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WAARSCHUWING
.. ,Yoor aDe"IIB_.' der"

Of lo alle ,.~U~ waa'r het ptel
er uiet. ttellJ~de Plet i~

......... •... .,.vaa LIlavI•• ""
Voor noIlweU. 1!iDdereD eD .delikate pel1IDI1_

Ila& alpmeeD il het eeD idiaal 'fersterlrmidde~
kO.telJJb be8tauddeeleD nu Cod-Viach Olle
opploá een deU_eD .wijD eD een Ieet'

'.prepaiut ftI'~D die RmiDl1iou of Kout Op"~
..,.. overtreft. terwiJl het al de kraoht.tip etl ..

beltaDddeeleD YaIl de oUe Mlf bevat, lOoder eeD

~'Iwe aIeohteDODaIDIPamell viachaclU.iIell

De wondorbars populariteit van ~tearlls'

07l1ttidddijl.:e Hoofdpijn Geneesmiddel heeft vele

namaaksels van uit kostelijk .raiddel in het leven'

geroepen en dio worden t~ koop ,jlangubodcn.

Ten einde zeker te wezen altoos rlc-t rechte te'

krijgen mod men toezien (lat\ de naamteekoning
(in roede iukt) over het biljet op elk en ieder

doosje is. Stearus' Oumiddeljjko lloofdpgn

Genoesmiddel is) to bekomen bij uw Apotheker

tegon 1/;1 per doosje.

DEEL 68.-No 8.505.1

, ~'__ ,_ .',lTrT'!. . ....,.....
P LH k...· Wij ~ Dil aai! ~'II:"~~ B10em ~ . ~Belangrijke' U~ANe e::.:erkooPi., ~;:;~_":_~: P(J(1lden[ Paarden I~.:E;'.

Den alom beken den Bez igheids Stang.eT_ui n-, Zaaj,,-$\~plaats . .... :..;,N",,"'" . :" .. . '~~~'!;""':'~,r;-: FABIIIlUISYIIQOPJN ' __ ....mf:,t;:! :'Ï" '"
~~STOR']YI' S V" L"~"" I" Wal*.r -WOOd. -. ',',='.,' -.ohtn.. .n'-t-r-:::'""blfeke"Yêrlooplóg" kantOre vanden

,i , ' , ZeH .md...., met extra toJebéhooren., vAN' Tenders, duidelijk gemerkt

' " , ' . ~- , der Joor Politie StationAFDEELING SWELLENDA ...... ~ Tegen de allerlaagste, M~kt- prijzen. D"rsle Vl"" Ruin 'n.."..Io Lowry's Pas" zullen 0Dtl'1_
.IQ. .DU L.ItJID Cwu worden door den~ MEN VEBV(lEGE ZICHBIJ en 18I'1'les, A_Generaal,DE ondergeteekcnde, met instructif's be~lIil8tigd door de Heeren GEHR~.EDERS HEATLIE, zal --0

1
.--. ~' ,........ " ',' ,:~.. • om 12 uur op

publiek vcrkoopcri te "STORMS VLEI," op . AY. ..... _..... ''-1 TO 00... ~~;,.oeteu tWee

Woensdag 20 en Donderdag 21 October 1897 DIREKJE IMPOR'FEU~S, CAL E DON, :=D~"':.m~V:"h.tde
Beginnende eIken dag precies te 10 uur 's morgens, ., , "l, F AA ::Et.: L _'.taMad dan O~:t Get

404
7 ~~ne:e=k~~:n.borgen

De volgende 11'_tie- en Loaae Goede:ren, ......_ ... ... fII. ,,' 10', Do laagste of eenige tender zaj
I. VASTGOED : . 20 Eerste Klas Jonge RuiD nooiwendig worden aanjgeD4r>1DeD.'- JIL eo Ee~ Jonge

PRODaB_ Kerr_ies.

Het Zuid MrikwaclJe Lennde Hue Geneesmiddel,BE~~~R~!~:r,,~,:"'~:~!~
zullen wij bovengemelde Paarden en
MerrieS· op genoemden datum ver.
koopem Neef JOHAN heeft deze
Paarden en vooral de Merries met

LrW.V. voor RtohJDOllcS, eJI 8eoretar1a 't'81l de groOtste moeite in het onderveld

bekomen daar zij uiterst sehaarsch
zijn. Komt, stelt neef JOHAN niet
te leur.

Il a t g..Jccltc vn n Stol'lu ...vlei waarop do Groote en Wiustge\'eIHJo UcziglltJid gedaaD wordt, liggende aan den Zuider Kant
'fan "!le Ri\'ier 7,omlel' Eind"," Dit deel humt omt ront l~liO mOi-gen en iH "rood bekeni n..Is uitmuulendo Weide voor ~rroot- cu klein

• Vee, zoowel. a!., Slr'ui8\'''~cl,,; h iervan 1,ijn ;,(~J 11I'"'f,:"'1lolllheilld [Uet Dooru-Drnad un Olijven houten palen, en welk insluit do groote
en pmeLti"e vleieu , doch III dez,' f,:'''etlc Jwod"liigheJcl! VUil Jo pJW\t-d Id; een plaats, zijn nictM te vergelijken bij do Winstgevende
Bezigbeid die aldaar geJaaI! wurcl t en do eCllige reden wuurorn de EIgcna!'cn tot den Ktllfl van verknopen overgaan is OIudat zij het niet
lau" ..r lioodig- ..chtr-n le wer-kr-n. Jlijklln8 nl le inwoner" van de Kol"llie weteu dat Stormsvlei ongetwiJfeld con der beate bezigheicb-
plaatson i_, eli d ..ar Ju \'ul'i,;e EigenlUr voor-~iellillg' heeft ",em"akt tlat 'Ileen Bezigheiu van ooDlh"9n aard in de uabijheid tnoge
geopend worden, kau g'o•un oppusitle illgel'oel11 worden , "Il de lig,ICing van hev I'~igendom iH znlks dat bet werkelijk genoemd kan
w"r~lell bet " Slot en Sleutel" "an du !-:('heele HUgg"D., duur de hoofdwegen naat' Swellendam; Caledon, Robertllon, BredBjjdorp en
N. pier over do werf gnall, De ge bon wen bevatton het volgende: , ,

I. ))e ~t'g'"lic,wi;,kel, w'>".r;\U1\ ,i. annex, de \'ourJeeli,ge KlInlien, Wui Pllkbni., Wijn Stoor eu Poet Kantoor. , ,
II, Het groote \\00111.'11" 'Ii:<t'rlcht voor ~ afzonderliJktl Iururli es, ell htltwelk ook gubrulkt wordt als een I,' Hotel." I
Ill. Gmule Dnbbel YCf'diepiuK wanr-in de Koren MoieH staar. di" met stoom gewel'kt worJt, tweo dag!!n elk. week,ed te 4e ~~:r T:~,~' THERON,

gclijhrtij'! ook al de '\lachi"el'ic, bchoorcnd? nail dell Wal('ellmllk"I". Wink~l, ~vel'kt. Vit gehouw bevat ook den Wagenmakers en Jl, 80 riJ .
::-illlid. \Vlula·1 en bet. .,. IwlaBL:w,'kk"nd te z ien al de verscheIdene werken d ie In dit gebonw gedaan worden, en met een Voorman
zooa.I. de Heer Fr iek ie Ie l{"t'x. k a u liet n iet and"l's wezen .. Is UétRalloau, .~ De Heeren ~'KICDL4:1'DEa Baos" Dc;Allr.

1\' Slalliug voor 50 paal Jell. Lu it cu deu I'lul die verhuurd is voor du Post paarden,
V, Dail zijn er nog- :, Liebou \\'ell vun ,1 eli (i KIlIll!·r., l-e woond door tie Blauke wCl'klieden eu verder 6 Kleinere huizen voor de

dien.tboden, alsook een f,:'1U)t \V"f,:'I'lIhllis luO bij :!I) I',.,.t, "w aurin de En~in()M en Dorseli Madlinen gehouden wordon. Aan 'ue Hllillen
i. '','u "t,'\'ig'o Kmal Vali Klil'l"'" g'"lxJUwd e u . n \'1'f'Jet'lillg'en verdeeld, en vr-rdcr- 4 andm-e Kml"u Voor Klein vee en een e:rlm
Dll'l'iuI( T"nk, liet Iwwt ook frell"CIII" won!"n dal albiol' cell IIIJIII1lldschc Kerk iH en cell extr-a Pout DV'... de ILivier, Cn dlit 11.:," dOlu
oen'l' mil da ]{i\'i~r l'," J.:xtl1l ('''UUie Willd 1"11111' is die het water uil do rivi,'r iu 1'ulik. pompt Lij de Woonhuizen, \VtH'k \ViukclH
en .\lull'n en wk de JJlut'Ul Tuillt'n I'ouni"t met Waler, \'ccl mcer kau !;"ezegd WOI'tleu, doch ik denk }"O\,jlllgeuoenulo is klaaren duiuelijk,

Jlet is zekl;r da! weinigo hezigheden i Il e('nig 1)01'1' dezell Nt:Uld kunllen u\'ertl"ffuu in vl'l'koopingeu ZOOwel alMwin~tulI, eu om zlliks
te o1!er! u ,,,eli zijll de eif,:"lIlaren gell''g'eu aali IJulia liuu kuul'ers hUlluo boeken opcn tu le;.:gun w"al'du",r zij zieh zeIvOl! kuuueu 0\'01'-
tuigen 1"lll Utl uitgeor'Cidheiu del' UeLighl'id,

II.

H. 8. GREAVES;

Aréhi~
Departement van Publieke Wer~bt.
Caledon Pl~in, Kaapetad, . >

30 September,18!17.

BrJtstown, November Il, 18116.

WELKOJrJ.
TENDERS worden

voor het bouwen
meene baden aan het
.Aziol.

Tookcningen,· Specificaties
voorwaarden van contract zijD
zien en verdere informatie te
komen ten kantON van den
geteekence. ,

Tenders, duidelijk gemerkt "
ders Voor algemeene baden. V
burg hiel ., zullen ontvangen
den door den Controleur cn
1.eur..Géneraal, Kaapstad, tot
uur op Donderdag, 21 1'_1._'-,"",

1897.
Tenderaars mooten twee VOJOOfilll

de borgen geven voor. .
van het contract, en zoodanige,
gen moeten de tenders teeken~
D~laagste of oonige tender .

niet noodwendig worden .
nOtDe~ ~

HET

Grootste qat de Wereld heellopgeleverd. Departement JID Pablieke
AAN BOUW

UIJNH Ift:UD.-Hct doe mij hot grool,te ;_~:r"''''g\)n 0 hierdoor mijnen dank lf, Lct,uigcn het "oor
7.uhl Af'rikAanochc <1,:0 ee ",,11"'1,,1 TOO' ,in"'cl1r1i~'C elckten in .du'pen'cD bokken, "'",",van U mij gaf OBI
le Ut'pr,'t'Yen op DlijfJe H(.·hlll'cn voor (''t.'fuig-iIlWL'lIdig(~kwaul waara.au zij mo~n Jijjlcu. "",,~.u.rl~.~~

Ik bt"., 7.ulkK J;tCfIrw.n, en heb hut tJeIH'l)(~ftlt en 11(~hlie groot",w vrijQloulig-hcilt het aaK 'OC1ti;;{ vuehner I'!

AAn le 1"",'lclI, {Jllllla! ik vereekerd ben, ,Wllnlll.C!l .ij het t!;ulU"nl op de rechte cu behoor I ijk" wijze hebben
b...pnx·fd, zij ROker .O';"''''~l1 znlku nooit. ~uctcr Jat mi,l,ld t~ wezen.

Ik heL het !',,!,ndd Ilid HP,,,,n <)1' schllpen en bokkcit, maar ook 0l' paru'lieu, cu kan .", .. Ig een
aanraderl hd ook te dllcnl ell hij mJ cr J{t.."<:11tjpijl ""n hebben.

Ik vcrtruuw nlleen dat h(}t OuuvcnlCtncul in hchlOg nm de well'Mrt VBO lie vecLocrdcrij een "'eg
mag "iuden nm het midJt'I 1.0U h'OOllkuolJ mngclijk, ja kan het r;iju g-rlltia. Over Imnnc tttXlVrw('.gcn te
verVOert'll, da.v Iinn k..lcr ft,I,r.."Clt·~'Cu~r Cf gehniik ,,'3U Z'lU kunnen lJ1ukcn, cu het lanti cu vooral de
vl.'Cbocrclcrij er het vou"lccl \'1Ul zal hcbUcIi.

Ik hdJ hd Lcl'roefd op. oude Vljicll ,lie Zl.."C-rverm:a;"'1._'r:1wart'n, up N.;llapcn met ,JikkccJ, "our
knool'tlarm I'olr" onldl:k t, V()IJI lintworm, 00 iuaarworm, eli voor 1nt.-"Lll1cuvovr JUMigbcicl iti inb"'Cwanden
en iu iode geval "cu'!Juw !,,,,I,,ruikt w"" do uit.Jag bo"CD vcrw""htiug. '

)fet acbtng, blijl Ik,
Mijne Hccrcn,

1>0 Uwe,
1'1106. I'. THUGJI.Volk.umen veiUg r,

' N-iet-vergiftig r I ~
Gemakkelijk too te dienen r! r

ZIJN
JOHAN G. FABRICUIS.

DEIPERS, lOORE" lIIGR, Mutters... "

Caledon, ,

llden October, 18~7.
lIet ICf<lant omtrellt l>-i11101'-'('11\',\11" ~t"!rns Vj~," gelegen aau de NwrJ \Vestclijke ujtlu Vall genoemde UlVéer uituLLkende

den grund bekcnd .Ia .. De TUII1 ,'II BuullI!,""al'd ..

Deze grond wurdt beuat !lId l'~11 "I,,<;t nit ue ri\'icI' en is beplallt Hwt ....00 Dluo Gum Doolllcn, l:'>VAIlerlei geiiutc Vrucht
{>oomen, 61) Lemoen Doornen, en is \'ol'd.,,. oozaaiJ mei Lucerne en i ~At lId Garst. •

III.
;' !)e deelen \'nn de ~roemde Vee.e~ Z_?-3iplaatson " Doorn Kloof", en "V all ,lel' Wat8 Kraal" mctcnde te zamon, volgollrj Trans
p(lrt. Bd ~lnrVt'n m ..llr \ olgenH Uakens /,'<ti morgen; op dezen grond ZIJn ,tO mud H"vtll' om do ho]{t gezaaid,
; """AI ueze cig-ellllullIruen lif.,'gen ''''11 ~Ikandcr IH'UlI' zullel1 afzonder!ijk opguvcild wordOI1 en daal'nll temmCII uoch de AI.

alj.g ..r verOtuut Lich Did zulk. le duen iU1>el'u1Jc l.:igcnarcl1 andcl1I ucpaleu, '
PIQUETBERG.

Publieke Verkoopin_gTe verkrijgen bij alle Winkelier!!:
Bijzonderheden te bekomen bij

GEBROEDERS FRIEDLANDER, De Aar.
K.LJ; P - R J:V J::EIR,

OP

LEVENDE HAVE:,
II)o.\tla jonge T"ek Osxen."; sLl"),t Os"en, 2:.! .\[clk Koeien ruct jonr;e K,dvcrs, II) Koeien in molk, zonder Kalvcl'll, li Vaarzen,

1 eu 2 j.\rl·" "ud, 1 Uf"1.:,'I.1 /.(,'le"l.ie Aldl'r~I"'y Bul, I d,itto Ilolhlldsl'lr UuL 200 Gus Uoien, ;.!UI) Slacht ~Ialllelij en 2,'j() jOlige lIamels,
alll'Il rn .. t I'ullt) dracht \\",1. I pailI' ntn, K"r l'aanlen, 1 H'J PailI'd, 1 f,:'oeu geteelde JOlige )]')lIgMt, 1 JOlig Rnin Paard;-:'> Paar'den
")Ienies. le Yl'ulen \':"1 den Hell;':,l :"" den Hecl' Jacv,!Jus do Wet, 1 jon!!C AItlrl'ie, liU Fraaio Yal'kOUM, VaU 1 tot 3 jaren oud,' I
0i'rechto YOl'blure Zog, ,l:.! IStruU! \ IJ).\cls,

TE

Hopefield Landbou,v DINSDA.G 26 October 1897.GenootschapMACHINERIE:
~ Zes I'aardoll Krac!.t E"gillc;, met IJors~~h .\liLc,lIinen in eel'Mto KlaR or~le en beke~tI voor het goede wer'k dat met Iron gedaan

",,,nIt. I ~ leu Wo !::i"haaf )!achlue, 1 Zaag .\la.culUe, ! ISpetJk till' MachIne, 1 SteIn Ma.chmc, J Groote Ronue Zaag Machine, 2 !Jri!Buo,. .\ladl1llell,

.'
Zal zijn Jaarmarkt houden

OP WOENSD~G, 20 OCTOBER '897,
ALS WANNEBB VERKOCHT ZU1.LEN WORDEN:

Slacht- en Trek Of8en, Slachtkoeien, Melkkoeien, Aanteelbeesten
Slachtschapen, Aantt,>élschapen, Rijpaarden, Trekpaarden, Jongepuarden
Merries, gelcerd en ongeleerd, Merino Rammen, van het beste Has, alle
soorten van Rijtuigen, enz., enz., enz. Voor bijzonderheden vervoege
men zich bij den ondergeteekende.

DE ondergeteekende gelast door
den Heer W. WIESJe zal publiek

verkoopen

40 Ossen
600 Schapen cn Bokken
1 Bokwagen
2 Karren
4 Ploegen
7 Paarden

10 Varkens
1 'Dorscbe Machine
1 Snij-Machine
1 Lot Vaten
1 Brandewijn Ketel
1 Lot Tuigen .

1Lot Jukken, Riemen
pen

1 Lot Huisraad

Boederijgertledschap, enz., enz.

Departement van Publieke Werkeu.
Caledon-plein, Kaapstad,

30 September, 1897.
WAGEN- EN ANDER HOUT EN IJZERWARE~:

PIANO EN ORGEL DEPOT
100 LANOBTaAAT. KA..A,PBTAD

Het betrouwbare Huis voor EerHte·Klas Waarde.

EtmillO ÁReuwn voor Redlt.opstlUUldeen Vleugel Piano. door JOll,
KI1KIE CD II,W"PIEL & Co" D,...oden; E, Kuns, Stuttgart; G,
KLIJiOll.Uflr '" Co" Berliio, ADloriUan""be OrgeLo, door STOBr '"
CUIlIC, on "Ddero b<-keotl91Iakel'1', '
"HOMES COlll'A~IOX," 1 SpÏt!I(t'I, \"QI .wl riet"ijren, 6

rrt.oPp"D, good werkende rrl(i.t.e ... on "GI'llIld Organ," £15 15!<.
"HOMES COMPA~ION," 3 Spiegel., vol .wl rictl,ijpcn, 11

.p",kende regi.wf'!l, en .. Grand Org1W " eo "Swell," £18 IBs,
Allo mor '1 jareo ge'llUlborgd.
Alldere !IOONn e.en laag.
Alle MlUieklnrrtrumenten, Toebehool'llo, enz, Laatllle nieuwil!-

beden in AlIt.obarpen, enz" door goede Maken in voorrud.

lt. IISfILLI~CU,iilij"D,iiil' PIt" UlftllllUD.
ALLE CATALOGUSSEN VRIJ.

:, \'"IJ" qcl Zware WII;.:'en Wielell, H Kill' WieleII, 50 Kubiek \'uokn.Kajn.tcn hoot, :! Wl\gen Ki8t('~, 4 Ton nllerh,j soorten
':Z('I'. 1,; "e,.lf~nul.(,? I'lnqkcn, I,'" Wag'~n en K,nl' As"e:" I ?roote hoev;el~eid [Jeel"n, Pino CII Vloer Planken, 575 Zware '\VIl~OU
'\ ellllJ:':', ,\,,1) Kar \ eIJII'){H, 111.10lallg \\ agell :'"ol'ekcn, duO Korte ditto, ,"J Schl101els, ,~,j I'a.ar OB en Paarden 'Vagen Voor eu Achter
Tall,-",,,, :.~) "'''gIOn :'\I1\'('n, li Draai Bllrden. ~:! .::lli"kl'(Jutcll Ph\ukeu, <ii) Laug Wilgell~ en Disseluoomen, Hilt moet gezegd worden
dllt al bet huut uitgez,,,,'ht en Kurk,droog is.

DE
ODderIJDge lAyeJJS8SSllllDtJe
schappij lID Aastraluie,

OPGERIOHT 1869.

get Eerste Kantoorinde VV'~"""I\
om de Overgaaf Waarde iD 'lll'erllJlDGr
brengen om Achtent&llige Pol_Il
kracht UI holden.

WAGENMAKERS- EN SMIDSGE:aEEDSCHAP:
'2 E,dl'i\ S'lIi.! .• flla,aaball(l!n. " Extra Schl'Oevtln, I Wi,,1 I'laal, :) Aanbeeltleu, :3 G<.:hanfballkcn, I Boog Dok en alle auuerc ge.

reed6chappt'll oouooulg-d iu !,'Tuotc Swirls ('n W ..genrn"kers '\Inkcl.,

BOERDERIJGEREEDSCHAP :
J. W. STIGLING,

Hon. ~ecretaris.

I .~:", "te ~Ia, \\·",'"P".' I .\ f,hw? Tellt Kar, 1 ditt.o lJlIgf,:'~,,:.l Open, KlIfTen, ~ Water K~r, :2 di'iu.\·o(,1' Ploegen, ~ Eukol.vo<.l
dill", I '!e~n ~.g!.!'c, 1 ( oltHat"r, I KaJlItCIIIII'"len lill' Haltc,;, Hand KIII'I'en, 2 Zadels en 'loomeu. :2 ZeisclI, I Lot Bcc~[,evullen
I 1'1'''11 JukkeII, ,1I'a,;\!' :\cbt,'r Tllif,:'ell, :! ]'''''1' Voor TUlge", l Laddel", 1 Yzeren Tank, J (Jom K!,~hleu, 1 Knllwa~cr,::: i:;('l!nitell;
~ (iruule Zagen, en \'t'rder Gran'n, Pikken. BI'CtOkijzc!'~, Bijlen, enz,

OEV.1883., .

RIEGELHUTB Hoofd Kan/ocw voor Zuid .4frilta I

St. George's-straat, n"_"'."aQ
en Strop-

OEV.1883

ZONENEN
KOOPWAREN EN NEGOTIE GOEDEREN:

, ,'f.~:.rg"'M, H".illldewijll, ,'j l:",f,:'!.!'t'l'" \\O'jjll, ; It':;':-L:er,Azijll, Yw!'cu Ef,:'1!cn, :! ,>l\jat{,lIbulitcli lJiv Balie8, J Slijp Steenen, 6
Tuil", III"kKl'n, 1,. 1"'I"t., Ul,e J-;""lIen.,~ "ne Il'ggel' Stukl'aten, I" half legger \a~ulI, III l"dfllnltJll ('II Ankcrs 5lJok Zeilen 2'
dOI.I!,1 \\'"!!~II B"ak,,~, ~ I'"al' Kar TraW"'II,:l 7,eil '(,.if.l)ulI, 2 G,'VOte S ..h"Ic'II, .jO Gladde Zillk plaLun geboKen VC:OI'\Vatel'leitlil:g
I )',e""11 KI'I (,-;"fe,l, ~,) dll''J" Piu,'!.!' l'"b<1I"'II. ; tOil Zelf Billder Tuuw, I[,U Rollell Tabak, 7 ZlIkkell Erwt.eu, ISodi. \\'aterMachillo'
: hl_kl', ,: S,'.h:dl'1I ;",'t t;ew;"htl'll.,:!U (iel,~}i,!u Buk \'f'llell, 0 JukkclI, 15 Hollen Doom Dn."d,2 Zakkcn l~ijller .., 150 \Voi
Zak keI', _I~I ~II('.,I' Zi\k~ell, I I,:,,;.:' Stllkkl'll, 2 Sto',eo eli ";' g(lWOII~ U'_,u!'t.lrue~lt N"go(1o gocdcN'u ZlJoals, Zoc]', RIJst, SUIker, Koffy.
Tablot:nl,;g,ocd, 1.1111"'", !-Ianel, (,,)1'1111,-'1'111,,' eli KUlder lakken, KletJderell, KombaarzeIl, Yzer \Vm'ell lU groote hoeveelheid, Olies,
bte\'el~-vall allerlei FiVUI·t('Il, L'nz., l'lll, _

~lJit iH IIU eell Kali" \'001' el'lIil( l><ll'"oon met, weinig Kapitn.nl om zij" fortuin te lillan maken, en OIU bona fide Koopen; te
p'lIlut'( ,to konll'll hel>i>t'fl du e'.1!('lIlJ,rcu 1",.ltlten: lId" n.t,goed te~l elf UDr 0]' den eersten tiag op te veileli, dell Koopar dant'van de ge-
Iccenhelll te "e\'UII Illut e('us C~lIlgl: VIlU du I,,"se g"cder-"n 011 Nl'gotle wm"eu 0\'01' t.tJ DeUleu wgen l'en wuardeering en voor welk einde de
!leereu lleatllC stuck zulleu ncmeu tq,en K""plScho Inkoop jllijzen zoodat bet niet lang noorlig za.! zijn do zaak te beSJUitfln.

P. J. .RE1lEF, .A.f.'3lager.
Vendu-kantoor,

Piqutltberg, 4 October 18'97.
De Heeren AOBUS VAN DER
A. W. ~PILlUU8, Koopman, A&~:tIId

~OHN W, RAIL.
BeatuuM&l' voor ZuidJ6!C

80 EERSTE·lUS RUINPAlRDEN VE8GEET N
RUIM KREDIET ZAL GEGEVEN WORDEN.

"MO~P~ 19·R. TEUBES, Afslager .IMIJ~'~~:~:::ing~::~'-~~-d.:~:~::~:·mmud.
zak vaten zal tegcu 24 dezer arriveeren. De derde' bezending

waaromlel' Whito Kidneys e.n Snow Bull, moet tegen 10 November
. hier aankomen.

A. FI'l'TIG,

VERKOOPING lO, Grocnteplein, Kaapstad
VAN ,

PAARD E N,
[nul~ll Boedol van wijlen den heer

F. D. CnXRADIE (vroeger van
Zaai plaats,)

OAT. ,de Heeren VAN DD
hrMELllAJ\ & Co., ook

Afslagersbezigheid aan de
heeft, zoo wel als te
alwaar aUe Venduties enz., uil
toevertrouwd, met de . .
kwaamheid en
nomen w.orden.

heden vervoege men zich
Hearen D. J. .A. VAN DEll.

Paarl, en .A.. IMYIU,MM" ._.-.. .."""'~

op MAANDA.G, 18 dezer,
ZAL de ondergeteekende Publiek
J doen verkoopen te KLAPMUTS-

STATION, bovengemeld getal paarden
waaronder eenige egale paren zijn.
Zij zijn. groot. sterk, in goede Con-
ditie en geschikt. voor dadelijk
gebruik.

J

KENNISG-EVIN'"G'.

DE

OE ondt'r:;cteel ('noo iii gerl.>oJ - om OMor,s te ontvaugen voor de
. ,·oJ,',."t.1lJu .. lJ..!l t~n tt \,á.n de btste lO far~al'ine" imtn~r' in deze
l(olonie i[)gt}vo~l't!, vervaardigd in de Fa.brieken van

DE

Ripp ingille
Paraffine

Ripp.ingille
Paraffine-' M. SCHWARTS.

A. B. DE VILLIERS !t Co.,
Aislayers. YU 4tl Spil, UIIldaD I Ct"

Katitoren,
Paarl,5 Oct. 189i. Malmesbury en Paarl.Stove, Stove. De ondl~rgntetlkeudon zulle!l op

DONDERDAG, 21 act. aanst.
's MOR(;BNS fEN 10 V(:U.

Publiek laten verkoopen, to

MATJESFONTEIN-STATIE:_
J I 45·Fraaie Merries. Alsmo.le orof'l'Il voor g9?:"eSeTVt"ftrde vleesc}lIlOQ,·te.n, 5!1'c~o(ln_ etc., ~tc.. gepreaer" Floorlne," Sanitair~ ,'l<ll'r\'cmlh, in verst: lei, "'De kleuren \'erkrijgbaar. 4 J rd voo~tl in .. ue Confe<ierati" fMbi'ieken Lln::t.': Hollaod "tllae.' orde:'8 Vvor óeljt Z ", 'I "t t ,1' onge pua en en '-' f 1 "'..A h. I d li h" k r.... t.-_" Tap aep ""I'Ul{ t:'I"J en, mat ~'n, l'U ru;.:s 8llO"uIg, ' R'· pl'lIchtl",:.e soorte.l vaD .1.3e _ """'_ en UM lOU nnens., :z.n::'l.oe en I.""oe...,n,

Ag'eutl'u I'oor lIen .. Handy" ~Iol"n8tt'ell, ~'O\'~8 eu Ledikanten iu groote 3 IJ paarden. 1.IIUa8t, f.l!.net:e~, ,...egtreey'. eu!., 1'111., uit de fabriek Vd&. Vaodt!D Briel, Hollalld.

YOr.ICheiucuhei<l, . , J ~', i: i~Jo~O!InI~. I MullII1en t.lr be~ichtigutg aan de vvno.lu-;w:.t.oren van

nAJJ q B:D'%J:LBl H. VAN,KOGH en DIXIE, Kaapstad. J.J~TH~ROi'{A~;:'~~'."
, W~, i8 s.pt., Jm. ,i __.._,._

larkt Plein 10~eahDiBJ
'WELI.IKG'.I.'OR.

SCHOOLKINDEREN .weDIIChende een
aangenaam, gerieflijk .erbliJf' eD

8Oede~haodeUDarte~ hierheen
lcoJD8D om o}l8eJeid te ~ gelie~1l bV
den ood~kende UDIOek te doen.

T~: £9 1'0e. per kwartaal,
Wa.tIen' en 8t.tt'.kan InQeetoten

HA.GDRm.AXV &
HOLLAND

co .• LTDI.~
VIZ.-

'\-:tT!J 1l1'h[j"11 jui"l "<,Il \'t'l'llt-ro 1 l'z,'lldil':':" \'Rn ojJg'ell ... ldl' ()llt\-all;: .. ,~, "lj hieden"V (,ok :UHl Ela.a«;leke Tulnpljpen en " FI«;tlng."
Lawn· 1'1'1'illkl"I'H) LaWUUlO\\'l'r>" Ta}"l\! :\1angles, \ra.;;chlUachilJe~, Wring'\!nr, Draad
Vle(',;ch"af,'';, I Het Koem3r:C::' I. Drie Kroonm'!rk" ..Bal(kers LIevelIngs

> , Afnemer, PAA.RL;'

WENSCHT, terwijl hij·'
klanten door gehê'e}:

Afrika dankt voor hun mime
steuning in h~t verleden, heu-
~ deeleD. dat daar

mt>rl< ..



Iemtlsgtig m,Alfei
het·mog, !.

DE onderlreteekende dnaobt que
vele k1nten te ~ voor

de ondet'BWmling hem ge4urende de I • ., , , .

laatste 3 jaren serven ~ ,,~t BnIEK~ vEaliOOP1NG
hun en het algemeen '\,ubllek te . , " « • •

h=~enbe~~ D:neenve:r~ .UW.IIJD/·;tJI '/'Ho~elEigénRotn,
Ëi~~j:':'e;!t::;1ri f.j:'~~ in het -- a vIol" Ha.ve, onz. i hIK'." ::G'sI,,,.U'IT';::n:;~ea!lOtelIber,el. KE;~~:G;E;;:. IN DE ltUPSOHB AFDBRLlNG. Do,.::.::::,· ~ -1e8""··'re-·'u"· - _-

Tl: 10 URE V.K. - D' i Jer 8. V.YANR~.DEN, beelokm hebbende VaD actief beSir- =:.~o·i6S;;,,~. ' . .: '. ". OUderlingeD" en
d IN verband met boYen&taaDde hE\id af te zien, heeft, beelotea MD oom ........i+:i.a. te oJlderw. -. ea ,Edt.··D,:·:tier Station, eD _.....nd.. Dj..1,'8"'- •..

publiek verkoopen, het volgen e: advertentie wenaoht J. Heine- te moetI r- -Tr-- :& lMtI ti ~ lOA .I1OU .

l~~~:~ee~e:!:~!~u~:: t~de::!k~:b:e~o~~~ TOl.penDINSD,:AG.', 26 ooro.. 'Dn.' :=.'. =.~,,·.Bótio • : /\P. d_l!!.Z~_O•.BKIritb.•~_·:r~
huis er op, en geheel beplant met worden onder den sti.J1of firma, . '-"'.DIïIiWf .-.J.;w... . n . V ,I UI'WII'W' ~ ~
Wiju,(.,-aard-stokken, heeft alsook ~ ten 1o.~ in den voormiddag. '" '. Jatt-:--:- e ' .~ hiermed'e· .'. " 'ik
een extra standhoudend put wnter. HEIJD.UJ, vn:.tn & Co., Z .. t ' . . P herinMrd dat de Heeren 1. •

n. 8 E
rven aan, elkander gren- Bouwmeesters en Contraêteura, li lJ~ rdewelbekende PIaat.t "Duikervlei," met wiD.etbr4mpDde' 11 IOFDIIII08I _... ~A en Co., AdderJey:atraat thansge oentiëe , gebouwen., t..~ :Joeberg, op den hoofdweg DIF lIaJlJMllbu. ~, • , .' " eeD. fNaie.·.tIOJ'teerÏIlg HoJ.l(ddaohe

sende alh-n boplant met wijngaard Lady Grey stru.t grensen~ aan het nie •.we,dotp "llil.nërt4n," op een afalad val! iDindér K.•.EN N ISG EV,I N,G. ..•. BcMIkeD, Teksten.. ScboolprijseD,

~~rekd~a~~; ·=ij~i.ggroeion, en in . 'Paarl. =:~'m~Je;1i~l=Jl'I~~~~~en~;'MIeD 1~"'1a III" . loAf, .: ..'~w.' .._, *- Terkoop~,
m. Levende Have, als .Alle bouw- en timm~erk aan opleverelilde, behalve exceUente "'eeweide,eQL " . ; ........ .. ~... TDlnIL
1 paal" Zwarto Karpaarden de firma toevertrouwd .1 met aUe Lot No. 1 bestaat uit het veel ge-apprecieerd ''WAYSIDB HPTE4" . .' hUDDeD .wornad Bijbels. Psalm.

(ruins) spoed uitgevoerd worden. Goed met Buffet, Kantien en. WÓ1k4lJ.T81'8Ohieden$ Ruime Kamen, KeaJr;-. TBNDERS su1~ "orden enGel8ug-boebn tbana van rijken
3 Trek Paarden (ruins] werk gewaarborgd: Verandas en Dispens, enz. pu ten IUUltore van aard is.
1 llfprric mot veulen balkons een specialiteit. . Lot No. 2 bestaat uit de PLAATS,' omtreilt 110 akkers groot., J:Dd Oontroleur en, Een inspectie wordt gaarne
2 Ezels, gedresseerd De firma heeft altoos het vol- Woonhuis, Grooten Stal, ,,"agenbuia, ~I, 4!Ds., Tuin, Wei- en Zaai· Kaapstad, tot897·,8 d . . ve.raocht. .'
,~ )ldk Koeien met kulvors gende gereed voor dadelijk gebruik: landen. waarvan een groot. gedeelte omhemd 18. ,22 6ctober.l •VOO~ e . J. C. JUTA &; CO.,
1 Jonge Yaars. Vensterramen, Deuren (alle grootte) Het VOORRAAD bestaat. . uit Hotel Meubelen, SmeenrareD, Dra~, iide!::menootUl'ic~a:'~ 4dderleJ-1Itraat..

IV. Losse Goederen, als enz., enz. Bou w m ate r ia a 1 Kleederen, ens. ; alsOok 20 gezochte Koeien en Vaarsen, Pluim· et , ~
:1 OjH'1l Karn'n op Veeren wordt ook verschaft. vee, 2 Varkons, 2 Paaiden, Kar, Tuigen, Room Afscheider, enz. verzekerd zal !llet ~210,ooo ~~ ~.-!a...... ~.-!a.I·, boven gaan, WaarYall niet meer UIHI ~., _......... •

I Se!wt"c " "" Bestellingen voor graniet voor J. J'. HOFMEYR & ZOON, Afslagers. £179,000 op . de gebouwen. zal
1 BlIg!.!y " ,," bouwdooleinden worden genomen. worden geplaatst; en £31,000 op
1 Mill \\-agell.." Telegrafisch Adres: "HEIJDUJI." - de meubelen, ens., res, .......t.iavolijk.
.~ l,a.lr Achter Tuigl'n JIL ' t"""~-Postkantoor Adres: PAARL. .JIL . Geen tender bevattende wat
1 "Ilaa"t ucht er " bekend tast al de c la ft
I t-;I'illl Voor Tuigen. . 8 s' a..eragee usesal. in aanmerking komen.
J ., l'loeg" . Paarlsche Eerste-klas lleis- Tende-"- worden ve-nnht het
I paal' ~II ingels enlKettmgs PUBLIEKE VERKOOPING ._... '/IIVV~ Ploegen jes School. '. . bedrag te noemen van het risico dat

\
" J PI ~ . ,... m·]'be .....d ziJ·o te nemen en de rente

I \ Ijll~aal' Ol'g - .~.
1 L«t .zenscn APPLIC.A IE:-l voor de betrek- ---- koen door hen verlangd.
1 ,,:-ill'cn \' or men king van El'l"lJk As.yid/mill, in . 20 EZEL- HENaSTEN 14 tot 15 handen hoog, allen zwart- Het ondergedeelte wordt gebruikt
1 '" G raveu, Pikken, Vl rken bovengenocmde School, zullen door witbek, TolblOt.'<ien geregistreerd uit Noord Amerika ingevoenJ~ zullen als kantoren door het departement
,'1 "Hovnder Korren. tien ondergeteekende worden ont- O' ct 27 t b vandtm edelen Kolonialt'n8ecretaris,

vangen tot den óden November a.s, p" en $ en 0eto eren het hoofdgebouw wordt gebruikt JlUIareD, T. Hartea Yan Goud
V. Keldergereedschap :- Applicanten moeten ondervinding als de ParlemeDte Huizen. ~ Gd en HOd

;j :-;tllk Vaten (4 en 5 Leggersj hebben van het onderwijzen van verkocht worden te Volle bijzonderheden zijn ver- Dafp,; Van lans v5!1:'~n ti od
4- KajaL'nllo11tpn Kllil'en(6" Standards V en VI. Salaris £75 DONKE'D'POORT STATIE krijgbaar ten kantore van den hoofd- Lletanltl'lI .Werten, goedkoope
.1 " "(4,, per annum, met vrij logies. ~, inspekteur van Publioke Werken.' editie, per deel ... ..' 2a od
:.! [';"!1- PU half Leggers Vaten Ook voor de bctrekkin~ van eene 1 CWT DUWNY Brounld, T1Mtologi8ch kla\'Vl'blad as 6d
'l I " N NO T lo1lhlJlt Studien en kritieken ... t.._ .....
- _,(·g'!.!'.'r!'. Assistente bekwaam om ollandsch abij. RVALS PON· • . . . · StnreelijtlYOO1'deJe¥l ... ... ;;;;;

VI, Wijnen i- te onderwijzen .. Salaris £00 p.a. Voor Hoofd Inspecteur TaIl Ten late, God8dieutig albam ... as 3d
~. IL" N qO S'CH 1" I ('rr'''rt! ~'xtr'l Wijn en vrij logies. ' ZIJ" . Pub. Werken. . (NIKUWB VOORRAAD)t:i ; {,.. f .'. - 'rl"'" , ,. zijn allen gewa.arborgd bij Paarden-merries; dat zal ~met de '

I
] "BralJdl'\\'ijll. Verdere bijzonderheden te beko- verkooping getoond worden. Zij zijn in goon enkel opzicht te Pub. Werken Departement, Jumau'a I6eneea. en rerloakuDde

.VII. Een Assortiment Nego- men van Ds . .M()Olml':~;S of van overtroffen. Kaapstad, 14 Oct., 1897. van liet Vee ... ... ... Ga od

Uit dj' Illllld t(l I~OOl'. i tiewaren r-nz., enz. En wat D. HtTGO,
I l'nll'r fal worden voorgebracht. Hon. Sec.

~

PUBLIEKE
DE ondergotookenden met ill8truc.

ties beguD8tigti door den Heer
ANDlUIS P. HalNK vanopgemelde Paarden

PubliekVt:rkochtworden RIEBEEK WEST,
KLAPMUTS STATIE.

; Onder de Paarden zijn lO paar
Schimmels van .! tet 6 jaar, 2
Bruine Hengsten, 2 en :3 jaar,

de stoeterij van den Heer Kotze,
Rivier.

Schimmels, Rij- en Trek
lti hand hoog, het oene

waarvan C('l1 uituiuutende Schiet-
. paart} i~.

1 Bru.» Buggy Paard, I G hand
. hooz, cl, ."'dr owl.

Pt' 0'·- .':i~\'11 zijn allen mak ge-
dressevrd eli uaa.ronder G fraaie
Merrie". Ih·zl' I'aardcn zijn door
de eigl'lI:ll'l:rt pcr"oolllijk uitgezocht
uit de b.,,,tt,: stoeterijen, en kunnen
aanbevolen wordr-rt ah (le beste troep
sedert Iall;.;' tel' markt, zijnJo zij in
nitmuntcnde conditie, groot en
. sterk, eli de aandacht van Koopers
waardig ..:::~ti;C:I ;.J~

\

\

i, Let' Op de ~,Lm['n eu het is genoegzame
:0. t . "'lllooveI.JIlg,

~. , '. I I 1~(.' i. Geeu }'ilHl'll zal rut I e WIll
!'tS; Yl' rkoc II t worden.
llJ'·l'. "
!

~ .J
'J
'1" MAL~~'lllJ~BURY.\;I~~rit I::' 11<111d te hoop,
;~>2 B()),\\ \1,' \ .... 11.1111\, >lId

H' rt',!:' I" .. '-!'l·,,·lllkt vuor Hooi ;
alsook I '11 I',·',I,·-l.h" t\\'·(·pla;It.~
los Kapk:ll', ()l,k ("'Il ii,'IIt.' opell
Scnyk:Jr, ('II l'l'll l.chtc Buk-kar up
veeren.

Doe aa!'z"C'k bij
DA\'1D Kl':\"\" ED),

Jl .J. :-;CII wvurz, Jr.
J'. ,\. I;OO~E\".

J.. ' .:

Al ,j", I" 'I .·I)~'·IIH'ld,· rijt Ili·'l'1l z ijn
van !.ijll :',"'1,. 11l!!11 .!!,·III:nkt.

.A. P. BRINK

BENOODIGD

LUKE M. EMERSON:.

DE Verkoopiog Tan' Bokken en
, Sclulpen geadverteerd voor

VRUDAG, 22 October, te
J(almesbury. zal lfJET plaat8
Tiaden.

J. C. A. v. NiEKERK.
fu ter 1pIJ, ID"... I Ct. Ifalqm.

EENIGE NIEUWE

HolltJndscne Boeken.

BECHU AN ALAN D ARBEIDERS.
., VERKRIJGBAAR DIJ

PubliekeKennlsgsvlng J. C. JUTA &,00.,
A,rdeelingsraad van Ceres· BOE K VER KOOP ERS,

SCAAPeTAD •

't"': Eo" 1"I',,"j "Ck('Ii'II' bieden aan
..Li k~l'!l ll'l't' b:lliJkel1 prij.; 20, J.'r.Mool'rers Jr. & Co., Af.li!lagers·
Claims in de Liecester Di- Ven.lu-k ant oor,

m t ,,,,., K' b 1 )falm -sbury , 13 Oct. 18()7.an J.Jj.IJn, lm er ey.
-----------_ ~------------

De grOl"~ . \;;;1 (,Ik" chirn i,; ;10 ,'I: ~FI
voet en ti·· lJlólfII:tldl'fl zijn vun Zl't'l'
goede !..:\\,t!'ll'lt.

.Meu \\ ordt tdl'gl,l:ll"1l ('UI of
meel' cl:U!!l !ti, llCIIII'lh.

Voor :,.,r,len~ I>lJzuI111L'rlll'd('n dot' I Publieke Verkoopind•
aanzoek I '\J den ondl'rgetl'l'kl'lIlk. EI

P. .r.Ho.' '!lil II ('il Z'tOl!. .\hLIg'f"rs.

Stl~Jl"n
9 Ul:

!,

I, l' I """I~.

l~LAATS

t DieIllersdal
..
;".
.!,.','
_.

{,;~DURBA~VILLE,

:~ De Ha~~l~~ Koop.
____ ___ I

i

~~' KE.\XI~(~EVIXG;
lf} i
,~. KE:\\ i~'(;E\'I\(; _;-",(·:'Il·dt
'Hi' !Ji,', ,j' i,· :1".: litt 'J't;:,JII·~, dat·
, :~..!y·- » ik,ut: ();. ,,'·!·~.\·lt·\_·kl·lii_ll..·, lt'll "'UL'[Ig':·i(t':

\.' ,I, b,.ld L', ;.: l'I'I"'j,'rJ, \\lt' hti ook:
,,\_',i'\"!-' ZijL,' 1:; .,. 1,' I r,·k J..l'll ,)\ l'r lil\ino i

.)~h Plaat.; (~\"Id, .'-!'(·IIU:lOId "Kkin-/
,--~-~~ fontel;l" ~\li:l~ ,. Ae)lit1rkl)p,)! g~_'"

lc;,(ell III \\ Ijl; Z. U. Ilogg('\'pld,
di,;trikt t ',,:1',111:1, Trc:kh't'~ WllOll

'VOlgl:'llSII d word('Tl vefvulgd.
1(;' I) \\', \'fSAGIE.

~~\.BIJ

·;':--~~,~.7~,'- .AcLtcrk, :'"'<~". ni~ll'i,l ('.1:1 j, '.

I: t). I',· I _', -;.

n. ':,,11','''0' 'D~!t--'D.D . J . " '. ' _ \..7

DRIE ,\··"-kr.I"!l f_T\\,·" Dam", ('n
l:"n 11.:1.'1') \'ilUI' dl' .-\rluen

Schuol Il' l'utl'hef,q n', <1iL
Salal'i~ llil 1"'1'1I>;1:,nd I'O,)!' de

Lum.:s, "!I ,.(12 1',jo. I" r 11I~uud vuvr
den II el'!'.

.Applh' '11,"11 )11-.'<'[,':1 !:I:I:-tt-li:i JU

,bezit ZIJ I 'I I, .. ·! ! 1 KI<L.';~tl
Ondenn!.l'" I. .\,1\., "f e,'lll' ;\l'te
~1I Ka,q' l\:nl"lIl(' of Ol'anjl' \',ij
Staat l'll Ill')' « Il IIl de Lt;) tstkl

r.fl1t':_:E>n zijn aall\"llllings
8X~lmfmalhier \lftd"'I-":;"11.

Werkzaamheden te bl'g'Lllnrn van
y 18~)8.

.Applicatil's moetell in ziju voor of
den laatsteIl dali: van Octob('r 11:'97
met getuigschriften vim bekw8am~
heid. Lidmaatschap ('ellel' Pro-
tastant.sche Kerk t'D gOt'd gedrag.

J. H. GERICKE,
~eoretaris.

»>otche fatroom,ao Sep~ 1897.

,.'[

Dl' IlICd( 'l'g'eLeckcntIo, Jie van
woning gaat veranderen,' zal doen
verknopen aan zijn woning op de
plWlb ,

WITTEKLll'. ~.-\LDANHABAAI,
I

]';:i \\lELOl'

Dinsda[f, 26 Oe/ober, TBB7,

LEVENDE HAVE EH LOSSE GOEDERE).
Levende Have:

~O""l'll, 2 tot ;) jaren oU'J.
~ Slacht Koeien.
.~ .Jung.! Vaarzell.
~ l'aai·Jclll:{uins, t) tot 7 jaren oud

Losse Goederen:
I (ll'l'1I Kar op Vceren, bijna

IIll'll\\'.
1 \Lltel' 1\:::11'.
J Buk Wagen Compleet
lj \. Ou rt<! ig-l·ll.
I ']' rek Kett.ings.
1 I l.V. Hansome Ploeg.
I ~l'all.Jllkken.
'['lIlT Half-aum Vaten.
1 Bllkki~t.
Emnwr ..., \"orken, Gaffels en

lIarken.
1 Lot Planken cn Sparren.
Pikken en Graven.
1 lot Zakken.
Koorn Schoppen.
(i .zwingel".
1 l'aar _\clltel'tlligen.
IKV. Ploeg, Zweed.sch.
1 ~pan O..riemen,
1 Houtl'fI Dip,
1 Water Krill.
1 Zijl Krib.
1 Lot Beesten Vellen.
1 Put, Wen met Rol compl~et.
1 Ellkelloop Geweer.

De nu te Land Staande Oogst
I:EST.LL'WE GIT:

·H )f.lIlhlE'n Zaad Rog.
:; )[udden Zaad Daver.
;,t ~[urlden Zaad KQOrn.
1 Mud Zaad Garst.

De Vrrkooping begint precies om 9'30 uur 'a
. voormiddags.

Ruilll Krediet zal gegeven worden.

YuvmcUogeD ~Il~curt WONO.
J. LOCBSCHER.

J. W. STIGUNG, Afslaaer.~:~~~, .... ,

K.AAPSCHE

GOUYERNEIEHTS SPOOR_EK. KENNISGEVING geeohiedt
hiermede iu gevolge sectie

152 van Wet 40 van 1889, dat de
ACdeelingaraad van Cel'$J voorne-
mens ja sijn Excellentie den Gou-
1'8rneur te Terzoeken een Proclama-
tie uit te vaardigen ten effekte dat
de Sectie van den Hoofdweg binnen
deze Afdee1mg van Platlontein,.Dá&r
de greDSCJtieding van Woroest£ r op-
houden zal een Hoofdweg te zijn.

Eenige objectie zal ontvangen
wOrden door den Seoretaria binnen
drift (3) maaodon van dezen datum.

Op last
HENRY CARSON.

.
DE volgende bezending 13eohuana- arbeiders wordt alhier ~r treiu. op

DINSDAG den 19d$n verwacht. .
Applikaties van stedelingen, inwoners van dorpen of op Mum·

cipaliteits- gronden zullen niet in aaumerking worden genomen.
Voorkeur zal gegeven worden aan applikanten die tot hiertoe nog

niet met kaffir-arbeiders voorzien zijn .

Tenders voor Magazijn-waren. 1898.

rrENDERS worden gevraagd
:voor het leveron van de' vol-

gende waren voor dienst van het
:-lpoorweg Departement gedurende
het jaar 1808. .

JWest .. lijke, Middel-
l\fe,Hcijucu:.. . .. (landsche en' 008te-
, lijke Stelsel!!.

Pr·ovil!ien ". do.
Monsters van de' Provisiën kunnen
gezien en Vormen vBn -Tendel',
Voorwaarden van Kontrakt eo alle
andere bijzondel'heden verkregeD
worden aan de Spoorweg Maga-
zijnen, Kaapstad, Port Elizabeth en
Oost Londen.

Verzegelde Tenden geadresseerd
ann den ContrpJeur en Auditeur-
Generaal, Kaapstad, van buite~
gemerkt, cc Tenders voor Spoorweg-
waren," zullen .ontvangen worden
tot op Donderdag middag, 21
October, 1897. '

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig te.worden aangeuomen.

W. SINCLAIR,
Hoofd Spoor\V~g Magazijnme88~r.

Klllltonr van den
Hooft..! Hpoorweg Magazijnmeester

Kaapstad, U. ~ptember 1897. '

Kantoor van deu Specialen Commilllllll'i!!,
4~ Grave Straat, Kaapstad,

14 October, 18n.

J. ROSE INNES,
Speciale Oommissaris.

Secretaria,
Afdee)jpgsraads Kantoor,'

Cerea, 15 Sept., 1897.-
Bamoedigd door de enorm.

verkoopingen. maken d. Fa-
i brikanten zich gereed om
, ~SIIIO,ooo BLIK ....

. TB VBRSCHEPEN.( ,.

..,j ~GB.UB DU l-

B. O. LDJrOlf en 00.
B.t •• ,KATUWenOo.
J.D. OABTWBIOHT en 00.
B. LAW_a. en 00,
8Tm'BAlf KoPHDSOK en 00.
ft bIJ anelere PakJl1l1zen.

:a:OLLA.NDao:a:.

EEN Hollandsche klas zal worden
begonnen op den 208ten

October; Hollandsch geleerd van af
den laagsten standaard tot Matricu-
latie~ Voor private huisgelinnen
worden de lessen tehuis gegeven.

Appli~uten by BUi lOl aanzoek
te doen, '

BENOODIGD.
1.-EEN Eente ABaistent OJJdér-

wijzer voor de 2de "Klae Publieke
Scbool te Aberdeen., Degelijke
kennis van het Hollandsch eeue
hoofclvereiscbte'; kennis van
Gymnastiek zal eene. sterke aan-
bevelina' zijD. Salaria £150 p.a.

2.-Een Onderwijzer of Onderwij-
zeres voor de .Armen School.
Salaris £60 p.a. ApplicanteD
moeten tot eene Proteatanhlehe
Kerk behooren.
WerkzaamhedeD te beginnen na

dé kerstncantie. ~.
Applica.tieB met ~tuigschriften

voor boV'engenoemde '!betrekkingen
zuUen ingewacht worden tot den
4den Déeember. .

A D. H. CILLIERs, V.D.M.
. Voorzitter- Schoolcommissie.

Aberdeen, .'
1October~ 1897 •

Stellenbosch :Mdeelingsraad
TOLLBN •

Afrlkaanache rdiger :-
CHAS. W. ROLMES,

Timber Straat. Pietermaritzbura.TENDERS I TENDERS!I
---------~--------~--------~--------rpENDER:3 worden hierdoor

l gevraag(t. 'voor het verhureD ·Hoof~ond8...rif'4r DANWIldd
derl Tollen te Bir Lowry's Pas (aan 'U' 'B\I'iU DGlIV'NJ6
den voet van den Pas). eh Somerset T BuI'r. te' 0 V S
Strand voor het jaar 1898. Er kan e uon m, ...
,,"oor een of voor beide tollen worden
get",nderd, maar tenderaars moeten
het bedrag voor elk tol te worden
betaald, afzongerlijk genu, en den
ondergeteekende of den voorz
voor of op den 9den November, &.s.,
toezenden.

De geslaagde tenderaar zal een
behoorlijk kontrakt moeten ingaan
met den afdeelingsraad. en zal !rich
van borgen moeten voor~ien voor de
behoorlijke volbrenging van zijn
kontrakt tot satisfactio val· den
Raad'.

De laagste of eenige tender niet
noodzalrelijkerwijze aangenomen.

PAUL D. CLUVER,
SecretariS.

BENOODIGD

VOOR .de betrekkin~ Tan 1ste
A81!lsteDt Onderwvzerea in de

Tweede-klas Publieke School te
Brits.town. Salaris £70 pet' jaar.
V e~lSOhten, ~ngelsch _muziek (in
simtende TODlc-80lfa) en kinder-
garten. Kandidaten die HoUaooach
degelijk: kennen zunen de voorkeur
krijgen. Applikaties zullen inge-
wacbt worden tot den 6den Novem-
bar &aDst.

Dr. J. A. B. BAYLY,
Hon. Secretaris.

BritstolfD, 28 Sept., 1897.

APplicaties voor deze betrekking
vergezeld van gecertiliCt"erde

cop~u van de vereischte getuig-
aohnfWIl van bekwa&m)Jeid goed
zedelijk:: gedrag Tau de' laatste
Schoolcommissie en Predikant waar
a.pplicant werkzaam was, alsmede
van lidmaatscl:lap eener Protestant-
sche Kerk9 lullen door deu onder-
geteekende ingewacht worden tot
10 November. 1897.

Werkzumheden te beginnen on-
middelijk na de Kerstmis Vacantie.

&1&ris £120 per jaar, benevens
de schoolgelden. Nen gehuwd per-
soon met kennis van muziek en
zangkunst zal de voorkeur bebben.

Billijke reiskosten gestaafd door

GETD Gt'LD GELD kwitanties sullen vergoed. Worden.:D, ; , ' • N .B. -De gealaagde applicant

Tegen D _per. een.t. '8 jaars OR ~t lich voorzien van een ,?Dder-
eerst~ verban .,-..yerkrijgbaar bU WVzers 2de klu ~~ certificaat

H F H DV, om tegen half-prva te mzen.,
•• . A ~U

GEVRAAGD
EEN bekwaam Boer we118Cjhteene

~trekking; heeft goede getuig-
IJChriften. AanVl'l\ag bij deu heer

, P. O. HAUPT,
Beyera-8traa.t,

Stelle~bosch.
-- ----_ :-~-:-:===-'':----

TE HUURI
1

500 Extra Vette JCaapeche
en Merino Schapen.

130 Extra Vette Kapater
Bokken.

OP

DONDERDAG, 21 October,

ZULLEN--opgemeldo Schapen en
Bokken publiek verkocht _ordeo

aan KJapmut.. Statie. Zij zijn in
éxtra conditie en zullen zeker
preeent zijD.

E. ROTOFSKIE.

J.8. MARAIS dOo .• AfslófTers

\rEm(OOPINGEN
GEO. 0, GIB, AFSLAGER.

:;.a Oct.-Grik.....s, Ju.tt..re plaat&
J. W. Il00RDII:S JL " 00.. AFSLAGERS.
J' ON-1l00rra.barg, jongv _r. ea purden.2J1«>y-r. JlaebeekIIWteel, YMte ea '- goede-

ren.
P. J..BOBIlAN "ZOON. A'SLAO"RS.

20 ea 21 Oct-Somenet WeM, Ju.tbue plaat""n
..-, '"-te bate, rijtalgen, yut__k. hll~ ,

A. G. B. TaUBK8, A..F8LAGKB.
IC! ea " ()d.-.!ltonllYlel, dt.trikt S"l!11eudam 1><-.

IaagrijR ~ "au hltb.nl .. Ita· en ~
a-hnm.

J. J. THERON, AFSI4GKR.
ti Oct-Te Ilatjelloate1a ltatie, _1«1· on trek.

punJeD.
GIDEON P. V.AN ZIJL, .AFSLAGER.

I' ~re Kootllp • ...._, bOkIreta till boorn.-.
J. W. anGLING. AFSLAGBR;

1& Oct-Te Wlt.tekIlp, 8eJ ... nh .... l, le"f!ude hne
~ &oederen ea de te Iud Itaaade <>Opt.

A. BB80K.AN1f, A..swaBs.
S N",,-Te Uit.knelt, dirltrikt CereA plaaloen vee

en aa.e .Oe:IOreOL "
J.8. lI.t.1U,18 at co. AYSL.lOIRi.

Ilo Oct.-Te &Japllllltut&tie, eerste u- -'reA-_..,~ ,,~
,~ Oct-Tc SblpmutA&atJe, TeUe Kaap!ehe en

~1UiPIIa en bPMer bukken.
H. JONa at C.().,A'SLAOlns.

18 ~Te Woodatook,__ lwIIlbur _rH.
_t Inria!ud.
VAlI nBS8PUY,IIIII£LJIUa.Co,AFSLAOEB.8
ft Oct-T. ~, YetIe bokken eR IChapen

WD II KIIII:BSON, AF8LAOER.
!7 Oct-Te .1loeMrpoort, ovs, __ tal oprecht

t:,~ ...... -~ bue_karpur·
P. I. ~I', AP8LAOER..: ~ XJipri..-. Pib&berJ, inellde ....ft en

VELL
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TPRIJZEN.

JHMB EY.

( rall "'~46er( a ~3 Lau:re~(. Co)

14 Oct.-(Per [ lt'!; ar )
.£ • d .t: s. J,
I 14 () 0 0 0
U li I) I) 0 0

Ieme I I II lJ f) I) 0
rkouru .. , I /I I) I) 0 0
len 0 7 I) 0 0 0

Ravl II 15 I) 0 '0 0
YOt'r '" n li 0 I) I) 0KA! 0 I:, I) () II 0
Twn ... I) I) U 0A ppe lcu U t:, 0 I) \I 0

er per lb. I) ~ II - IJ 0 IJ
EIeren IJ I II 0 0

1"11" ".11/-\"J-:1H 141),1-41: 1t.tr)-fl,'\\',j_
niark t wn .. hf", I, 11 "('1 r l,·ull.!': I'll V'lH ,-.~•• LiU" _

bot-n bah-n ",,1, n ..'.I'J "'ti!..'" hr J", ...:r' .... l:r'~
pRrfl1 \ n:.?7 I 1.1t '''.I'':.:,mt·lI~d. 111 mft-tu-ur .
en WI'1'l1 \t·rk.t~!JI h'~'l'1l :141 .!rh> .;;n 1~"'11I~
fl~ be len vnj g{', maar zw nr u, ~t'·f·l:t h.
4 ~.I ~.. r II, s.

,,,, \,-,It_'rvt'rk'>0f"n,~ \V ~ .c,,,~1 .''''r.:', r1 1:1,~dl-ol
Ir'l'f'nt!II:, n 1 -t Irl":L<wud~lh'; bl ; J • ...:o..._.(. In)
se n ,

l ! I', f"i"'r -( J'('r tdq ..'TK"af)._IIt.
"tl ~"!U!lrl \,1\\',01 I''''~f "~I ...IJJ"':'
T,,!lt .. ~I ,""n'rd Tt al hl) l.t 19wtll.

DE ZUID-AFRIKAAN
GD MET

ONB LAND

"lI t vorl delle is "(">I' "11~ om li,! tt'
leeren. het (t' ......t>Qw\)()l"lll;..;-t· II:n i Il 14,.' \\ rr-
ken, de t IIJ.:...t \\{)nll duor oU~ ge. cha-
pen," Dit i~ eeu IC\'i'n~rt'~.·1oor .pl,t'!Ik Ji,'

o vanself l'r~l,kt, dat nu-u ze ~!t-dlt~

}I('}H><.'[Lu it Le ~1'f'L'k"1I "lU l'''U leder le
doe-n g yfJt...·l~-ll. ,Lt.{ d.l.tnn ~t'lle grootll

waarhei -ordt cilgedru"c' De t' \'a.riul-:'

III de I -ste leerm- teres, \\ ordt d.l~elij ,
g";<t'),'"I eu d....or so mi t'U [,L'tl,u:ht
}:u t.x- erkt un-u iu .len I.uhl ..a t,jll
eeue st r« 'ill:: iu Zui,I·,\frika "1'. di .. te
kvuueu il ceveu. dat ht'1 "Il m i...b"d of
iel \','11 Jl U aard Ill, iudu-u ieuiaud hl't
waagl u.: hd vel'kolt'lh' 1(," 'Il I,' t rv-k ke-n
indieu IIlt'll ol" I'I'V !'Illg vali «us eigetl I, ud
inroe pr "Ill III 't Il'~I'll\\OU dige lt' w er ','11

eu loin dtO l~wk.) ·~t l 1.eII·u :icL\l'IJt·u.
JI,~, dl \\ IJIs lu-ort I1JUll n iet Ol' Je plut-

f,,!'w,'u I'U I U Je UIC'Uw loladeu J e- z. 'ts.,p'
Pl;;t. ,,'rzlI,:htlll. ell d i t v • I in dell

UlOlId v Il een 1-ekert' k I, ';''40' . 1111 ja, Ji t
is lIU g.'d""n, Uil hoe l','roler 'Jj (l'e ge-
l-eurre UI"" 'u kIlIlIWIl \'('1;; te ho,' be
\\'aartllU ,.11 m..n altijd aau di .. geheu
III 'U v.ui ltd verlL~l'm baall denke
da' rop \\ Ijl.t'U ( Latr-n ... iJ het verle. ene

, m t eer d .. k uiaut e l »odoen, ,I" t'on t n
'v I>"H'U eu iu lidlle w ..der
keu." Fraa i, 111"1 'k,r: ';:"u won zieh eeU
zoetk linken.h-r. \'1...·.),,11., vnder verk I, ri Il!o(
\'ttf1r dl"U ~t't"="l ~tcl1t'[l :- ,rl'll wil n iet dat

dl' "UIlo " k"l'it'll" 1111 dl' ~I"ljt gl'h,laid zu l.
leu \\() leu, eli irulu-n ai len !Jd ver ledene

;.(()lIJt'U l.ucu rusteu dun 7.0U a lles toch 0

zoo \. 'delil'H'lId'(0l'J.fdan !
"H l \'t'r1~d"n i:-; ,,'oflr f)1I~ "lU n it Ce

1 er--n. th~ rrvart u .... i;-; dt' I,~--,t,· leer nu ..·este-
re-." Wd uut ht't'ft de g!" 'hi('Jellis yoor
on, Indlc'n WIJ h,I"r llll'J h'~tll"l' ren 1

}I,U'l' I... ell lilt'[ I ,Inwhll'1l • Ol' hf'( al [;Iar
ut'r "oornitgan" wo Il'n >( .. .1111'11' '''stbare

"I'S g('legJ, l'n dl' toekol 'tige ge,.;1 eh·
tpn mot' tt' Il VOorJtlt' I ,I<. 'n Illet Je en'aring

}I Illlllt'r ''Ill en't1 aUllt'I'S 1001 U zij g'"vaar
(lI' Jez .. lf,l" kllp[Jllll te ,..tl" n,leu,

(ndi,'u el'n ~,. il' "I' 'n onl '!<eUlleu
rot I~ \t'rplt'ttt'nl gew"rde I. J eh ht't den
Lll'itelll gl'lnkt i~,ml'! "c'dic V,UI eeui~e
man""hal'p"Il, "I' et droge tt' kowpn. wat
,I I11l'n \ an lhen . 'Illlt'in "IJ zijn" Illet.

S lellen lleukL·t1. indil'n ZIJ hel niet be·
kend zoodt'u ~tl,llt'l1, d. t l'r op die "It~

een gCY" rllJ <,u 1'01" Ztdl !'l" Illdt ' [" hl,t
it't hun plIcht OUI ,Indt're 7..,,'llt:d"ll Il'

WWlrS(: 0" l'U l'll h Uil I" vl'rtellc Il ',lil h"t

,'erraderlijk gev:!ar J"l l'l' die loI,'.lt" III de

1I:l'" lin'Ig'I? Beh )rt cle.w r" , lli ..t "I' do
aarle1l dt'1' Z 'Iiedeu md e,lI r.,od kruis

gemerkt \\'or(leu, opdat andel'" .{'h''l,pll
ni top d ..nzelfdeu rot ...word"1l g ..,tllilr ?
o neen! ho rt Ulell nit llt'll 11"'11,1 ,',lU

en eie Zl'O' \\ij > Pil V rstalld''<l' 1",Jil
in Znill·Afrik; : )(, ,t r.~.'ll Iliet ol" t "t,"11
in de gusl'hil'Jcnit! YaU Zui,I·,\frik, ' u·
wij:wn, 'aut tl.lanloor \"erwt'kt men n.,
Il t:W"lknut an et doenopJeg-e-

heurtoni: n iu ti gt'schi delli~ \lin
'uid·.Hri a e wijun! ,·\'t'rge\',·n l'll l'e -
8"ten". dit is Jtl wijze po itiek di" ol

",TOO li ieke lichten Pil I'l dlUu,
Jen.

staair
vormen eeue r ·e-k ...; en
of min in dez ti richting.
niet Ill) groot, e J waashuid Jur
wcse n, iudien wij di goh ..urt nilllll:l on.
opgemerkt ten "00 bU II, tie hand Il
in d n 'hrlO! gaall I,'ggen ell uitroepen: er
id g «n gl~\" ar, al los i:i ergcvcu~

Di t iri p '('ies wat ,In tegen lantiers an
dl' :l:l'Ir.' antlighllitl vali 'eli' Afrikaansche
uar ioual i teit vcr lungeu. Zij wilh-n ou
al les d U ve gt'W!l en vergeven: doch au
berou w aan den kunt der onderdr kers
(lil er nat iuua l iteit wordt uie
SOIll1Ui;':l'n wille-n on
ell dea I ,~ing'~Jl van 't vcrlede

"Ht't verledene is voor ot H DID uit te
loeren:" Dil Afr ik nc s hebben u. a, uit
OUbJ ~,·,,'hil·,lt-lli. tt' lt ren, dat zij op
"UUllC b, 'dL' moeten ZIJIl; wan t dan 'un-
ueer z;j he-t 't IlIiU"1 verwachten worden
Je uan v.rlleu ;.:emaa rt, "OIl'S door persoueu
van w ru zij hete e dinge haddvu ver-
w. 'hl. 0 I.lC regelIst. udl'rn kunnen in uie
'.:.'schictlo·llill leereu. ,bt dl' bclancen van
all" P,ll'UJ"U vo IL'I'en Jat Jc strijd zal
wo len opg"gevell: Ill •. I' d' t Jl) ,\.frik' nero!
zich uiet zondel ,'L'n hurdeu sll'ijel het juk
op deu ru-k zu llcn laten plaat -u. HHh.
hell I ,i. Il' I',ll'tijell g,'k,'nl ..Ikuars r chten
le rl'S~ -k tecrr-u, Jan kuunc 'zij sam Il.

wvrkon ill het (('~t'nwoonl'r!e en le
-"mst naar hunne' g"l.'llJlmFke r eh
sch.-p] -n. Do ,~l' chiedenis willen wij
n iet ,l.:l'brn iken 0111 ruesouhaat r ek

evoel \',1'1 zolf- «u

IlH'e

\I ij lessen \'''''1' I ct Il':';"ll \\ ""!'tli,,t! en de
t'Jl'komst tre 'ken,

ALL LEI.

ening der syn
Tl" ,\. :\( u rrav, ue aftrild.'udo

t, >1', [O,\'(' Je 1),; cJ,'r.lagUlorgen ee ° In-
d ruk we r keu.lo !lp('niog~rl'tle, en Zt alH
~11 hcru verwacht kali worden, spra ij

Yoorn' Iw,ltjk van de 'lIly~ti
woninu van het goddelIjke in Jeu'
nil 'tl'" , . ··Zict. Ik ben niet U to aan LI

In.Ilon dit lie

J [ot



WESSELS & a,
RIEBEEK SQUARE. KAAPS.TAD.

" , Inroerde" ran Verbeterde bndb~uw: en Ool.t-
machinerie en Boeren Werlctullen.

PRIJSTREKKERS aan al de
Voornaamste Tentoonstellingen.

DE OSBORNE ZELFBINDERS, zjjn licbt en sterk, .. balanceeren
Jeer licht, 'Snijden en Biuden kort zoowel als lang graan meteven groot sukse~. Wv waarborgen
-dat onze Machinos alle satisfactie geven, on laten ze door onzen .A.menkaaBsohe~ Expert
,'opzetten in werkoude orde. Al" gij oen juweel wilt bezitten, bekomt de Osborne Zelï-Biaders en
. }[aai·Machines.

OLIE EN STANDAARD BINDTOUW TEGEN ZEER LAGE PRIJZEN.

:\r IJNIIF.EfI,- N"I'~P" mnn n-len g••!,d ..
lt! Ldni~r1e ik in eon brid ann u v.
de J!'oc<leuitwerking mn RIIr-;l7~I.\TI
CV HO in mijn gt'~.1. Ik ben GO jaren 011

en heb 23ja"'n '."g g~le"ell ann CIlItO!'
ISCIIE AS'fJDL\ on RIIEU.\I1TIEK .
zocht "edic!Jtillg VRn vele beroemde gene-.
kundigen, eli probeerde alles sond-r- haM ,
vinden en had in mijn gI'\"nl ,,!le ~!o .. f ~
menscholijke bekwnnrnbeid ver'orcn, tot d,
i~ RHEUA[A, TIC lJRa probeertlo en io eell
eijn mijn Ncornlgil\, Rheumatick en rijn ..
in hoo(,1 on 8sng'f'zicht verdw ..nr-n ell L,

. nieaws is rer en wijd ve"'p,cj,1 Jat" OD

meester V 1.'11 Roof lI~per hel.I!~~ ..a:~!gezon:
Will! van die wonderlijke lledrclJII, 80 Jl

WIlII werkelijk het geval j elkeen die be
probeerde beveelt het ann.

De heer JAcon VAN ZIJL van Vlakf"ntei,
(3 our van Steijnsburg), is genuen val
een schijnbaar ongenee~!ijkgeval vau Rben

• matiek en Jicht; Nooit, zd zijn moed-
Mevr. VAK ZIJL aan mij, was er eon crg'Ilr ge
val van" Koorts Ziekte," zoo a ts zij het noe-

~ ~ men. De caste dosis RliEUMATICUIW~ '-' e». deed de lijdende jonge man rnstig stopen"
medeciju werd, voortdurend toegediend.
hoe",el de buren en vrienden ieidt>n dal
zij" niet verwachten dat bij leven IOn, too.

l&tjlu'u-maal hit!T,en getuigde van de gen_·
kracbt van de ;RHE[1lUTICUIW .n
PILLEN. '

De oude beer VAD bn Wnr, nil Beddenburg .
werd gentlaeu door ~ bottel.

De beer A. Corrujl, Brandylei, Middelburg, C.C

G b d CROSSLRy" Ott " G Oli E g' :!..~d~;~Ieer~~ttgÁ.~1~,J=:!!!J!~:'e roe ers . lj, 0 as en e. n mes, ~~~:"blijiro:: t!trt!~:umm:tilr.J:ë.' .:~

JONES IU$UXATICURO.
Het groote Zuid-AfrlballlCbe ~middel 'fOOI'
.Jich&, Rheumatie~ Rheumatioche Jïcb&, LeDde
.Jicht, Heap lich\, Aallgezicb\-pijnea, elU, en beeft
nIe doUenden gHallen, Teel .rpr dan bo9~
_melen gen_u. lI_krijK'" ft1l aIleA.~
... III WlDUlien door pbeel JuiIl-A..frib.

Zaad-aarda ppelen.
'TE ARRIVEEREN.

Zaad-aardappelen.
TE ARRIVEEREN.

DE volgoude welbekende soorten, namel:Jk: ---:-" Early ~8e,"
" Puritan," "Suowdrop," " Roode Hebron, "'V ittc Hebrou, enz.

ens-, "Early Bruce."

Doe aanzoek ~'Tol'gtijdig Lij

DOK.'\'EO, KA! PS1'AD.

1'.S.-.\ilrdnppclen van onze ~I~eren gl'kwe.ekt trokken allen eerste
prijzen (lI' dl' !:o:,,-'),allk 'I'entoonstelliug laatste par.

--- ----------~------------------•••foi,

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAA TSOAHPPIJ.'

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsen In de Transvaal. ,

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marque~ (Delagobaal) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

Tarief Joor Heiligers naar lohannesbarg £4 17s..-en £3 111
Jl Pretoria OM Ds. 6d.~D£3 41" " "Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)

naar Johannesburg, Pretoria~ en andere plaatsen in
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

Bteeukool Handehurs en Cummissie Agenten.
..

J!q ,

AGENTEN:

Huis- en Stoom Kool en Coke, geleverd in ~wantiteiten
ten gerieve van huisgezinnen tegen laagste prijzen,

ALSOOK

en .\'ruchten Uitvoer
I(i~tjes enz.

I-Iout\vol

Ongehoord tOngehoord!
Juist nu Onlyallg'E'1l!ler "Gn'('k" en "Clan Goruon" een hoeveelheid

lJzt'ren Katels met prachtig Koperh£'slag, "an £2 tot £:J. Alsmede
eene menigte BrE'ck\\":lrPll, zooals prachtige Kamer Zetten ,an lOs, 6d.
en meel'; Honlen Yall ~i!. IiJ. tot ;js.; lj ]nz£'n Kelkjes van 1s. Gd.-
Water Glazen an 2~. liJ. tot 7s. Gd.; Enamelled Waren ef.'n specialiteit.
Verder nog alles wat tot dl' huishouding lJoodig is, zooals de Wereld.
beroemJe BOLl~DEI{ t::iTOVES, N,,~, lG, 18, ij, (i, :30.

,OOK:
Wijngaardploegen, B:randrams, Wijn brand en Crown Brand beste

Bloem van Zwavel.
Standards en net en doorndraad.

Alle orders .net .tlpCih.l~ult".voerd.

B. C. -ALIIE.BE,
FAARL_

DE WAAL & CO.,
Het Goedkoopste Handelshuis voor

HEINING MATERIAAL,
Doorn Draad.,

IJzeren ~ta.ndaard.,
Gladde Galvaniseerde Draad.

lJZERWAAR voor HUISELIJK GEBRUIK
Ledikanten,

Kook Kaohels, .
OU. Kook Kachel ..

~ ~~-
. ~c~~.i;': 'Ij
~ \'~.i;.cf '~

~'l,.·.

Waarde " .... -1\ _oma lo<! .... _.. aIJo! _ ..
•1'"k ee, doch• ._h ik. Iud! U .. -~tea; U ..........
kbI.cn .ODGrrm IrdaalllMt MI T8'lkhtca ...aa -t;. n-.
fijh II-. s..1<rt Ik de .,...,110 uo T,.d.at_1e (......
•10wij'"" K.I_ 'o.itodI_, .....GM lij .... ,.
lecI ... ibdJ ~ S!I. ~ B~
ol.D<uII _ m~i_ ' .._ .....
~nw: .uMeCJtmlctatik lea al .~ .... H
oIIino dat i."-,,, _ IIUOI -i
_ ik la oWIt ""'"'- .....
Hi~r..~_'k -. m • • la

EEN DOKTERS GETUIGENIS.
EEN DOKTERS GETUIGENIS.
EEN DOKTERS GETUIGENIS-
"Routh P.. t. Ca'diff, ....... W....... a:;~.......1
"Ik béb ia"'~ fIIOOt ..._. _'. te

roqeu e.an kt Tonrtrclfcli" "qtar.~t..C a....a...cn.
eD ik Mb Ill!' DU redureud.e ek la;daU: acht jarn ,,~ ..
la mija hospitaal ... la mij. pti ....t. "utijt. ca Mb • yu

==::!rtd:~~'~~~:ll!e::"::Ow.1:.': ;.;~ol""" ... ,ichti.g fI<dI. D_ ,au ik .we ~ Ilo~~~~~U=-'=.t:i=~.~t,:.i;t'r:u:::
ca .. ,"::CWWIl. "'D~ LR.C.P..... LM. ~

L.R.C.:I.co L.M. Edi.barJII.
GEBRUIK KEATJNGS LOZENGF.S-
GEBRUIK KEATINGS LOZENGES-
GEBRUIK KEATINCS LOZENCEs.
• Het lo Il jMa '-", _ Keatlap c;:...p r-

... bet _.t .........,.-. nrbo, la .. ~ ...
aoit ~ YOFn. om4at lij ODJ~. Ilja i. ~ wer khttac _
,eee.lng "an \Vintcr tiot'" AaIUDa .. lJIroDct. ... aua mk*
poft ."lkhtiaf.
GEHEEL EN ALONGEEVÉNAARo.
GEHEEL EN AL ONGEEVENAARD.
GEHEEL' EN AL ONGEEVE~AARD.
K•• ~... Coop looc f:" - .......... H-. 11._ 4.. K oloO,....... ....._.....- ,.........

TANDEN!
TANDEN I'
TANDEN!t!

De Heer WALKER,

LOHDElfSCHETillEl DISTITOUT
U/sier Kamers, Groll/ePlei,,,

HEEFT de eer aan het publiek
in de Bui*enWatrikten te

berichten dat hij een HEEL STEL
TANDEN in EEN DAG ka
leveren tegen minder dan de
HELFT van den gewonen prijs.
Een waarborg voor vijf jaar wordt
mei elk stel gegeven. •

All. Cooaulutie. ,eh"l Gr.U'

~

A, SPOLANDER & CO.,
G.EV/!:STIGD Il JAREN

Clu'olloIDetar-,lIotcloge- IIIIlobt.abn
lI__ lh6o...~

Gouden en Zilveren Horologee ua
Voorraad nhoudea.'A.D. SPUY,

V'lId.1I1~.n.Jrl._.~~

JVC_ li::tO_.CO.
. 'STRANDST'RAAT~KMHTAO. ,', .

TE KOO'P

V· HERTEN KtS<TEN.
c ~ormatie te bekomen bij de

~REN .. COIBB.ll{,CK· en GO.,
, DOOK. ROAD. K.AAP_TAD.

RUND ESTf

8piegp,lglas

,". -~----'..........---
B.i G. LENNON & 00. (BKT.)

I • •

: Hebben juist Ontvangen een Groote!' VoorráBd

Spu1~envoor Inenting en Glycerine.
i ZooaJa door Experten .Aanbevolen. ' ,

YlOEGB!WZOBI IS 'lOODlG, Dill DB AlImAG GBOOTIS.
A~DERLEYS).'R,A.\T, KAAP.,TAD.

!

£3 BEL-OONING. ' K.~NN[8GEVING.
1 ., .•

DE ~ie~nderbe~hreven Bandiet. Dr.l noon, ~~ehi:~~~
, zvn~ ontkommg gemaakt ~eb- Paarl, nabij het Stadbuia. Voor-
bende, "'.orden alle Personen. hier- heen gedurende 5 jaren P~k
doo~ ~vraagd ~nnne Uiterste uitgeoefend in groote ])qi e
poginge. ~', te. geb1't;ll.ken om h~m te dospitdlen. Specialist vJ"OU"n- en
vangen en m vellige bewanng te Kinderkwalen. ."
zetten, !

i 'iEDROST De uwe
DR. R. nUG ER,Van den; Spoor-trein, nabij Ceres-

weg Stat.;e, op den morgen van
dm &~ dezer, Bandiet Elias
Dingwa, [een 'Kaffer. ~boren te
Uitenha.g~J omtrent 32 J&al' oud, 5
voet 61 iduim hoog, heeft bruine
oogen, wc»lig baar en bruin gelaata.
kleUl" j il ieen I,'l"beider van beroep;
il E$ o~geToed kaffer en spreekt
Engelach ivloeiepd.

.Merkeni: Linkeroor doorstoken,
minti8 to~ linker-voorvioger, merken
ach~r op het hoen,d, de d.ije~ en
beneden ~e buitenhoeken van .zijne
00feD.. oqk op vel'llCheidene 'andere
doelen ~ zijn lichaam. .

lVerd op den 15den September
voor het i ~peciale Bof te Kim-
berley ~bracht beiJehuldigd van
onwettig ! diamant ~kooping, en
veroordeeld . tot. zeven jaar ge.
vantenÏ88~f met,harden arbeid.

De B",diet droeg toen hij Ont.
Hupte de igewooo gevangeuil-klee-
ding, viz.l; Grauw baatje, molvel
broek; dowlas hemd, ammunition
ste~els, vilten hoed en gordband,
allen. 8"merkt

K~ G
706

Bovengenoemde belooning en
redelijke onkosten zullen voor zijn
gev&n~eming worden betaald.

HENRY DE gmT,
Onder Kolonialer,. secret&ris.

V_ZO_ LEJ_
KONINXW.u VAILDIENST

Paarl.

ZUID-AP'~IKAANSCHE

KONINKWU MAILDIENST-oe IICA8TLEMAIL .. Maatachappl'

Iltra ... , .. RI...... ,Ja Lu P.....
TUiTAGKL C.A.81'LB. JUpt. RuD4LL, -'nllt 11

october

Voor Vncht ol Pa11118g8vervOolge met
zich bij de Agenten van de CASTLE
ILULBOOT .MAATSCHAPPIJ, (Bplet).

• Ton KI.uDrunJ;~~,', ';", ':ul ~ Spiegelglas 18 «hP.mbij I', duim opbe.:., wieletJe .. , .~ 7..

" de il~. ,.. bbeneden in prij~ dan de inferi~. min~.
ID daar wij 8lech~!rbbruiken dat goed p«lroogd ja

.,. lDllen Koopel'l het hebben ftIl OWle ~" '. ai

......... de hitte ftIllJét klimaat; znllen .taan. ';" i '

D.lSAAOS&OO
....'ft~~~ ...~1LAN:~AT

B~OOIl-:~RA~T. I PLEIN.X:TRAkT,'·
KAiAPSTAD. '
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SCH.
kOON.

uit Kimberley.

RHODESIA.PKOLONIE
Ve dach m rdenaars ovat.

HL!.\W.\"O, lt: (kl. - (R,·,.t"".) - Drie
inl.oorlitun-n , malllH'R, en il v rouw Z!ID door
dl'1I c..:pJIlIIlJ. fL'S oor il1huorllll . 0 he rw
I o t t.:u, l.J worden vcro JJC'r'tehl (I Jl uit Lo
makel! van 'do roovcrbe ndc en ill het !J!llonde
beschul !ibrd "lion mt ird Ya ee inboorling h .
~ '1.111 van vier en l'CU slaaf (JUH en) ~l()or 1.

e .n poel III Jc Sha.lIg-anirn ier te verdrink n.

Iran: v lsche Volksraden.

14 0, .-II~dun eersten raad h
w ·rd bet debat, 11 L!lu,et over do

k ('lilt I \ n he geveil vali een a lit incelc
l!tJ(,!~"1 "our dun U'HIW ;U1 0 V tlhoid I u.
\' c~·heldcl1c h.: ell w ren reu UIlS
~'fo.llc bel 1111lb' oui al Jw odigc

Wt,;U.

~1·\')OUWEl, L:\ L:\ Gut: DW J::T.

P!1t:!I'I;1 \,1' f)t I.-Ill .kIl eers nr werd
--en "'!llr~tt.;1 11:\ n_·rJa.~lIll.:' aange mou 'aarbj,
hel verz-x- V.lII d\!11 u u voc rc nde raad om n
t:luu,r~~) -r do \"r.da:ld I fil werd t()t~;;el'it.da
~h'lI !-jl!)" ti 'IJ Vt)ort urc t het \'Uf~ta~ der ~I ll~-

weg' 1m tu teotr' eu Uil WI..' Il v rt' ctl't tut slui-
t 19 tlld

In d.·tI t t.:f.:tlfHl r.u Il wer t heden de clausu!
der coudw et 1 < IH dt.'ud nrut re t die stallen v Il

~uwi' II ur de iudu lf) .elu bUOconllDIHMIC \" ,r
u\'cnf\~gl!l' erweseu.

!JE llJ::' 'lICLDIl<1.'U n:(a:.'\ lïTVUE·
UE:\DE lUADSLID.

SPOI) 'WE(;·IL\ 'PUUT.

CLA:\WILLlAM.

Spoorwegma taal.

AI. kanJ ••lal II voor hel I g rhuis werden
de Ir -ervn Vali Rh"n, ochuer eu R lW I .
uoetru door bet d •• trikta bestuur 0 Clan
wIllIam.
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YRIJD U, 15 'TuDER 1~\17.
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