop,

STELLENBOSCH

"rrkoopillg' Uit de Hand te Koop.TU{ I'L\..\T~I·:

ZOUTKUIL,
(AYDEJ::LING CALEDON)

Op Zaterdag, 16 October 1897,

1)LJ oen Ondergeteekendo zijn
U eenige onbebouwde Erven uit
de hand te koop.

Deze Erven zijn groot en I{elegen
in lIpt meest aangename godeelte van
ric Stad Stellenbosch. De Ervon
bieden niet alleen eeue zoor aange-
name plaats aan voor het bou wen
van liuizen, maal' ouk eeue veilige
geldbeleggiug.

P. J. BOSMAN en Zoon, Af31a.ger3.
Stellcnboi'lch,

4 Oct. 1807.

25 Eerste- klas Jonze Paarden,
10 do, do .Merries.

DE (,ltdl'I',~l·tf'('kl'ndl·n bchoorljjk
gl,I,,< zuil.-u deze punrden

op gCOr)l'llldL' I'bat~ en datum publiek
verkoopl'n,

.1() IL\ ~ (;, F.\ Il Il I CIl' S.
DEIPERS, MOORE & KRIGE, Afslagers.

CaledolJ, Jr) Sep. b~'ï,
Commissie Verkoop ing

\' ,\"
PAAR DEN,

Inden Boedel van wijlen den heer
}'. D. L"'\I;\lJif: (\Tot'ger van
Zaaipla.ah,)

~
De ondcl',c."c'lle""I\(kn ZU))(}O op

DONDERDAG, 21 Del. aanst.
'~ )1"I:,;r:\~ ri\ 11) LT".

Publiek ht"11 \',TLIJI'i,;_'n,L:
MATJ E:-;FU\TU:\'·Sl'.á'l'lE:-

4;) Fraaie ;,Ierril'';,
4 Jon~ p:l:mku en
;} Rijpaanlc'll.

J. J. THEIW\f,
P. J. T. CU:'; I{ADIE.

Paarl, 5 Oct. 1897.

E Xl>cuteUl'cn Testamentair.
J, J. THERON, ~fslager.

Worcester, 28 Sept., 189ï. A. SPDLANDER&GO.,
. (Jl·;:''';;:;TIGD SI JARJlN

Chrollometer·. Iorolop. Elotmahra

T~E HUIZEN te Somerset Jl__ a.-
ijtrand. Te bmraPD bij J, &oudeD III ~1iI'ID JlGI'QIQI.

SruODBU<i'

:TE HUUR!

INSPEKTRURS.

··BENOODIGD

VOOJ~ $le betrekking v~' 1ije
A88istcn~ Onderwijzeres in <It,.

Tw~e-kld Publieke School b,
BritstoWn. Salaris £70 per jaar.
Vereischten, ,Engellilch musiek (in
sluitende Tonic-&lfa) en kinder-
garten. Kandidaten die Hollandsch
degelijk: kennen zullen de v~rkeur
krijgen. Applikaties . zullen. inge-
wacht worden tot den 6den Novem:-
ber aanat.

Dr. J. A. B. BAYLY,
.Hoa. &cretaris.

Britstown, 28 Sept., 1897. AANG
Or

den tijd
October,
loet: J
.DDgeme'i

,
Afdeelingsraad :Calvinia.
.1ul~lft.,~ lIIr••.,'

APPLICATIE gemaakt zijnde
door den Heer a. W. B. van

del' )Ierwe van Riétkollr, aUtU
(0 u d e m u u i'), Ach:t.er H~tam,
Calvinia, om- endergenoemde Weg
als gesloten voor trekkers te ver-
klaren, . .

Zoo geschiedt heennede kennis-
geving dat de afdeeli.·ngsraad van
Calvinia van plan is bij zijn Excel·
lentie den Gouvernellr aan~k te
doen oVt'reenkomstig 8ectié ~o. 152
van acta 40 van 1~89, om een
proclamatie te doen n~vaardigen de
volgende Weg voor ~rekkB1'8 alui-
tende, te weten :-;- . .

De Weg leidende van de grens
van "Rietkolk" en "Brazijnfontein"
tot bij den dam bij den mond v.n
Brazijnfontein, terw~l de weg
leidende voorbij de fontein open zal
blijven Toor trekkers. !

Eenige objectie ~n de aluiting
van geaegden weg m~ ingeoahrifte
ingezonden worden aan den onder-
geteekende binDen drie maanden
van af den 20sten Sep~mbel' 1897.

N. S. LOUW"
Secretaril .

DE NA.TIONALE
Onderlinge Letensassniutle laat·
scbappij .un AostraIuie, Beperkt.

BENOOD1GD,
OP een wijnpla8.ts in bet Paarlscb

district, een knecht (ongehuwd)
met goede referentiën. salaris £40

i per jaar met vrij lo~ en inwoning.
Het EersteKantoorin~eW~reld Doe aanzoek per brief onder letter

om de Overgaaf 'Waarde In "erkiDgi~ "D. Knecht", aan dit kantoor.
brengen om AchterstalligePOl_a,... ~'-- _
,krucht hbolden. '. I

, I

noofd KtJlI/oor f)QU/' ZlIta Afnlca :
St. Georae's-st ..~~tJ'!,Kaapstad..
Bedrog Mn Aasuranties :van

IU'1lCht gaat te boYen ... £ 10,000,000
Beiegd F .. ..d8 gaat te boven..;.!.£2,MlO,OOO
Jurlijksch iilkpmen over ~,OOO

Gedateerd 8 October 1897.

OPGERICHT 1869. rr~:
B'ARLY ·BOSB -ZAAD

-
BENOODIGD ,

AARDAPPELEN; .
(lD4.Y~) ... Oftle~ DU -".laJ.:acL

LIBERMAN &:,BUI,RSKI
" •• BVaG-B-r ... AT.

DIREmUREI II lUID AfRIKA :
Sir' GORIlO. SPIJOG, K.C.M..G.,

Yoorsitter.
De Hee'nlD ÁDRUlf nlf DEI BUL" K:oopmu
A. W. Sl'lLB.lUII, KooplD&l1, ~JlIItad j

JOHN W. RAIL.
Bestuurder voor Zuid !frik&.

INeen buiten - bezigheid, een
bekwaame Klerk ala- verkooper;

goede getuigschriften eene vereisch-
te Brieven te addresseeren D.R.W.,
kantoor van dit blad.

GEVRAAGD ...A'L..... v....
Crlteriol eD liBerale Bad,

. (vroeer BAD LOOIE8HUIS)

Eiger:taar.

Po.tbls II). 21· . T,I,~rlld Ad"s,
.- -- "Criflrio. HotM,"

MdeeliD~ van Ceres.

8ronietlerk8nlOroniehDerke
EEN bekwaam Boer wenscht acne

betrekkillgi., heeft goede ~tuig-
achriften. Aanvraag bij den beer

P. C. HAUPT,
. Beyers-StrlUlot,

Stellenbosch.

J. P. Du; TOIT, P. IIfi»OD
KKNN[~GEVING.

.Afd. Roads Kantoor, !
Calvinia, 21 Bept. 1$97.

Road_Ht" ~~dniJlI' BenoodigdVERG EET IN IET Te~\rt=all~ :~ doo~~ en
VOOR DB ! .' t, ~n vereieQht.

SClool OsselHl,.ltjk O.derrtttekr.e.. DAT de Heercn V~N DU SPUY, InVa1ieden oJ)tvangen speeiale att.eJitJe
lUEL)(AN & 00," ook eeue en speCiale scjtdkkingen %!jil gemaaki

TIES bo 'fOOrFamiliêD..APPLICA voor venge- Afslagen bezigheid &a!n do Paarl Dit Hotel il tepDover de beroemde
noemde betrekking vergezeld heeft, zoo wel als te !Ma4neabury, "Warm Baden" gelegen en la bilt naut.

van de bij dé wet ,'erci~c~te getuig- alwaar alle V endoties ~nz., iaan hen aan de Malmesbury "lliDerale Bronnen ty

schriften van bekwaamheid en goed toevert.rouwd, met de! groot8te be- en il ook diBt bij de Publieke Biblip-
gedrag vall de laatste 8chool~m- kwaambeid en biIlijkl*d waarge- !:&~!!etq, Kantoren, Polt Kantoor

BEN00 DIG D. missie en Predikant waar apphcant nomen" worden. TlOOr bijlODder-

I'EN ondorwij~l'C8 voo: een werkzaam was, en lidmaaischap heden vorvoege menr zioh' bij de
i..; Private Plaats School; aan acht eener Protestantscho Kerk, zullen Hoeren D. J. A. VAl{ DU Spuy,

kinderen onderwijlJ te geven in door den ondergeteekende ingee Paarl, en .A.. lJUI:It.IUJf; .Malm.b~
Hollandsch, Engelseh en Muziek. wacht worden tot op 10 Nov. 1897. I h II I
.. li Id" Werkzaamheden .te l>oginnen na efTl el ,oor'.App 'oaties moeten verl{Oze IlJi1D
van de vereischts getUlgschrifton de zomervacantie. Yu 'dar 8pII1, ,.OU a Ct., 1111a&en.
van bf'kwaamheid, goed zedelijk ge- .salaris £120 per jaar en school-
qrag, eh lidmaatBchap ~ner Protes- g4illden.
tjlnUc:'he Kerk. _.Applicaties niet 'BillijJce reiskosten, gestaafd
l~r in te zenden dan 1. December, kwitanties wordeu vergoed. EL' G LD GEL
Obwukzaamheden te beginnen op 1 N.B.-De geslaagde applica'llt G'" D, J:., .. D. '
})bre.r.ri 1898. sa1ari8 £40 per moet sich voorzien van een onder-
ju.r L1f:t vrij logies., WVzers 2de klas ~eg-certifieaat
I om tegen half prIJs te reIZen.

C. P. MARAIS, UX
, Schelm Xloof. . Ds. P. H. BO ,
P.O. GJeD L,J1Mta VOOrl. Sehoo~oom.

~.i'iCkOnI. ...." 6 0..1897,. ". .. , .

f!ublfeks Kennisg",n--

ell Paarl.
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,accrvva~Y •._:-~. ,0 ·~~keo .'
TENDERS ~orden ,.v~8'ër TOOr 0JabU # "-.;U~

he~ Bleotl'lO il ~g tI V1l1l.de .~tlt)lijD,· KImberley ~.' .".,
~rschille~de' bJo~_., VaIl het De grOOte ~1IIl elke OWm. 80 X 80
~leu~ AZlel, Valkenbnrg, Mow~1, voet en de DiauumteD·;o TU ...
lDslult:ende het ve1'8Ohaffen van alle goede kwaliteit. .' . ..•
::,:t;d.~enbehalve de hoofd fCawmeh. Men. wordt toegelaten een' of
D di . . . meer oJaun te I18JDeD1 •
~ con . ties.~ OOD~ ap~c)1•. Voor verdere bijsonderheden'doe

fioatlel, enteekenmgen Zl.Jn te ZIeD bij den onderset.eekeDde. .
en vormen van Tender te bekomen
ten kantore van den ondergeteek. P.J. Boeman eD ZOOD,Afslagers.
ende. . Stellenbosch

Het totaal getal lampen vaD ver- ,'·9 Ootober'1897
schillende sterkte is 632. •

Tenderaars moeten twee voldoen.
de borgen verschaffen voor de ni~
voering van het contnwt en zoo.
danige borgen moeten den Tender Afnemer, P.A..A.RL,
teekenen. WENSCHT lentiI1 hi' ..

Tenders, duidelijk gemerkt klanten' door phee! ~
'~Tende~ voor e!ectriscbe verlich. Afrika dankt \'oor huniruiJne onder-
tmg. meuw .AzlCJ, Valkenbnrg," stanDing in.,get yerleden, hen mede
zullen ontvangen worden door den te deelen dat daar hij t8rDf18keerd
Controleur en .Auditeur· Generaal, ja van zijn rêis naar Engeland met
Kaapstad, tot 's middags op DINS· vernieuwde gezondhe~d, hij in de
DAG, g NOVEMBE.R, 1897. . toekomst persoonlijk alle klanten

De laagste of eemge Tender zal zal bedienen. '. . .
niet nood wendig . worden aangeno-
men.

Publieke Verkoopl
TI!:

RIEBEEKS KASTEEL.

Dg Ondergeteekende van plan
zijnde oone verandering te

maken, zal op

DIKSDAG, DElf 2deu IOYEIBEI B.l
Aall Itar, WOO";II" tr,/,tr,. ti RjlIJ"k$ •

kastes], Ajdllt;".l/al""sIJ.ry.
Pllbtilk V"koo~I.

I. ·Va.stgoed.
Zijode 12 Erven bebouwd met

el' Il suffisant Woonhuis gerieflijk
inger icht, alsook Buitengebouwen
met Kelder, alles in goede staat van
reparatie. De onbebouwde E"en
zijn gedeeltelijk beplant met eeni~e
duizende Wijngaard'-stokken, nu ID
volle dracht, en eene verscheiden.
heid van Vl'Uchtboornen die welig
groelOn.

li. ~.GREAVES,
.Architect.

n. Los8egoederen.
Bestaande uit alle soorten van

lf uiarneubelen, als Tafels, Stoelen,
Kleederkasten Beddens, Spiegels
een Eersteklasse Voorkamer Set
(zoo goed als nieuw), Gla.s on .Aarde~
werk, Keukengereedschap, enz.

Ill. Vaatwerk en~Keldergereedsch&P.
1 Extra Brandewijn,~ketel, en wat

verdei zal worden voortgebrncht.

.MiJ, Á. K HOf'FMAN.

J. W. Moorrees, Jn., & Co.. Afsla.gers.
Vendukantoor,

Malmesbury, October 7, lê!J7.
Departement van

Publieke Wsrkl'o,
Cal ..doupleiu, Kuapst.wJ.

!J October Isn. .--------
SCHUTBERICHTEN. Kennisgeying aan aIlruf:lien

bet moge AangaanAA~GF.HOrDE~ ill het I'nhlit.ke
schut lA) Agenhni~, boven den be.

f>aalden tijJ, ell indien t"HII'l'n I'f'll)"t zu l
en ZIJ nit het sch nt verkocht worden op
Vrijdag .. den ;, '\t)\'cml"'r, 1,~!17, om li)
lIur'" lllorg'eo8:-1 rood ~t'rf'ekende O~, ze-
merkt rechterbout .1, (' .. linkel'!)f)llt ('. ;
1 rooi wit neus 1).'. lild'''",r.r wink"lhaak
'all \'0"1', en ""ijrJ" "all al'hler; I blauw
.•"hilllllJ.·II](,Ilj.i'"r paal'd.:, j,nr oud. 1."'11

wit at'llr('n'''t'I, l"n"",' IIwrk : I bru in
hcu{,.'>it paar'!. ;\ jaar «u.I. zouder merk.

((;t:t I J. W. IIERRID(jE,
~churllle"~tcr.

.\!..'t'llhui". )ÏalllakwaLln,J,
:.!:! ~t·P(t~l11IJ(·r. 1,'~lï.

DE ondergoteekende wenscht zijne
"de klanten te danken voor

de ondersteuning hem gedurende de
Ia.atste :3 jaren gegeven en wenscht
hun en het algemeen publiek te
melden dat hij Dil een ruimer plek
he~t betrokken en vertrouwt hUD

gUD!!t als ID het verledene te
erlangen.

I( ENNlSG EV ING.

JAC. HEINE1r1ANN.A,\)Ï(;F!Inl-D~:S ill hd ""hilI tf'
K lavvrv h-}, over tlt'n \',·nw)d •••,fdf"u

ti,)!t Pil f' wOf-dell \"P"~(M,.'ht Ol' tkn ;1'.Hfe[l
()l'{ClI"'f". ).,",:17. iu.l n-n lIie( h'\'ort'nto' J!1'lo:it:

I v.. " "11"1'1'1" 1',,,,,'.1. ~ jcrr oud, linker
(>·tl'ha lf'ma.m van VI),Jr • rechtor oor win-
kt,lh,c,k.y"u """r.

I !'I>Q<] sch irnnu-! llH't'l'i". unrt re n t tj
j .rre u vlIJl, g't'Jrl·3Sl'Cnl. n-chter Lout ~. H.
",·1'1'&11<1:.
I IJruiil r,wlTie,:! j.urr "'1'1. on),!'t'l1lerkr,

hnkcr wtt achten·",,1.
1 rood.,; bruin k»l rn.rri», ·rt'cItteroor

wlllkt-lha:.k vau .uhter, bej.uu«L
I va.rl b lanuw ,,'him'npl hell>r.'t, j jnar

.-n.l. lillk;l'r~,or hldfmaall van acht ..r.
I ged 'vaal m--rri .. o verkru.s halfmaau.

l'mtrl'llt;:t jaar.
l rond;; bruin merrio, s;:;'pJeel"ll Pil bt'~

jaar-I, r,.~ht ..ro()r wink,'llraak vau \'001',
rt'l'ht«rbout .-\. .1. )Ï. (!,·br"nd.

1 blauwschi nunel IIIPrri,', l in keroor
winkelhaak van vo..r. r('ehter!)or zwaluw-
!!taart 8!1~ van vu"r. ,~ j ,r"l1 ,.wl.

1 zwart ~rij" IIH'rrif', :! jaar (Iud, knl
v<lor kop, linkt'r'>()r winkell"",k "all Yoor.
rechterour zwaluw~l<I"rt s!lceljt· Yau
voor.
I Lnlin reun paard, klein kol YOuI'kop,

Ilnk ..rhenp in, rechterbout W. gebrand,
gd ..enl. omtrent" j<ll't.'!1 oud,

IX verband met boveustaande
ad vertentic wenscht J. Hcine,

mann het publiek te inforn~eoren
dat de zaak in vervolg gedreven zal
wordeu onder den stijl of firma,

HElNEMilN, MILLER & Co.,
Bouwmeesters en Contra.cteurs,

Lady Grey Str&&t
Paarl,

Alle bouw- en timmerwerk aan
de firma toevertrou wd .zal met, a.~
~pned uitgevoerd wOl-den. Goed
werk gewaarborgd. Verandas en
balkolls een specialiteit.

Do firma heeft altoos het vol·
gende gereed voot' dadelijk gebruik:
Vensterramen, Deuron (alle grootte)
enz., onz. Bouwmateriaal
worJt ook verschaft.

Bestellingen voo!' graniet voor
bouwdoeleinden worden genomen.

Telegra.fisch .Adres: " HEIi.DUNN."
Postkantoor .Adres: PAARL.

(Get.) Il. D. WI(,KE~~,
I S('hutm('e~ter.

AA:\,(iEHOFr)jo:~ in het, schut te
Ilr(jote \'Iaktt-. o-;er den veroorloot-

dell lij,1 ('0 lt' worden vorkocht op Jen :~O
(1('1,,1 ','1', 1.';:17, in(licn n i"t t('voren ge-
I, "r E,·n g1>e1 rooi hul. oll).!'etekend,
00g>t·llll·rkr.Itmtrent ;) jaren (Iud.

(;,·t) ~. S. LOrW, .IR,
S('hntmee~tt'r.

PAARD}JN' ]MARDEN ,

HEIIT u een Paard lij.l"nrle Mn ,le Schurft
ZIekte, zooia, maak het dj~r gezond me,

ADAM'S "X-O n DRESSING.I~het ""hut van den oudl'l'geteekénde
he,illdl zich I">\'('n deTl bepaalden

t ijrI :-Een rooue ko(', elf .. ns wit pen~, wit Een zekrr ~",u",",mi"dcl hinD"n 8 d";len door
]i,,,,tt'll. wil kwa.lI, hal't kol voor den kop, d".dver !!"urtlik. Hl'l i. even g"......1 "our die""ifJ.

siek", in ~charcn. •
7.ijmaakt II i"r, gemerkt half maantje van )lan. I"")he,,, en 7.io.
'o'>r aan "t'i'le ooren, omtrt'ut:3 jaar ow!. ~;c"zc~",nvoo. BOJo;R}>;)'i.
Ind i"1l n i..t geh"'t Vtlur (Jf op Zaterdag, Hi Prijs •." •. en ~•. &L
0, "It 1.""-" I ·'e7.,,1ve verko('ht wor- Medic,)" voor 111,,1= Zlckkn kunocn op aanrraag
d er ,. I, za u .erk.n:'",u worden

den op gemddl'n datum bij de schutkraall Adr:"'- .
te f{"hert:lon. om 111 uur '~ morgens. .

S.AMUEL .ADAMS, L.C.P.P . .J. KIES,
Schutmew.ter.

'W'ELLUIGTON.

Eenige Eigenaar,

111 L.A..NGESTRliT, K&&pstad,

Der Boeren 'Vrie1id in K ood
NIEMAND BEHOORT ZONDER

A_\~(;EHOl"DE~ in het Schnt te
We!lw,lachr, OH·r den v('roorlooftleu

lij" l'U tt' worden vt!rkocht op den :\II!!ten
October 11'i~17. indien uid hemrellb I>!'elost;
i Zwart donker Oruin muil min, oflltrent

1:1 ja~n ulld, reebtt'r oog et·U pal'el,
ruerk of br.mdlllt'rk onzichtbaar, lang
vau haar, geschaafd.

fA .Een lichtvaallUuil ruin, linkl'roor half,
L'1.aanvan voor, omtrent III janm outl,
hul{!' van haar, "rJludrul'rk unzichtbaar,
gt·""haa.fd .
, W. \"7. J. \' D. )[ERWE,

&:hutmeestet .

.........
~ !)R. LA VELLS
OD
OU
!:2
""
~
~-

BEROEMDE

Leier en Bloed Pillen
TE ZIJN.

AlII een pil voor he' hnisge&in is zo de
beste in de markt. Getnigschriften tot
staving nn haar groot nut en genesingen
van lever en maagkwalen ~ijn iD groot.
getallen ontvangen door

BAlWUElL ADA.Dt.IS
EENIGE AGENT,

111 L&Ilgestr&&t, Kaapstad.
Prijs 1/ ; per pod 1/3 "Doo.ejea Po,'mj

t~a~~i~~~tlj~l~E§llf:
\~ ... r.Jc licer,-rk 1' ...•..U!2 b~t n~ ,oed mi;n ,"~J,"" uJt t.

1i;"'t""t1", d.ry_rh wt"n"h 11 toch tll.li~ankf'11. L.c ..~
ht" lor" .(lnlwt>n w"d.l.,&n "'ef hW( ynhcbtcn T;,n miJD ~

::: tA ~.:;~r;k:~~':I~Jt;\~:~~:::~~~.·!.:~h(;!l~ml:J<:':::
,..td n;.;r bl"h on.krp,ul t~ St. Rlir1.holome •• U .. ,itul. to.
'H' ".1'1.1 rr.t't m('-":rl.,:Chfld rin br"iter b'JrOt , ..bAd hcbbcwl
10'1 tors: ..... rt .,.ft'\. dOlt I, ,C'h~l en al UilIfCput w.... Hd
.. ,,/ n d...' 'Il 1""""':0;<1 Il\~·lhc.d CD wd wu. ~rci .ft"•. ea
.t"' j III. In .f;ut J4~,.tc.l.Jer \alI on~n te word.a .or'"
~~... ~ mOluc!l,dICld.-.1 t.u., _ide •••• ..._...,.c ... J.
:HI;.r.."

EEN DOKTERS GETUICENIS.
EEN DOKTERS GETUIGENIS.
EEN DOKTERS GETUIGENIS.
~~();:~~~:(~~O~~~=8~,t::i!~f; t.

~V .......... tul 'o•.",rrlfcl,fk pryparaat "(ough L~ .. n"
nl ,~ 1\::,1. re nu ~ .. rlt'\\"" de t~.. tstc ~b1 ,arr. t'oortt h,e,.c.
'" ".' I" f', .. p,a ..., ct:. 10 ml:n prl1";~t.e praU~t. 111 hr.., .
C' ..'" ':,' 'Jil· ,"1'1. IIr: l.j'! dl, 'ijl_ 1nl ,CT'OJecu. (n."""",
• (I".r.·"," t:l, ... Lo.-rn.". II t.d ecnirc miJJel d.&t mIJ tn'''
j~"~d ',r li',O,,- .relt. O• .uvm ra&d Ik ~ .. c l..Gct1l,c:. ka
"' .. h~ .. t~ t I :'c:1 put.lj~_ u,n di.. a~D C.W'7h, 8r(lll(IUtta.
" ''-f·Arw*t.Al.I.&D "DJc.loaa In.taIle 1ij4c_ la. Uw ....c,Q., ,,~.

A. GAUJl!L.M.D~L~të~s.: t::~:=
CEr.RUIK KEATINGS l.'OZENGF.S.
GEl>RUIK KI::ATINGS LOZENGES.
CEBRUIK KEATINGS LOZENGES.

M R .. tO l' jaFft roIeHa" s-.ns K .. ~ CÓacJo .......
...... b:tt ¥"'t .;~m... 1t! wc"., ,. ..... «tnop lt; S,oot« ...
• ..ft.IC l'Of'Itn, DIT'.d.. r '1'j rn~4 alJa la ek ftr Idltl.,.
,rn!'t'"l '." \\·1r.~...,. Hue... ,...... _ ~ cak*
ac..tt t't.Ulkbtia ..

CEHEEL EN AL ONGEEVE.NAARD.
GEHEEL EN AL ONGEEVENAARD.
CEHEEL I::NAL ONGEEVEllfAARD.
Katltop Coop t.-.1ItIt ........-.. r .'N •.....N-.H~."~ ............

. ~ .......,.......,....

larkt Plei n wgieshnis,
SCHOOLKINDERE..V w61lBChende een

aangenaam, gerieflijk verblijf en
goede behamlelingte hebben,alsllij hierheen
komen om opgeleid te worden, gelieven bij
den ondergeteekende aanzoek te doen.

Termen: £9 lOs. per kwartaal,
Wasschen en StriJken ingealOL8n
!lleen jongen! behoenD a&lIIOek te DD

D.' J. JACOBS.

f .

OF, DWAAS?

De Heel JameS Grtbble,

::'':1'1
~
Irtrtea c.ro->
Kool ....... ...

=-...
Kool........
s.... "R___

0. ......
ZaIU''-
MllUtjel H'
U .....
'-
~leD n.
....-<P-)~ .,.
KaI'_... ....
a- ',...
PIIfatM .....r-.-en
~u.rteá

S' : : :: : Il
0001';;;"00
·"-0'
O'.-OfO
(j •.• "'!' 0 I
OO.t-OIc,.°.1-0•o , :'. i_ • 0
01. ·Ct - 1 •o 7 8 011
o •• 011
tlOO 011
080 .11
'0 t•• - .O"lt
.. "II 0 0

.~.IL' • ~ 0 •
"", :011'-01
...'-00 0 at - 0 1DOODBERI.CHTEN.

OVERLEDEN te GriWf.Relnet o~ den
20sten September, 1897, 1',~SIB

BBLUA BURGBR, In den oudenloa van
2 maanden en .. dagen.
.. Hij i8 de Heer, Hij doo wat goed la in

Z ijne ooge n,
Ik ,..al mijn mond niet opendoen."

De diep bedroefde Moeder,

De Wed. HENQRINA P. MINNAAlt,
(voorheen Wed. BURGER.)

• JWUJEBLBY.

(VoIIId.A_J_r--c6Co.)
----J..

7 OOt.-{P... telepaaf.)
, L 4. I. I. d.

Heel... 1 14 0 0 0 0
KielI.. 0 18 0 0 0 0
Mielie_I.... 0 19 0 0 0 0 .
Kderlcoorn... I 1 0 0 0 0
Zemelea 070 000,
lIP 0160 000
Voer -... .. •. 0 6 0 0 0 0
Kaf 0'60000
Uieo 1.60000
~a 0170 000
Boter .-Ib. - 0 li 0 0 0 0
Eieren 010 000
Hielioeea kaf lterlr:er, ba"er ea _ awakbr.

)VERLEDES te Achter Hex Rivier,
op den 2ti September l.l., onse ge.

liefde vader, de heer COENRAAD JORAN·
NES WIUM, in den hocgen ouderdom van
bijna 8;') jaren.
Zijn leven WIlS Christua on zijn sterven

voor hem gewin, Hij i8 heen gegaan met
gezang 4:1 V8. I op de lippen.

C. J. WIUM EY D. J. WIUM.
Achter Hex Rivier,

ti October, l!i!11.

VERJCOOPINGEN
() l' den 28stcn September overleed aan
. OH!.ewoning, in tien oudemom van

51 jaren en 2·1dagen, mijn teedergeliefde
echtgeuoote, DonoTH~~ CHRI8TINA
JASPERS, geboren te Amswrdam, Neder-
land, ua een "'elokkig huwelijk van bijna
25 jaren, mij nalatende met- 13 kinderetj
(vier uit mijn vorig huwelijk) om dit Voor
oos onherstelbanr verlies te betreuren.

Het leven was haar Christus, en het
sterven gewin.

Tevens wenseli ik mijnen oprechten
dank te betuigon aan Dril. Hotfmiri- and
Retief, Di. Louw en Moorrees, en de vele
vrienden, voor hunno liefdtmjke deel.
neming betoond, en de onwaarueerbare
hulp verleend aan de dierbare onillapene,
en aan onsdte achter blijven.

De bedroefde echtgenoot,
GlD. JOZ. M,\.LHERBE

Paarl, 2 October 18n.

J FRED PDTZ tt CO., A"SLAGERS.
111Oct.-Vracbtbur, dlltrikt Welllnctoo, -.&II

k~bo~~ .
011:0. O. O~ AFSLAOEn.

te Oet-Orlkwutad, .. t.re pJaat..
J. W. MooaRUS JL tt co., A18LAOIBS.
18 ~K~arr, JODae _la ell purdea.
D&KPBB8, K90RB tt I:RIOI, U·SLAGKRS.
• Oef-Ten dorpe CaJedOa, __ 11'- purdea

811--'
14 Oct-Wolfknud. dlItrill' CaIedOO, .......

plaatl, I-. lOMenrD en Ie__ baft.
It Oot-fe Zoat.kuJ~ afd~ Caledoa. joop

~
,. J. BOSMAIJ " ZOO.N..A.P8LAGIBS.

10 ID II ~ W., latbue PIUUen,
"Yea, le-.de ba.., rt,...... ~ lWerUd. .

CRAS. Jl. PRY.a, 4nUOSa.
16 Oct-K_Il.D!.,.W, ClaawiDlllá, '"-le

ba.. ~~ .......
A. O.II. TBUBB8,U8L"~B.

JO en II ~ylcl, "iotdkt SweIleDdam, be.
laalriju YerkDoplq na ko.t"re ftIte. till ~
gOOdeJU. •

ANDRIES J. BliSTER, AFSLAGIR.
12 Oct-Bl'II<iIrnbeq, dll&rikt ClaawfWam. kOlt-

bueplAa~ .
16 oot-WIttedrIft, .d'-trillt Pik.etberr, lenmde

ha ... boerderi~.rijtuJgea, ena.
J. J. ROrUYJt tt ZOOM AF8L.AOBB8.

12 Oct.-Koebertc. ~" .... eaa.
A. B. DB VILLIBB8 tt 00, AF8LAGERS.

13 Oct.-Te Frantchboek, 76 enen op ~ dorp.
'.li Oct-Te Moorder Purl, enen, le?eDde bne eD
I-.~. .
III Oct.-Aan de Purl, YUle eD loae I!"tdcl'llll.
16 Oct-Te Klal.IIDOó.lll:at1e,30 Gente It'- ruiJI.

paarden. ,
I 1 Oct-Aan de Purl, or>IIlmi81leTerkooping.
FAURI VAN EVil: I< CO., AFSLAGERS.

lfi Oct-Te K,.1eIaoaI, Banboek, koetbue ho.'
rud, etubateD, hipea, ~... karren, le1'ellde
ba", en aadete Jo., ,,''Oederen.

J. J. THERON, AFIlLAGER.

Verzwakte
Levenskrachten
Arm Bloed.
.Leest wat Ayer'1 sanapari11a vol.

bracht heelt voor DomilU! Z. P. Wilds.
een welQekende .lads zelldeJlng in
New York. en een .broeder van de
overleden vermaarde Recbter Wilda ;
: •. Ik beo vele jaren laag een lijder
gewees: aao pui5ten en andere lIibIag
van gelijken aard. veroorzaakt door sic
verarmde toestand van mijn bloed.
Mijn eteoalust was gering en mijn
gestel nog al erg achteruit gega:uio
Daar Ik de waarde van Aycr'. Sana.
pariDa kende. door op te lIICfkeo wat
goed bet bij anderen deed, begon Ik
bet :lel! ia te nemen. Mijn

fteoslust'er~'
zich reeds bijaa bij de eerste dosis i
toen aam mijne algemeene gezondheid
toe, en nu is dezelve uitatqead. Ik
,evoel mij honderd.per ceht sterker,
en Ik sdtrijf dit resultaat toe aan Ay.. '.
8arupariJla, die Ik aan kan bevelen
met volle verU0II1I'en ab de beate
bloed medicijn die ooit ~:
werd." - ' ---Ij

Voor ~e kwalen veroorzaakt door
arm of bedol1'en bloed en door •
meeue verzwakkiog. gebl'uike men

. J. W. STiG LINO, AFSLAGER.
"Oct-TeWltuW" 8aldaababui. JetteIIde baft

lOMe S-Jeren en de li! laad Jltaulde oogst.
P. J. BETlSF, AFSLAO&n.

t'2 Oct-Te Eeodekllll, Pikotbel'l, TUIe eD ~
gooderen, .
VAMDER SPUY, UIJIELMAM tt co,AFSLAOIiBS
12 Oct.-Te HaHboibol)', pMl'den en llaeht_

A. 8EROIiAMM, AII1U.Aa&B.~ ~
• a NM-Te Ui~ dlatrikt eer., plutea, yet

en I.- roedenm. ' -

ZULT au WU8 ZIJN?

Ayer's
Sarsaparilla.

EENIGE NIEUWE

Ho/landsche Boeken.-.,
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PROBEEJR

Het Zuid Afrikaansche Leyende Haye Geneesmiddel,
HET

Grootste dat de \Vereld heeft opgeleverd. .
1.-wat de heer THOS, P, THERON, L.W.V, voor Riohmolld, ell Searetarta .,..

deDA.tr1kaIler Boud scbr1jft,;- Ilritstown, November Il, 1896.

Volkomen veiliz !
e Niet-nrO"it'tiO"!!

• (;em~kkelijk we te dienen III
Te verkrijgen hij alle Winkeliers:

Bijzonderheden te bekomen Lij

GEBJWEDERS fIUEDLAND.ER, De Aar,

"RUNDERPEST.
JEYES VLOEISTOF :-Het eenige ont8mettiD~ middel

gebruikt, en 81)80;.8.&1 voorgeschreyen ~.oorde Begeenngen van
deze Kolonie, Transvaal, Natal en Oranje VnJ8r.aat voor Runderpest

Ontsmetting. H beo .dere weten-
Gewa8.rhor~ doer dr. Koch en dr. u~ n, ell

IIOhappelijke authcriteiten. .,
Ee~ige Agenten voor Zmd AfnT&, ,

OTTn LANDSBERG EN \'00" •
• ~ KAA PSTA:Q.

Ondcr-é gcnten in nl d,~ \ oor nrevr-ste Su.oen.

:E~~N'-"--'-~ ~VING3•. , ' , , I - -r-. I =r: ··1 --=-- _.-J_,- ..._~ _ .............."--"""~ ~ -

DE !Jt,,"I, r ;d. lO;l'tH!l.' I.: ~:' !t·l.,d utn ()r'I~,'!'l te ,o~;van'~n ,:oor de
\'1) ", tl li..' .. ;.Lt ",'" \'"IJ lit' \lI ".: "\,:.1r~ftr:ne runner m deze

Koleuie Ill~\'\'Ul'n~, \'L'n·;llr.Ji~tl III ,i" b'"briekl'n van .

::E-1: ..D.. G ::C R :!,,!',,i ~'l.. ;rJ C;:. C <1.. T_.,or D'. ,
::E--::;::OLL~~ND VIZ_-

• Het K03m3rk." "Drie r'rJ0"'1"'~:-',.,:." .. BaL<,:kers LIevelings

Al-u«- !t' Il 1"J~"; \.,. II' :: ... '.',>,.':'\',' ,:·\1·, \,t~,·<'·II":H),·tt~n ~,·rc·.;~t.'notc., etc., gppreser
VPt,.;_l i.. .. ',t' ; '1/11"'It',.II,'· t..lt ·:d,,'Tl :.111 L I~Hi};ll·H. V':""IJt"" ()rJ~:"R \'('ur Óf'
p~{,e'l{:I0:'" o' :"";' -. J \ ,Il '4_.·t·I·I,~·, - '-Il 1"I\~II,q.,1 iilill,-r'"" b,·t~.1 ();·~t·~1,li8a<1oeken,
Jdll.;I:""[, 1.,;;1.,1 " i. L·,>,t.·,·: il. ,·It.~ .. ' Ill .• Ijl 'w t"",'",,.;, '·,lIi L. \"oL1I..l'L.l edet, llo1land.

llULJ.~tL .. ·~ l c ! lp·l.llllll,:"':-.<lr' .i.u. L~t' \l':lI11-r..L.!UJvll vuu

E~J::l':L.E I-J:. "TJAN N OOJTnE.tt!.
E .s ...--J I Li- »:c·.oNIT ,

\'IIIJr VII'H', :,·l I,· ti :jl:-< il, II.> 1,~7\~ :~"._..r .•x .}, :~.\.-\?:~"Ar." ft'
tt 01'1\( v,. n t ') );' , n -.- f! -:. lP" ;,.

CO.,o
OU

HEINING MA 'r J..!jRI AAL.
Doorn. Draad,

:IJzerën. Stn.n.da.arda,·
Gla.dde Galvaniseerde Dra.ac:l.

lJZEll'YAAR voor Il UI~ELIJK GEllRUIK
Ledika.:n.ten,

Kook lra.chels,
Olie Hook Kachels.

~. 1V.I. ~<»SS ~ C:::C:»e,
Wenschen de aandacht van graanboeren te bepalen

bij het feit dat de
1KASSEV RARBIS ZELF- BINDBR

:\ OG Il ET \' no ({TO LW NEE~IT.

-~-------
Zo iii de lllel'~t pt>pulai re ell Illee~t "olied gebotn..-de machine in Zuid-

•\frika en is alleszins hevredigend.

S~hrun 011 pnj:en e:J DljzonderhedP,D,-Beste 'anilla Bind-gm M. per lb. tontel.

~I~'-'(S&CO__~ ",I t~ .

STRArJDSTRAAT KAAPSTAD.

RUNDEB,PESTI
---.---'~-

B. G. Li._;_NI:JON & CO. (BKr.i:.)
Hebbell jIl: ,t Ull~ \'aIl6l'll eeu Grooten VOOITa:l<.1

Spuiten VOOl; Inen tirig en Glycerine.
Zooab door E.'l:f·t'l"tclI :..~nbevolen.

VROEGE AANZOEK· IS lW JlHG, DAAR DE A\NYRAAG GROOT IS.-------\ ~
f\VVEll,LBY-;TU.\A'I'i I(AAP,~TÁD.

TE -KOO:P
_ __.:;:;- , .-;

VRUCHTEN ~lJ8l~N.
0"' !

Iuformati$ te bekomt~·bij' de
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Steenkool Handelaars eu Com!nissie Agenten.

AGENTEN: . ,

Gebroeders CROSSLEY. ~'Otto" Gas en' Olia BngiBes.
Huis- en Stoom Kool en Coke, geleverd' in kwantiteite
~ ten gerieve van huisgezinnen tegen laagste prijzen,

ALSOOK

Vruchten UitvoerHoutwol en
Ki~tjes 'enz.

DE DE

Rippingille
Paraffine
'Stove,

Rippingllle
'-~Paramne

StOY6.

" Floorl:ne," Aanitaire YloervemiJl, in veracheldene kleuren 'YerkrlJgbaar.
" T..ptJ .. Zeep" rebigt tapijten, matten, en rags .poOOig.

Agenten voor den .. Handy" MoleJl8teen. Stoves en' Ledikanten in groote
. . ver8Cheidenheid.

KO'GH,en DIXiIE, Kaapstad.

Bemoedigd dool' de enorme
verkoppingen, maken d. Fa-
brikanten zich gereed om
SU5O,OOO BLIKK __

TE VERSCHEPEN.

B.-G. LUNOH en 00.
HliflUlS, JU.TlDiW.en 00.
J. D. OAJ&TW1tIGBT en 00.
B. LAWBD'O. eD00;
STnJLU{ XoPJrCBSOWeD 00.
en bij andere PakhuiseD. .,_oow.

,." -..,....
Zul~ Afrikaansche V.rteg~nwoordiger :~

CHAS. W-.HOLMES,
. Timber Straat. p'ie\~J1)ari~ur,io

~ -'Nederlandsche Zuid-A.lrikaansche
SPOORWEGMMTSOAHPPLJ.'

Kortete en Qoedkoopste Route voor Reizigers Qn
Goederen van d&Zee naar Johannesburg; Pretoria
en andere plaatser In de Transvaal. ;

.oaa-:lijksche person.ndlenet va~ Lourenco
Marques (Delqobaai) in 24 uren naar Johannesburg
,en 21 uur naar Pretoria. . ,

fuif IMf 1_ • '*__IIffL-iI Jl t71

.-
\flJNuy.;En:- r'.-~..n ",~1I!11f'1\ rt ....eu
111 bctl1i;(ll .. ik ill .'CI i . 111id Mllft u v.u.
.le lf""'le lIitw.'.1:i'IJl UI> Il! t EU ~I.\Tl
CUILO in mijn ):'''''1\1. Ik t..'il C).j i "'''11 ",ad
eD heb :Z3.jH"·" la'-g l!,.}u.I.. u "an ~~II 'IO:!\-
ISCJJE ASl'IDL\ eli lttllW ~L\rII\K ""
aocht "el"lidllilil!' \'I'U vele hc.U.·QII" geuo. II'
kundig e,., ''', 1'",1......,dol .lIeil .. m:ei.·r!JA,\I:1.-..
rind"" en h,"t ib mij .. J.,,,,,·ál all,,: Jo.'4.'lo"fiII
melllOCb"lij\e bl.-k,,·,ul1nheid v",tu I. cut <litt
i. RlfEU'XATlOIlR() 1,,-obeen1e II in~
ujll mi·j ... N..ur"lzi .... nh..u.,.," I' It ." ,,:jnen
iu hoofJ en lUll b'·,.icbt \'c,d" ...,·," ('II b~
.. ielI"'" il! ver eu wijd ,·el,.,.,,,..,;.1id.,L "Uil.
ui_ter V,(tI ROOT omrOl' I.... -tlt-tu '.1 gt'!Z'>t'"
wu 'l'aD die wOlllld"!ijke 11,od...ij' ,,,eQ dit
,,·u 1rerkelijk h..t g..vlll; elio.ee d1! a.""
probeerde oev.rtlt. liet ann.

De beer Jo\ooll YA.II ZUL van VI Hno tri II
(3 1lur .... n Sl.t!ij""burg), is J:eh &I .. an
eea ICbijn'baar ong eue'~ldijk¥t'\·..1 Rb..u-
matiek ea Jicht. Nooit, St.·i sij 'HIel,·.
Meft. V",. Zin aan mij, WaR er !"'tI ,~I' ~~-
'I'al .IID "''Koorta Zirkt.e," r.ootlJII zi :h"t nue·
m.eB. De _te do&i" RHKUA .. lCUltO
deed de lijde1ul. jonge mau MIJ! .I.pen en
mea.cija werd vOOl'tdIl.rE'Jtd ~.....-.llehd,
hoewel. de bJlJ'l!D en vrienden Uï.ltm ~
lliJ. .. YWtNChten dat. bij Ie_ lOll, ..,

liJl lw,nfr VI!L1l deJl"!O..,
kracht TUl cia ,WIUTlCUlW en
PILLBN. .

De 004e.., V",. 'DD "'lU.Wmi....- ._ _ bOUtel.
Dr! 1Jeer .. Conua. ~w..

... .ádelijk 'fItrlicII&iag. KijD

................... .1.Á.lm.
Bm~"'ool'--IluiMa-I. lIIijf .w ...... ,
JONES J;mEUlIlA..tipoeM' Ztal4-Afribaal!rhe.· WW ....
"1Gb.. ~~. i.bea " , ich\ .Leede
AaIat,. . - 1& lMeft
". ....... ~ ...... ~
....... . Ja ftlbijpllir allllApaQ.o__ ~.., ......w
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~~ P_I Inset-
r! No. ,prijs.
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H.iO l"crcllclA
112\1 C
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Dili_al CoDacit.: BartII ,But.-----NO'TIOE.

w. WESTHOF.&N,
-pro Hoofd-I~or, P.W.

Departement van Publieke WerkeD.
Caledon-plein, Kaapstad,

2' September 1897.

POUND S~LE.

TO be. iIJOl!lot!} of the Pquad at Kerion, if
DOt· pnrioul:r reJeitreed, 011 tbe 1JOt.IJ

October,I897. .
1 JAmb,)eft ear ltump. rl8ht ear wiAkeJhuk

in frollt. lettered 1. K. , -
1 lAmb, ~f~ ear .tIlIDp. n.mt ear lIIJuare in

frout. 'j
1 lAmb, .wallowtail, balf ~a behind, right

ear IIlijtje in froG$. i .
1 Lamb, swal1owtail, half láOOII behiDd, rig"

ear 8DiNe ill froat, aq~ behind.
1 Ewe, left ear half ID(JOD ,Ill bam,. right ear

half mOOD ill lron~$.P.
1 Ewe, lq1UIN behind ear, .. aIlowail,

hall mOOD in lroa$, P.
1 Ewe, !.eh ear half lDOOIl ua from, right ear

lwallowta11, half moon .iD froat.
1 Ew!, left ear 8tum,p, h.aJf '-Il. in front,

ngbt ear lIIJnare tu froIit.
I Ewe, !.eh ear aquare in hout, rigbi ear

aqllAl'8 in front. liripe ......
1 Ewe, tChWna in froM, rig" Nor aqnare be-

hind. :
1 Ewe, left ear slip, right ear IWIIllowWI,
, lett.end B OIl left .hoak1er.

1 Ewe, left ear hall mOOD iil ~t, risht ear
Iqnare in front. .mpe cm the bead.

1 Ewe, lelt ear half mOOD. bebiDd.. ri~ ear
Dobbel steeD, lettered 0 left aide.

,I Ewe, 'lelt ear ttlllll.p. rigijt eár ltamp, hall
moon behind. ;

1 Ewe, )eh ear half UlOOD i.O froot, aquAre be-
hind, right ear brobU marb .let&end
O. IC. ' .

1 Ewe, brOIWa _b. ,
1Ewe; left. ear eqnare ~ and in Iroll\,

rnrht,_ aqnare in fro, Dt, Iett.end 1. O.
(déaCL) , '

G. F, ~ENNING,
.Po~.

.Mertou, September 2Sth, ~89i'.

DeparteBient ID Pablietf lerteD.
AAN BOUWMKESTERS~

TENDBRS worden gv~
voor het l»ouwen van alge-

meene baden aan Mt Valkenburg
Azie1. . .

TeekeniDgen, .Specitioati~ en
voorwaarden van contract zijn .~
zien en verdere informatië ~ be-
komen ten kantore van' den ondar •
geteekende. oe "CASTLE j,AIL" M•• tllChllPl~l

Tenders, duidelijk ~rkt "Ten-.
den voor ~eene baden. Valken- D' JI~ Lijn ...... _
btU"gAziel' zullen ontvangen weir. .... ltMPNd ~
den door den Controleur en Audi. --- w;;;ï18: ta '1lV .
teur-Generaal, Kaápatad, tot om 12 ~~=,::e.....,.

op Donderdag, 2l October, _...,_.. --...-,
1897. oot. J.J-lfORlUK CA8TL,,)tap&. u •...J..
Tenderaara moeten twee voldoen. "17-0VllOT'UB 0A8TLJ, ~ lIu

de b?rgen geven voor nakon:Ung
van ht,t contract, en r.oodan~ bor-
gen moeten de tflnderl1eek~l1.

DA laagste of OOIlÏge' een3er zal
niet noodwendig worden': aange.
nomen.

Zyl~RIKMN8CHB~ ...~=-
KOIUXKLLl'D ¥AILDID8T-

H. S. GREAVES,'
Architect.

Depa.rtemen' van Publieke Werken,
CaledoDi»lelD, Kaapetad., .
,30September,l897. _' I·.:~'~k-,~. ,

~ ~Afdeeliugwd _ oost.
'KENNISGEVING. KAAPSCHE P_ZON ~_

GOUUIUIBITS SPOOIIIGlI, KONINKLl.J.u 1fAILDI8C:atJ'MVElLKOOPING.

{
West.eOjke" Middel-

... landBcbe en ooete.
lijke stelaeJa.

Provisiën ... do.
Mo~n l'aD de Proviaiën ktuusen
gezIen en Vormen van Tender·
Voorwaarden van Kontrakt en .&
andere bijzonderheden v~
1!~rden aaB de Spoorweg »ap.
SIJD8D, Kaapstad, Port Bliiabeth en
OOSt LOndeD. "
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