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VEILIG, ZEKER EN AFDOEND.

F.t'lI spoooige, zekere en veilige genezjng vQ_Ql'.·.lJ.'lOflJ!lIiJil!+
nn wal ook voortkomende, betzij uitziekté .. Z6~Il"'ll~"lI~~
h ,-,tpriiIC he.
. Eton zekere verlichting bij Zenuwpijn. "

, Volkomen Schadeloos I ,Beptald ZekerJc
~ (;t'wlIoarborgJ vriJ te':zljJl van AntiPfrin~ Mol>pb~éi;
l'hl(lral van Opium. '. ,.~ ""1 '['

fj(' hunJte6ken~~ in R~e Inkt op ~lk Label.' Geen ,- ': :>r~
,1II.lt-rt' ~cht. Verkrijgbaar bl) BUe Apothe~MI, ' 1 .' ,

VEEL 08.-1\0 6.4
'Ii.i ' ~ :;. .'St"',""

--~----:,~---.,' ,';QN ''EC OOGS
... I,! .;" r_~~~:.j. ~ ~: '";

Yl~SSELSM £D.,
., ,'-'Kantoor: t 17;:; BUIT~~f(AN11_&TRAA_

! ~'j., .' J - ,~ f:' l' { s

:., $A~PST.AD., ;', ..
{ \ . I, 'f '.. .-:} •

: ": ' , f, AG,NT~ VOOR D'E 0, .. ," it

'~"'O"Sll0R" ~ ',~ERP Er~P~
::_ M"'~I~~,~~.n~erJJ, I~n ,and~~ .

, ' • 00 en 4ndoou:wMachlOerie. '...--------------~PII.......~~,...·."~, [• 1. .té..l. ii.J.>'\ \.;1' ¥ ;,;",.~, 4 t-J! ....... .. ~ ;:
. Yoermale rs, Landrollers, Eg~n. ~~l!I,~J?,~~~~:s,-~.~~~~, Wifdmo!~ns enz.

Zead ODS UI adres eo wO ZDiiet D gnUs on,', J,~~g~ ~~tr~ ~GfJ~ogussen lmet prijzen zenden.- ..." ~ {

, a.lle .Pa.rasiete~,: '~i~~ ,'
Muilen, Donki68;'enz."eu.

• ~j .l.. -, ~ , . " ~. '.' " •

j '.L~rZuid ',Afrikaanse:he '
_ ".. ..". '13iJbelv

J
ereeniglng:' ;;>'il';.""?1

,,lW A 'OJ)EN' :, ' ,___ "
__ .,~........."",;~I.!ft I7ENNISGEVING 'geschiedt mits .

TT EU1' Il cell Paard lijdende, ,Uil <de Schudt n.,. 'dezen dat de Kenr.' B. PIDAA-K.··
~~~k~:;:j,~,:~;~6:'~~~~~tot SeQl'6taria., Depothouder. 'en' j~ljm
I teti' ICke~ i"nee'amiddei binnea ,;. dagen dQOl' thesaurier van de Zuid Mrikae.asehe
deselvergebruIk, Ret 15 even good -.-oor dler.el!de Bijbelvereeniging is.benoemd, in de . .,
~~n:np=~'Z.té, -,,/ V plaats van den Reel' J. M. de Kook. .
! Een.-~ yoor;BQB.BEN. Alle ordé&, eorrespondentien ens •.,
; Prili,: si, en 2's.'M. . 1 " -.;1- G ~,,_-
! Medici.jn VQOl'lUlden zlekten kunnen op o.anvraag in vervo g aan ZlJn ~-es,., J;~~~~-r::n::. .:::": Plein, boven het Depot V8tIl het'

, ., ' >, , Britach -en B.uit-enl&tld.sc~~:B.ii~
SAMUEL A-I)AMS, L.C.P. genootschap. .. " \-u· '." :'

EenJge ,F;lgenaar, J J Komzu-
111 tllGESTW'f;' "Kaapstad, , .. Vod;;'itter. '

.-o.B'E:N'OOOlGD, ' Kaapstad, 6 Augustus, 1897. ..,...""-",,,

Departement Jan Publieke Wmell,·.)'·
. .. . .,~

• . -; 1:

AAN BOUWMEESTERS .. t

.:.!.jf., ,.:" ,l ;

! !
_~~~~!ij_~_~te dienen II !Prijstrekkers noor de beste Machinerie aa» al de Voornaanste tentoonsteltineen., -

,Publieke Verkoo-ping
V.f\.N ZEER' KOSTBAAR

V ~s"r G'OE '0
.Aan:de P~A.R:L~

OP
BELANGRIJKE VERKOOPING

IN DE

KAAPSCHE AFDEELING ' ,!aandag .1QIAlig." ,(l,.$~
YAN DE P~TS Om ludi'U uur 's mor@ns.

'Welbeloond ' of" Bomme'} hok' Dr. HEER J.' C. WAHL, een" ., 5 '" allder erf gekocht hebbende,
heeft vast besloten op boven-
gemelden datum, publiek te doen
verkoopen, zijn verkieslijk Vastgoed,
aangenaam gelegen langs den hoofd-

In den Hoedel van wijlen ALIDA JAOOBA BLA}{CKEN1I'EROen vooroverleden weg annex de "Noorder Paarl
echtgenoot JOBS.GIJSBERTUSBLANCKENBERO. Sohool," bestaande uit:-

I. Zij'D suffisant, ~eHn~richt,
ruim woonbuis, -rlret;' tJlAlrOtAthi
Huurhuis annex.

II. Een woonhuis met
winkel, <JI{ri'q"een;, '
b~ziglWfd' ep:,evef-
den HtE :1luREW .DE
alsmede stal en wagenhuis, .en
groote werkwinkels. .. .( , , . .r: i
N.B.-Dit eigendom, beplant

met vruchten- en eiken boomen, is
zeker een der verkieslijkste aan de ANDEREN THANS AAN:-
Paarl, want als private woning is LandroUers, .D.1"""I.UI~UJl'llIiilloU. doorn en g~wone,Standaards
het aangenaam gelegen, en voor een (Rail-patroon), en .trekkers- Trekp-alen voor I S
handelstand juist op de rechte APPLICAT E met de noodige
plaats. midden en hoeken, Wingerdgraven, Wingerdculti- oertifiaten van bekwaam-

vators,Bpitvorken, Roo~afscheiders, Karns heid, goed zedelijk gedrag en lid-
III. Losse goederen, als ., maatschap eener Protestantsch Kerk,

2 Kap Karren, 2 Open Karren. zullen door den ondergeteekende
2 Paar achter tuigen, Te koop tege de-laagste pri,liz. en. ingewacht worden niet later dan
2 Buggy tuigen, U den oden September e.k. voor de
2 Zadels, 1 Geweer. betrekking ..an Assistente der

50 Mud akers. DEW' A L & CO' Districts' school te Heilbron.2 Staande Huisklokken. I' Salaris £135 per jaar.
Eene hoeveelheid huiameubelen, , " • , Werkzaamlleden te bezinnen in-
d t al ru . O' MIJNREER, ....Negenma.a.n.dengeled8u.

an wa meer z wo en aange. dien mogelijk, bIJ"de heropening der betuigde ik in een brief &6Il u Tan
b .1 I..lrQe,o",II,()PIl'!HUHandelshuls \Toor ~. ouen, School op ó Ootober. le ~e uitwerking nn RKEUMA.'rJ-

J C WAHL ' NGi 1 MAT' EB' lA"AL OURO in mijn geVAL Ik henoo janm oudS & . f luers. HEIN! '.~;.;. ., . , . , D. J. MINNAAR, V.D.M. en heb $3 jaren la.pg gel~. aan CHRON-
Van der puy, lmmelman Co, As agers, .Voorzitter, Soh. Oom, [SORE .A.STHil{ en RJIEUMAT!EK en
Paarl, D D~-.:a " ; 4 Heilbron, eochte ve.rlichting v_.a.nvele. be.roef!1de.ce

189 . oorD. JL....-,&, ; ~ neeskundigea, en proW-m.all. diër
AAN ;. ' . ;-, . _~~gu::1l8 ..~.__________ __ IJze".,.· D. ·S~a.ndaard.,' __4_~ug., 1897. baat te vinden eu had in mijl}geval ane

B
' geloof in menscbelijke bekwaamheid ver-

Tulbag"'h. oad S'.tatl· OD' ~~midde.lijknade Verkoop. ing Glad~e ,:...:.0," .: alvanl_eercle pr~ OndeOOjzeres : B6n~gd, ~=~OO:n~~~i~!~?~~~,
, -'AN d 1 J C 'lV IJ a R,heulI!-a.tiek en pijuen in, li;oola'eu. &&11..... ,

_. ",' - i' \1 .. en leer . . l Aul. [JZL'RWAADvoo'" UISEI.IJK GE;BRUI'K APIILICA'I'I'ES e e eld eicht verdwenen en het meJ:n,.u'v"'':'~
. .' • • Y Noorder Paarl" zal worden . ~ ..,\1. ~ 1 .. " .".,' " v r:g z van

DE VOLGENDE HEINING MATERIALEN. verkocht voor rekeninz van don / ;. . de noodige certifioateu. van ~::b:ite~::·~~~.:~T.
16000 An Ir IJzeren Heining Standaards hier F, J~HI';'TIKF, op dl:'z~lfde ~laats Led.1kan~, '. !." bekwa~~mheid ,~n goed zedelijk wouderlijke Medioijn," en ditw&8wero

3
01:: &o,g H" Dr d 9 (Nc(1('n) onbebouwde Erven 'Koo)<Kachel_, gedrag, ook lidmaatschap eener v'!t gevsal ; elkeen die het probeerde" -~.
ou Ilen emm~ aa t:>. , ; ! Protestantsche Kerk worden hier- heet· heta.a.n. '".-:-;- ~ ,

100~ubbele Spanpilaren (Kom-pleet) van de verdeelde plaats Optenhorst _.'.'Olie Kook Kachel. d'. d 'd b kki ~Il hee...JAOOll VANZIJ1- Y'&D -Ylá«£oDtei.,I.
100 Mele do do eo Olijfboom," acht Erven waarvan "~ , .• me 0g~vra~~ voor e detr~ ,.;g (3 uur van Steijnsh;{,: is genezen VlO'

50 Paar G:'y0ten IJ~eran Hekke~ gelegen vlak achter. ?et Erf van den - ' , K~ánl npebrl~IJkzereS's~oorl e Klor.e- een ~cbijn.}'!!.::.r ongel10Cli ijkgeva.l VIl.1l lUtea .'

560 ara'S G vsniseerde Bouten heer J. C. WAm, VIJf beplant. met .Ij, j '-'_' ~ • c:::' . , ~ u, 1~. e :01100, ~e II?- wam.ek: en Jicht .. N~it, zei lijn moeaeil >

.LU D_ ~ ·, ~ hoozte d trkt Selle d K nms ,h!r,'r. VAN Z[Il.lJ.ll,nm1hwn.& cr'eeilerger..,.;. ,
567 d Get1 t IJ W wiJ'ngaard stokken in volle draoht " ," ....... I5UV' IS 1 W n .am. c. -,,>.. • 17 Z' ,.....:.. e-O e.{)en zeren a.SSers. '. ..." Jl,,' ,,~, I. ',','''fll!, '. l'C' ,'.' >,", . b'd RU cl'h E 1s1 vav3n'A.oor1.s.l.eLw.&OOIIol.r;ijheb .... '

, en de andere onbewerkt,zlJn Ul- ,'. ".." ,'< . , ~an el e o.,~Jl,sc;een ,ng~ Cle IJlen, DeeestodoaisRH.EUi\fATICURO,
Il ier U, een kans voor iedereen, vooral voor boeren, om Heining terst geschikt 'voor het maken van' \ S·~ , ' " talen een v'erl.~chte., BA pphcatles te deed de lijdende jonge man rllltif~ "

Materialen goedkoop en op gemakkelijke termen te koopen; twaalf. Bakstoeneri, van de beste· soort; No. 'R" :U·, ""N" '~:ti \','~,:.','I,'i,filB',' "p' [',E'S' 'T. ,worden g(}~ónden aan den o~lJerg - ~o:d:~tj~9~::n::~er:d:b=&~.
maand('n Krediet enz., enz. 9 is gelegen ach te", ~oorder Paal'J teak-ende met,lator dan 10. Septern- nij niet v.el'wllChten dat bij leven&On,'1IJQI". '

Dpf'lt uwen vrienden deze blijdE' tijding mede. Sluit uwe plaats In School Eigendom. . _1 \ __ - lx;r! 1897., > SchoGI te be~nnen met "ij tm,Cc.maal h~r, en getujgde rvan ~ ~" " .
en wf:'el<tonaf1l!mkelijk van herders. Y d S I I & C Ar 1 ' . ,.: ' , Oëtoh-er kwartaal. 'Salans"£90 }Jer J<eeskracLt Vlj.n de RHEUMA.TlCURO !Ill .an er PUYI mme mao 0'1 s agm , JE. YiE.S, VLc;l. ,~JS.11t'\F.:-:-Het ëen~ge' ,?n~Ill~tti,~~s ,middel jaar; IO<7ieste vel'kri-jgen bij H. J. PILLEN. -,,:~, "!

Vergeet nill! Maanflag, 16 Augustus, 1897. Pa~n'l, 9 A;ug., 1897. gebruikt;len.Speclaai~vdh_eschreven doo~ de:ltég.~,nngen van LINDE, Kliphoogte, billijk. . JONES .RHEUUTCURO:~"
MERRINGTON & .ADAMS, TE HUUR OF TE KOOP. deze Kolonie-,t-Transiaal,. Nat&l eD' Oranje Vrijstaa.t -voor Runderpest . 'D. G. StEYN, De. o~d~ he&' Vu Du W!}lT> ~Bed. ~

Aigeme8n8 Handelaars, Agenten. 6nz., enz. Ontsmetting.;;1: i Voorz. Schoolcom. dersbllrg. werd genezcn door eenbOtt.ëL, ,c.l.ewaa.. ,rbo.!l'gd d.()(J.r .dr. ~,£ 'op". h en dr. Eli1tcheo-b., en andere weten- Voorhuis, Swellendam, De heer .A.,OOIl.'l'ZRE,Bl'aIlilvlbi, Middel.>', .

A A M
l"--' A.t.'. 1 li k W!C te - . burg, C. C. vond d&de.lijk verlieti~g. Ilij .. :CHAS. D \), .LS agar. IN volle we.rking.-Het Oud schappe.J e ~pt o,rItel n. ';,j t \ " . 4Aug.,1897. zoonJAlIeuijDBonoonvader, 4eheer I·lt. ..

gevestigde eu welbekende Eenige AE{~n~n voor Zuid Afri,.a, BEN O.0 ,DlGD SMtT, 'Vu w~nderhoom. 'BllI'8"ndoaip, .......
T,tlhagh, ~ AllgI18tll~, 1897. '. I de.uookgenezenlIUl.&rikmoetnualuiten-

"c~~~r~~!.~t~l,",J!1!t~!~:Q~»..~~~.-,(.,~t'l..C~F~'SC~:J..'A. APPLICATIES voor hoofdon- ~~~~~~~i~!!~faiE;:rl~JS
:;_,'ii .~,o ) ~./-<' . lj 'j n, r'~,'..:. ~ 'ft:!;} '.. ,,-I-:' , derwijzcl' in de Tweede Kla Le-nde Jicht, Heup Jiaht, Aa.-ngezi.eh...

met' hal', biljartkamer en . ruime 0~ ~ ,/1 ~n ~}_Ag·t'teni 'f,n.'" a.'·.;I~·~t,~6b~J~mn!"§~ri:'" :Ji¥.';'~:;lj PUblieke School te Somerset West Pijn.cn, en2:,. en beeft vele duizcn,d~.n --
gronden, "tenQÏs·court," "croquet- v ..;.-...;......f., . .;;.;,... ,;j..~ .....;... ",;,. __ . __ __.;.-_~------_ zullen <itor den ondergeteekende vallen, veel orger dan bovengeo n t '1" I-..~~ d Is verkrijgb&ar van .neApo '.awn, en grooten UVQmga~r ; ten worden illgewacht tot op ,den 1sten en Winkeliers door geheel Zuid.Mrib ,
volle, 'gemeubileetid. ~Doe aanz.oek KE~-;l.q- ,.:.I' L.... _,._.... Se~tember 189.7.
hij C. J. Y. D. MERWE,Ceres. ' ....... ' 8&lari$ £190 "per annum en vrije

-~ d ,! ..ql'Uers te· ontvangen voor e womng,._:- I , .~ : :.' ,

deze, Kennis v'an de Hollamlache taal
alsmede lidmaat;>chap vau een Pro-

l tes1antsC'h kerligenootschap wordt
vereisaht.

De alIDges~lde persoon ml met
zijn werk .mlkten beginrum .bij de
heropening' der school aanstaande
kwartaal.

Applicaties moeten vergezeld
gaan,-~an w~e copieën v~n Certifi-
ten ~nQtuigt!(?briftén. . .

P. J.--PIEN.AAR~
I. ~retaris.

,.. SQmerset W~st,; ..-
:'.'_;fiO,Ab~ 1897,'
!;~v"~:~, .:,' ~ t' '_.i

Oogst,
TE. ~OEEIERG,

Have, Goederen,

E'ENE E'ente A8siste~te voor de
- Tweede-KláS Publieke School

te Ladismith, K.K.
De applibnt-e moet milJ stens

een twoode-klMondenrijzers certi-
ficaat bebberr, ' Salaris £120 pel'
jaar, terwijl logies te verkrijgen is
tegen p.m. ~ (viel') per maand.
Eeue degelijke kennis van de
Duiteche 'taal 'zal eene aanbeveling
zijn. Werkzaamheden te beginnen
na de September vacantie. Appli-
eatien vergeseld van getuigschriften
(kópien) van bekwaamheid en goed
zedelijk ~d.rag moeten ingeeenden
worden vóór 15 September, ek., bij
den' ondergeteekende.

J. W. LOUW, V.D.M.
Lsdismi'b, K. K.

4 Aug., 1897,

AAN ·UNDERWIJZERESS,EN.

enz.,
'["ENDERS worden ge~";,

voor het bouwen TIm een'.
Nieuw Politiestetion en V~rblijf-'-r ,.iiJ.IJ''''§.'

te Muizenberg.
Plannen, Speeifioatiee en Voor- . "l"i',;&IIH~

waarden van Kontrakt kunnen ge-
zien en verdere informatieverktep "
worden' ten kantore van. dt3n cmdir· ,,,,,,,,,--,,._
geteekende. . ","...r,-.~""
"renders duidelijk gemerkt "'reD!>

der voor Politiestation t"Il. 'Ver-
blijfplaatsen te Muizenberg," zullen
door den Controleur en Auditeur-
Generaal, Kaapstad, ontvangen.
worden tot WOENSDAGmiddag. 18 .
August\!8, 1897. '.

'I'enderaars moeten twee voldoen-
de borgen verschaffen vo~r de uit-
voering vau het. Kontrakt, en
zoodanige borgen moeten de Ten-
d-rs onderteekenen.

R. S. GREAYES,
pro Hoofd-Inspekteur •. '

Departement van Publieke Werken,
v'aledunplein, K.a.apst&d,

27 Juli, 1897.

DE ondergeteekende zal doen verkoepen aan den iD~ang van October,
aa DsL, het alom gunstig bekende eigendom bovengenoemd, groot in't

geheel 1868 morgen, in t~ ee peroeelen (volgens scheiding door den harden
WO~) eerst afzonderlijk en dan bij elkaar. Den ten velde staanden weel-
clerigen oogst, uitmuntende Levende Have, eerste klasse Boederijgereed-
schappen, Huismeubelen; etc., etc. Zie breedvoeriger advertentiën later
te verschijnen.

Ook bet aangenaam gelegen erf aan't Blauwberg StrAnd met gerief-
lijk Woonhuis met Stal, etc., daarop.

F. J. B. LANGERMAN,
Executeur Testamtr.

J. J. HOF~IEYR & ZOON, Afslagers.

PUBLI E KE VE RKOOPI NG
VAN

HEINI·NG MATERIAAL
I)E Ondergeteekenden, behoorlijk gelast door de hoeren KOCH& DIXLE

van Kaapstad, zullen publiek doen verkoepen,
Op MAANDAG,' 18 A.ugu.~u., 1897,

Het Genas Hen MIeJi,'

TE 10 UPR Dl!-'S VOORMIDDAG8,

OE oudergetee.kende is
volgen<!e " Merken"

KolQni<,'ingevÓê~;' ,. '
. ~ _. r:' ~

HAGBa:~L'Z.~,"':" &- 00.,,: ,LTD.,
..&;...l~=-ND ·VTZ ...J.o

Ongehoord! Ongehoord!
----_.--

Jnist nu ontvangen per "Greek" en ICClan Gordon" een hoeveelheid
lJ zeren Katels met praohtig Koperbeslag, va.n £2 tot £5, Alsmede

eene menigte Brookwaroo, zooals prachtige Kamer Zet~ti 'ian lOs. 6d. K ENN'ISGEVI NG.
en ffi('er; Borden van 28. 6d. tot 5s,; Glazen Kt11kJes van Is. {Jd.-
WatRr Glazen an 2s. 6d. tot 7s. 6d.; Enamelled Waren een specialiteit. DURB' 'AM'VILLE .. 'SPO. R_'l'TVl'.:,,'I1'LU-D
Yprder nog allcs wat tot. de huishouding noodig is, zooals de· Wereld. ,JUW - Jl ;Jh

bcruemtle BOLJNnEH 8'rOVES"Nos. 16,lB, 5, 6, 30. ; i
OOK: J

Wijngaardploegen en Aardappel Moeren voorhande,p..
Standards' en net en doorndraad:

Alle o:rd.... D1.~.tJp'thelct u-l'tjf.voerd •.
, - .'

M'I ELI ES! M IEllES I
DE on,dergeteekenden zijn th~ns

bezig te ontschepen een ladmg

Gele "Horsetooth" Mielies...'
:U!. ...k'I,I; .....merk." "'BSrl(lfers,LIevelings

f' I .~ ,ifr. •

AlSmede ord~rs vodr .re1llre8efviêEircfe vl~hl!OOrten; saudijilJen etc., etc:;- gepreeer,
vee,rd in "d.e ''Limto'' HoUandf-verdet'orden '\'(IQr' de
prachtigsttl f)oor~D; ~n Tafelr huisbond linnens, handdoeken Zakdoeken,
damast, flanel:leiJ~ 'gest.Hlepi em,; . iL de fabriek van R. 'Van den Briel, Bolland.
Monste,l,'8 ted)e~OR~iJ:!J.J~n d~ '. u·kantorenvan

'.i",~E H.
i
, N~OC•••J:):E1J.

VAN DER ',BIJL &. ga',. ,:
'",

YA\R D. SPUY, IIUW. I tA~
Vandu ~f5Ia~ers e· /TA,,~r.JI.

Tel. ad.Voor voorme~de' 'firuiS- '
:tI.OQ. yall ~P;-.~4$T:U1. .l;ltu.A:I'.



DEZUJ
VE

MALMESBUR.Y ONB
UTERT

ZUID-AFR

DE HEEREN LOUW & RYAN,
lULLEN HUNNE KIEZERS ONTMOETEN:

Te MAT,MESBURY op Dinsdag, 24 Dezer, 10 ure v.m.
DARLING Woensdag 25" "

" RIEBEEK WEST Vrijdag 27" "
" MOORREESBURG Zaterdag '28" "
" HOPEFIELD Maandag 30" "
:: VREEDENBURG DinSdag 31

_:SeH11I us
. broeder un. de .

~rledI:D. ~ .... J«dster W:ildt.~
..... ~ 'lijder
Udere ui~

vu ~,ijbo aa:nl, vef~t,door ik
Ver&f1lIde toeItI.!Id vu lUijJl bloed.
,fofij" :eteJ)a.lust ~. ~ tG mijn_
gestel nog al erg adl,tuait ppan.
Daar ik de narde vu Ayer" $aria.
~ lIell,de, door op ~ JDedteD wat
loed het bij aDderen .~ begon ik
bet lClC in te~. .MJjIl
.' j

ttelJstust Verbdmle
sich reeds bij~ bij de eerste dosis;
toen naJD mijn4 algemeene ae%Olldbeid
tee, en DU is deulYe uitstekend. Ik
cevoel mij honderd per ccot aterker,
eo ikKhrijf dit ~ta&t toe aan ;."_"
s.ru,ama, die ik aan'bIl bevelea
lDet volle vertrouweD als de beste
bloed medicijn die ooit aiqeYoodeD
werd." .

Voor alle Innlen veroonUlrt door
arm oC bedorven b1oe4 eo door aJ&e- '
-. VCrZWaIddDi, ~-

Ayer's
Sarsaparilla.

ALS men vau
spreekt, dan
aan deo rijk,
uitgewerkte (
Welk eene teg'
raad wordeD
door maatBch,
ponden sterli,
belegd, die ,:
brwken en du
bestaan veJ'!!CJ
men veel ¥3'

werk deer PhO<"
geleden, docb
niet n06me[lJ!'
dat er in Rho-
betaalbare mij
'worden, Indieu

Met betreH
Rhodesia zon
toch zeker al-
die niet vij31

maat!Ch3ppij ;.
w'ij zijn opin
een lpOOiaal 'ka
vaD ~l Donuer
"Sir GoRDO'

interview, dat
geheel en al
van betaalban
Het land wa-
kallDJ!Che ma I'

waren te ho-
van den IR.))':
betaalbaar gou
dekt werd, Z'

crisis in Rhod-
Het is OJlll

premier zoo '
gekomen met ,
ook in de ha
charterde ma:
werd dikwij L-
O'rertuiging w
terde kliek siel
zaken bemos-.
hetgeen men
beter weten
betaalbare g'
moeten wordt'
slechts van d,
hangt of Rhod-

Intusschen
"boom" in Rh,
laatste kans .
maatschappij eli
gen te raken
spoorweg zal b,
kabelgram mei,
maatschappij I

gefloteerd WOl'

schappij in aan
dool is de B,
Salisbury te
ponden sterlin
legd,·alles als e·
king van beta;
mand die dit"
DON SPRIGG v,
de kanll8n gro«
uit te komen
dat er betaall>ar,
len WOr<MlD, Ol
IIChil vanopini,
zijn zullen w
komst over la t ,. ,

dekking moel'
ze te la<'l,tWl'I,'

leD ongeduldi.,
Hoe geheel

, de goudveldcn
het rapport va),

waren er, ged,
werkende gou'
rand-goudveld,
waarvan 7~ go'
drag en waard.
106 mijnen br_
de Jlleef!ten n',
keling en uitn:
der dividendel
£1,718,781.

Deae goudm
waaruit al de ,
kas vnllen., en
oaze produk~
missie heeft d,
onderzocht elI
gemaakt om d,
legt beter te
Deze aanbevel ,
scha kas, in,
van £650,00.1
~ng is als vol.

InvoerbelaI"
Spoorweg
Vermeerder·
Ka.t!sr lob I

AanbeveliD;'

Loterijen

JrtAB,KTPRlJZEN •
KAAPSTAD.Totul

£ a. d·
V1IOSGJl JU,aI;T.

18 .Luguatm., 1897.
£ II. d.

..• 062-019

J. ct.

ti12 1 10

£ I.·

Aan B.tdo op 31 Decem·
ber, 1896 .... oo. sn 19 2 296 ~ 8

" Algemeene Bel .. •
tingen-Aehteratt.l-
ligen ... ... 2 11... 2 11 li

" " Loopende 97 14 . 7 9~ 14 6
"Contri1mtie van

Montagu }lunici-
p&liteitoo. ... 19 6 11

" " C. P. Klopper,
Vinlrrivierweg oo. 0 0 0

" Tollen op Hoofd en
Afdeelings :wegen 121 18 9 lb 0 0

" Andere bronnen van
inkomst. n.l, :-

Voorschotten terogbe.
UwUd 7 10 0

Interest op Belastingen 3 5 7
Interest op Overtrokken,

terugbetaald
Schutten
HondenbellttBting
Boeten (R,M.H.)
Lady Grey Dorpsbeatunr

(Belutingen) ... 0 0 0
Monta.gu Dorpsbestuur

(Bel88tingen)
Over bet&alde loonen,

terugbet&ald

Ba...erboot91 10 0

26 7, 6

37 15 0

10 15 0

sa 15 0

15 12 6
!!ftKUWE IIAIIXT.

13 AuguaLus, 18117.
6. s, d.
o 7 6
o 1 6
o 0 21
o 0 II
o 3 6
o 12 1
o 3 3
o 0 0
o 2 0
o 3 6
o 16 0
o 11 3
o 17 2
o 1~ 2
o 6 11
o 0 0
o 0 9
o IS 0
I II 0
o 0 0

"" li li 9
19/) 9 1

DE NATIONALE
GOUVKR~EIENTS SPOORWEGEN. Onderlinge I£Y6nsassnrantie laat-

schappij nn AnstraWie, Beperkt.

o 1 6 -
o 1 1 -
o 0 Of-
9 0 I
o S 0
o 8 Ó

o li 2
o t 1
o 1 10
o 0 8o 2 ,
o e 6
o 9 0
o 10 I
o 6 •
o 3 •
OoG
o • 0
017 0
9 U e

KAAPSCHE Appelen ..'
Botill'
Kool
Bloemkool
Eenden ...
Eieren .. ,
Boetidcrs
Quuen .,.
GIIA'fBI
Zuudemoenen
NtArLjee ...
Lemoeoon
Uien
Aard ..ppelen
Patat .... ,
r_
pompoeuen
.KalkOeDea
Kalven .-
Erwten (groen) .u

75 7 2 '187 14 . 2 263 1 ...19 6 U

9 7 6

186 18 9

o 0 0

9 7.6WESTELIJK STXLSn. 6 14, 0
7 10 0

o 17 3
19 2 5
611 0
2 li 0
jl IS 6

o 0 0

o 0 0

o 2 1

9 2 2
7 10 0

1 12 7
28 2 2
47 6 6
4 10 0

M,12 3

14 8 0

28 10 0

o ... 2

30 16 li

2 8 2
o 0 0

o 16 ...
8 19 9

4.0 15 6
2 5 0

32 18 9

14 8 0

28 10 0

o 2 1

30 16 5'

379 18 4. 164 5 5

T P.:~DERS worden gevraag~ voor
. het bouwen van een Stoom

a£,!ak bij No. ;) Crossing, Kaapstad.
'l'cekeningen, ~pecificaties, en alle
bijzonderheden zijn op aanzoek ver-
krijgbaar ten kantor e van den
Hoofdingenieur, ~poorwegdeparte-
ment, Kaapstad.

Tenders op den omslag te worden
gemerkt' Tender voor ~team Shed,'
en geadresseerd aan den Waarne-
menden Controleur en Auditeur-
Generaal. Kaapstad, worden inge-
wacht tot I:? uur 'B middags, op
31 DEZER. De laagste of eenige
tender zal niet noodzakelijk aange-
nomen worden.

JOHK BROWN,
Hoofdingenieur.

Kantoor van den Hoofdingenieur,

Kaapstad, ~~~~~,,~17 _ -N-G TWEEDE ASSISTENTE BENOODIGD
DE JAARLIJKSCHE VERGADERI ix DE

OPGERIOHT 1869. Telegram.

Het Eerste Kantoor in de Wereld
om de Overgaaf Waarde in werking te
brengen om Achterstallige Polissen nn
kracht te ho aden.

7 10 0
6 11 2

o a 11
1 18 4

142 10 0
1 0 0

3 2 11

o 12 8

o 1 0

o 0 0
3 5 7

o 3 11 0 0 0
0001l8 ..
o 0 0 142 10 0
o 0 0 1 0 0

lloofd KanlOOf' OOQT Zuid .dfrika :

St. George's-straat, Kaapstad.
Bedrag aan AS8..-anties van

krucht gaat te boven £10,000,000
Belegd Fonds gaat te boven £2,WO,OOO
J rlijk8Ch inkomen over £440,000

3 2 11 __,..
12 Aoguatllll, 4897

VOOELSTRUlSVEEIlEIi. - Wegeua bet breken
der kabels ell kleinen II&n"oer ia er deze ...oek

lw. 'Pil l...a-tIa geen verltooping !lellV~t eo men w&cht met,W .-- ....... - .: verlangen op beneht lilt Londen. BU gebrek.______________ II&Dber;igheid kunnen wij geen ~tro~ ...bare,,
A M IN 0 t

1 1 noteeringeo genn, mUI' de atrekltiQ8 li lllW'
. ': . _.'; lagere p",jwo., eo wij moeten COlUe ",ienden ,

~_ raden vooraichtill te ziin en goed op de kwali-
teit te letten. Ulnoer per &otl,1&4 Iba, iII-

" eehat op .£1,868.
WOI..-Wij hebben seer weinig bezigheid to

ra.pporteereo ~n de p~,jr.en toonen geen noteer-
barevel1lIldermg. Wu noteeren :- ,

80. per lang karoo vette ~td.tot 41d; middel:
mlltig 4d tot 4td j ordirwre 3jd tot 4d,
Zwa.re en inferien.re do., 2id tot 3d.

Vt:LLE!i!.-Ya.rkt sterk. Wil noteeren :-
llokvellen 12d-12td; sondrooge 7d ; &Ilgoru

4d . Kaa'psche 28 Od-2s Id i lomll wol 3td-
3• .i ; ,korte wol3d i bra.n<bieke sa i balltaarde
3.d.
neacha.diide vellen vOlgellll kwaliteit.

CJ 12 8o 0 0

DIREKTEUREN I. lUID AFRIKA : o 0 6o 0 6
Sir OORDON SPRIGG, K,C,M.O.,

V oorzitter.
~34 3 9De Reeren AlJRIU VAli DER BUL" Koopman

A. W. SPILHAl'S,Koopman, Kaapatad j
573 6 1 1,141 16 10£568 10 9£b68 10 9 571 6 1 1,141 16 10Totaal ...JOHN W. RAIL,

Bestuurder voor Zuid .Afrika. Het Nieuwe Belanqrijke
Chemische ·Geneesmiddel,

Werd bewezen door Beroemd~ Gilneesheeren
en ChirugfJna1n IJ.root Britt&nJe te zijn

Ben VeUig en Zeker Gilneeam1ddel
tegen:

Wittezeerkeel, TyphellZ6 Koorts,
Malarische Koorts, Scharlaken

Koorts, Diarrhee, Buikloop, Eczema,
Da.uwworm, Otitea, Oor Kmer,

Sneden, Wonden, eas., Zweren en
Etterbuilen, GonorrluBa, ens,

, ~.~

IIc certificeer mits dezen (i) dat ik bovenstaande Rekening nn IOijtyangsten cu Uitgaven van den Afdeelingsra.ad van
Robertson voor het haH jaar geeindigd . Jani 30 189; hebben nager;ien j !(\~ dat (onderworpen aan paragraaf v hiervan) dezelve
door behoorlijke bewij88tukken gll8taafd is j (iii) dat, in soo ver all! ~k ~an vernemen,' de ontvangste~ du.rin aangeteekend de
eenige sommen lijn gedu~de seme1d ~ijdp~l'k 'ontva.ngen i Uv) d&t de iui~J-af. W'etti~ 611 overeenlroma~ stemmen, Resoluties en
Contracten va.n den ltaad III j (V) dat Ik niet heb toegelaten de IIOm i vp.; nil, om . red.enen gemeld 10 neveosgaand Rapport i
(vi) dat de bala.ns uit £2 Se. Id in handen van den Tbetlanrier beetMit, ~.ij. et_Ik aan mij werkelijk voorgelegd was op den 1
Jnli 1897, sooala opgegeven in deu Vorm C.A. 45 A.) en uit een de~~)balaDB van £531 15•. 8d. in de Standard Bank te
Robertson. en (vii) certificeer verder dat ik de opgaaf van Baten e~ ~¥ten van gemelden Raad voor het l....tate half.jaar
beb ondenooht da_ dezelve met het Grootboek overeenkomt, en, voor 110() .~lik kunne uitrinden, ten alle deele correct. i•.

I:~ (get.) HENRY C. MARCUS,
,Ii '/~ Aarliteur.

Robertson, 2" Jn.li 1897. :~
IIc, GERHARDUS WI!,LIUl BO!tCHERDS, eetifieeer mitaldezen, onder de';v~l'Zienioga van Sectie 2 van Wet 32 van iSS8, dat boven.

a~nde een waar en naauwkeurig opgaaf is van mijne rekening &Is The~rier van den Afdeelingsraad van Nama.ltw;Uand ".oor
her balf-jaar geëindigd 30 Juai 1897, en dat de balans is zooals gespeci~ op nevenagaanden Vorm C,Á. ~ A. .

. _ "1 G. W, BORCHERDS, Thesaurier.
Geteekend voor-mij, ala getuige, dezen 24Bten dag van Jali, 1897. 1

. (gei.) , #. V. MARTIN.
Geëxamineerd en goedgekeurd door den .Raad op den 12den J'uli, 1899.

.' (get.) F. E. WOLLASTON, V9(>rzitter.
~,

TEN einde den prijs voor den
aanstaanden Oogsttijd te

be8~reken, zal geho~den worden op APPLICATIES voor b~venge.
DI='I SDAG, den 11Jen Augustus, I melde betrekking zullen wor-
ten 3 ure in den namiddag op de den ingewacht tot 27 September
plaats van den heer A. \'I~S}>;H,! e.k., en moeten vergezeld zijn van
Uckeldale. Alsook om de regulaties r getuigschriften (origineele of ge·
van de Runderpest Commissie in certificeerde oopyen) van bekwaam-
overweging te nemen. Ook zal de heid, goed zedelijk gedrag van de
omheiningswet ter sprake gebr~ht Schoolcommiasie en Predikant waar
worden. Alle belang3tellcnd('n wor- applicant laatste werkzaam was,
tien dringend uitgenoodizd ter' lidmaatschap eener Protestantsohe
bijwoning van boVtrDgenocmde ver- Kerk en ouderdom.
gadering. Bekend heid met het Kindergarten

Svstcem is een vereisohte,
-Salaris £llO 's jaars.
BIllijke reiskosten worden ver-

goed.
Werk te aanvaarden (tegen de

helft van October.
P. BOSHOFF V.D.M.

Sec. der Schoolcom.

Gouvts. ~dlOOI te Ficksburg.

KIMBERLEY.

(Vali Ik}tuna Jamu La~ c! 0>.)

13 ~tus.-( Pu wegrna!). -Prjj&en V&II
,rodukten op heden :-

il 8. d.
1 13 0
o 17 0
o 18 0
1 0 0
o 7 0
o 17 0
o 9 0
o 14 0
1 0 0
o 16 0
o 2 0
o 1 6
o 0 0

A£8001l vooa VJlllZIEUI!li: .£ e, a,
o 0 0
o 0 0
o 0 '0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0

Paarden Ziekten, Zeererug, Runder-
peat, Varkenskoorts, ens,

Heel ...
Mielies
Mieliemeel ...
Kafferkoorn ...

VERKOCHT ENKEL .DOOR fb,!:!en

B. G~HARTNBLL, Voer .Kaf .
Eenige Agent voor de Brit8che Ko1onien, . ~pPeten
Zuid Afrika, van het Amine8 Syndi- Boter per lb.

kaat, Pietermaritzburg, Natal. Eieren
Hoenden

BIJZONDERlIBDEN :BIJ

Oi;rRE,EN"T
; i '

Divisional Council hf Robertson.
For the Half·Year ended ~th June, 1897.

ACC OU:::rsrTEen Tuinier Gevraagd, OF THE

DE' ondergeteekende wenscht ~en
tuinier te huren, Men doe dade-

lijk aanzoek . in persoon op mijn
plaats of per brief, Postkantoor
Philadelphia. Bij den tuin is een
gerieflijk woonhuis en overvloed
van water.

rORT ELIZABETH.
KEMPTON, JONES & CO.,

ADDERLEY -ST RA! T. KAAPSTAD.
U AUG. -(Pe1' tclegraaf.)-De wolmarkt blijft

zeer lualelOO6en ....einlge verkooplngen hebben uiL
de bAnd plllata, terwijlbet brekeo der kabels de be-

. z;gheid nog wosilijk:er mll&kt. Kedenmorgen wer·
OPLOSSlNG V. - Speciaal g~pre· den op de Il1I\l'Itt 218 !:mien unaeboden en 11\' ~.

par.eer.d voor .veeartseniJ Doel- dell Tcrkooht. Verscheidene foutieve partlj~ies
einden in Champagne Bottels sil.eeawwltte werden verhandeld tegen Iltd tot 100:1.

. . '. E(In j!Utij mn betere kw,JjtelL mUI' slecht. klein
OPLOSS'ING R.-Voor Geneeskundl' hMIt!ti 111<1. Vrij t.a&t1Iche ntwol, tamelijk o°lt"ll-
•Gebruik, in 16 ons. en 8 ons. '!iilt in ·kw1lUteit, haaJde *ld, Een partijtje "!lil
... Bottels. gÓede lengte uit Steyollblll'i werd privaat verkocbt

. tegen ietwat noo,."'er p1"ij.. (n bo'kwoli. er uiL de

S uit oor fbovengenoemde doeleinden bt-M niets .,c doen, .Iinde koo[ler8 uiet tn sl.&3.t nep en y, " VErkoopcnl te bevi'edtg-ell ; o.p de publieke markt w,,"

in voorraad aangehou.den. cr een groole u.it talling, U1Mr wegens gebrek 0.&0

H . t G t' h·ft bestellingen werd het grootat.e doel ingetrokken.oogs e e ulgsc rt en van Tot op LlJtd "cm geboden voor super eerst~ wille
Beroemde' Gen~sheeren en best; de prij8 .oor bokjeswol ~ lGd. Vellen .ijnniet veranderd. Weg~6 her breken cler kabels ia
Chirurgijns In Groot Brittanje. dc vcêrenma.rktw .. tdoorelkMr en de prijll8D lijn

E
zeer ongeregeld, tqwijl heel .....t Ingoeho deu

HET ENIGE Nip-GIFTIGE AlnSEPHC. wordt.

Agenten knnnen CJPbillijke termen
2 'worden a&ng~teld ~p &&nzoek zoo
6 als boven &&~even.
o
3
!;!

Ficksburg,
9 Augustus 18£17.

.~

-:<',
l~
'~

By Sat,diee of Secre-
tarjl Auditors and
al. Q~ner Officers ...

" ~&~)nents to Mem·
bet'Ii~Qf the Council
" MaiPtenance & Re-
pau.·:~f M&i'n Roads
and:fl1ivi8ional Road8
" OtlitF Paymente, nz :

Pities... ...
.4~yanoes .. ,
P~tage" Telegrams
p(nting &nd Ad·,.,rt' .,l,e WIlg
FciP;age ...
(j~ Re!lt
T~la ..
DU Tax refunded
~~ . ~ax (Com-
i ~PlI8810n) ...
~ Ratei relonded 0 2 1
M&ntagu Vil!."JlJt-: o~Ra~:
.~ ot.her Road3 379 18 4 . 154 6 6

" B~nce on Account,
Titj-In Chest, £2 8 1
; \l;l "Bank,£531 15 a.~~
~~.
I ~'", .~.

Total.OLher
Roads, .te.
£ 8. d.

Maia
Road,

£ 8. d.

HYK ('LO ETE,
Blaauwberg

Other
Roads, &0.
£ IJ. d.

Maió'
Roads.
£ .11. d.

Total.

£ e. d.Onderwijzer Benoodigd,
To Balance :-On 31st

December 1896 ...
" Geneml Ra.te:

Arrears ...
Current ...

" Contribution from
:Montagu Munici-
pality •..

" Contribution from
C. P. Klopper
(ViIIk Rivet Road)

" Tolls on M&in and
Divisional Roads

" Other SoUrce8 of
Revenn.e, riz:

Advances refunded
Interest 'on Ratel ...

" on Overdraft
refunded

Poonde
Dog Tax ...
Fines (R.M.C.)
Lady Grey Village

Board. (Rat.es) .•.
Montagu Vil~e

Board (Rates) ...
.OTerp&id W&ges

refund

VOOR AARDEWERK
MESSEN'W'AAR EN

GLAS'W' AAR.

612 1 10

/) 2 9
195 9 1

296 2 8

2 11 5
97 14 6

315 19 2

2 11 4
97 14 7

91 lÓ 053 15 037 15 0APPLICA TIEN voor de betrek.
king van Tweede Assistente

vooop de Tweede· Klas Publieke
School alhier, tezamen .met de
vereischte getujgschriften alsmede
van lidmaatschap der Ned. Geref.
Kerk,' zullen door den ondergetee-
kende worden ingbwacht, tot den
27sten dezer. Salaris £75 per jaar,
school te aanvaarden, met begin
van volgende kwartaal.

G. J. JOUBERT,
Secretaris,

P.O. Lady Grey Bridge Station.
Klein Drakenstein,

10 Aug. 1897.

26 7 615 12 610 15 0

"
. 187 14 2 263 1 475 7 219 6 1119 6 11

9 2 2
7 10 0
1 12 7

2 8 26 14 0
7 10 0
o 17 3

9 7 69 7 6

15 0 0
o 15 4 LONDEN.

136 18 9121 18' 9 9 AUG.-<Per ~,-De 'I'Cêlllnmarkt il YaSt.
Spadoau ,.orden ~ QP een verboogiDC van

- rt tot 7 peroant, terwijl .loa nu en dan £0 tot Iii per-
cent dllurder 'IIr&8. Korte, vOOlaI bOOII, wven wil
l1ger.

~ 2
47 6
4 10

64 12
o 14

8 19 9
OW 15 6
2 5 0

32 18 9
o 14 8·

19 2 5
6 11 0
2 /) 0

21 13 6
7 10 0
6 11 2

o 3 11
1 18 4

1'2 10 0
1 0 0

3 2 11

o 12 8

o 1 0

7 10 0
3 5 7

o 3 11

3 5 7

VERJ(OOPINGEN
28 10 0
o " 2

30 16 5

28 10 0
o 2 11 18 ".

142 10 0
1 0 0

8 2 11

o 12 8

o 0 6

~ Ye~~ea••en,
SO ..Bokken. .

! ,

13°t,~l~~fg,E~f~u:U~!:'~K
de Markt-Kra.a1. te WEL'LINGTON
verkocht worden.

H. DEWAT.

. }{, L, SMITH & Co., Afsl&g8rs.
Wellington,

13 Aug. 1897.

L. K. B.RlNI.HAN, AFSLAGER.
2ó Aug.-Vleldonteln, VictorI .. Wen, koatbare

l1li&1- en TeeplMia.
J. J. HOI'KSYR. ZOON 4J'SLAGERS.

_ ()et.-Wélbeloood(Koëberg); ..... tgoed, levende
ha.ore, tI:UIlde!l 0QPt, meubelelr, BIlL

W H I' KLIIIYN, AFSLAGER.
lt Ang.-Berlll&lluspletendontein,-lta.tbare erren,

extra trUoeIen, purden, rijtuigen, h.u.r-t, ell%.
22 ell 2s September-Blltelriv·ler,BJVd,udorp, hd

Batelri .ier.1!IIt&te, le?eude haft, httiatud, elU.
VAN DBBSPUY,IJfHELJIlAN&Co,AFSLAGERS
16Anr.-Pud, koIitt.ar .vaetgoed, meubelen en

~-w..pdereu. .
J. W. 1looRBIIIB8 JL lt Co., AFSLAGERS.
U Allg,-JIlalllteá!mry, eemte kJJII puntea en

eSeI&:ra !!ept._Diatrlkt Darling, k06tba.re plaatlcn en
.Kerioo IChapelL
DEKP'ERS, MOORE" KRIGE, AF LAGERS.
21 Alli.-N ..pier, Jr.oetb&re v&ete en t.o.e lJ'OBderen.

Ie.ende haft, enL, en&.
O. W. O. VAN DER )(,IRWE, AFSLAGIll.

25 ~teJllber-PrieeU. eeu bebouwd erf.
8 Qctober.-8c:balbpot, clistrlkt PrlesIr.., kalltbare

YIIIte til to. gOedereD, eebapen, ena., enr..
, FAURE VMl BYl. k CO~ AF8.LAGERS,
1 Sept.-Purl, kostbare .ute en lOMe aoedern,

punJen, rijtuIgen, en•. , ens.
11£, L. 81lLTH lt OO~ AFSLAGERS.

17 Aug.-Welliugton, to Tette _ en 00 bokken

Goedkoopste Handelshuis
IS. 30 16 5

II WEDGWOOD HOUSE " - BENOODIGD.
THEATER GEBOUWEN

DARLING. STillT, llAPSTAD, EEN ~3de klas Onderwijzeres op
een Boerenp'laats, Achter Paarl

met getuigscpriften van bekwaam-

17enm'sgevindl, Kenm'sgevm' gl, heid om onderwijs te gevcn in 'tA lWf) HolJandsch en in 't Engelseh.
. Salaris £30 per jaar, vrij logies en

nE ondergeteek.enden g~ven hler- I schoolgelden. van andere kindereJl.
Jl med'3 ~enD1s dat ZlJ van nu Werk te aanvaarden met October
yoort.aan. Dlemand op hun reM, of in kwartaal aanst.
of nabij hun. Vendu Kraal t.e Adres M. BRIERS,
Klapmuts Statlon zullen gedoogen Otterkuil,
met Vea van welken aard ook Kl ta
tenzij zulks geaJveodeerd til; all~ apmu •
overtreders zullen zonder onder·
echeid naar' de Wet behandeld
worden. '

J. A. BRIERS, Gronfontein. I DE JAARLIJKSCHE OON.
JOHN WA~D, Klapmuts. I tVOCATIE VERGADERING

Klapmuts, 29 Jub, 1897. zal HEDEN (ZATERDAG) in de

KENNf
''C'GEV Zaal der Universiteit, Burea.ustraa.t,
v ING. te 10.30 v.m. gehouden worden.

o 0 6t 5340 3 9

---s68lo9 573~ 1,141 16 in----- Total1,141 16 10573 6568 10 9Total ...

I beroby certify <i) Ihat, I hu. l'u.mÏDed tbe above- eccoonL of ~ Recleipta a~d Paym~l. of tho Diriaio·nal Oollncil of
B brrtBoD, for Ibe half.yuu eDded 30th .lane, 1897 j ( ....) tbat. (8qbjec~ _to pUagl'&ph '" hereof) it,ié .upporled by proper 'rODch.ra i
(i".) tbai, 10 far .. I CaD UOQrtail', LIle receip&l therei.o enwed u'8 tbe onlt ?1l1DI whio.b 'hlL.e been reoai,ed d.rio.g tbe period ,.Iated j

(il) ~h.t tbe expenditure te I."fql lUId iD aooordaooe wiUl Votee, RlIIIOf.UOD. ~d Contract. of the OoIlDmt j (" that I he.ve dil-
aU"wed the swn of n,il for re&sonl st ,teel in the annued Report;( fn) t.hat "lIlanOe contlÏata of £2 8a Id in the bud, of the Tru.ner
(wbich " ... ci.lldfy produoed \a.UI 0 .. the la~ JIl11, 1897, illtbe . al .taMel OG 'he ForlD C.A. 40.5A)., aDd of .110cri.'dit
bt.l&nC8of £581 IS. 8d in the 8tande.rd.B&nk at RobezUoD, &Dd (til,) 1 oer~ry thd 1 ba.e examioed the tUatement 0.1 AlMte
aDd Liabilitiee of tbe aid ConDcil for tb. lan half.year, tlla' it agrees tb, lecipr, and ja, 10 br aa I OaD uoertaio, ~ ill
'Vlry rf.peet. . .HENRY?C. MARCUS,

.bdUOI'.

SCHUTBERIOHTEN.

IN .het Schnt alJ:Uer bevi.llden zich
bOven dén ve.roorloofden tijd, 1

RoOde Koe met k~l "Oor· den kop, witte
trt.reep, ove.r schoft, witte heenen, korte
hot:erui.. witte Uijer, ongemerkt. lndien
niet gelost voor den 21 Augustus 1897,
zal deel ve op dien datum uit de SChut·
kraal verkocht wl)fde.n 'emorgens om 10
uur.

Universiteit van de Kaap de
Goede Hoop. Bobertaoo, 1.J,27th, 1897.

I, GlllB.l.&OUS WILLUIl BoRCBERDII, do be!eby certify under the ol Seclioa 2 of ACI~32 of 1888. thd the ,boTe it a
tru. ud correct .t&tement of m1 .Accoant al TrruuNr ol ule Di1riaklial OouDoil of Robertson for the half·rear ellded 20tb
Jon., 1897, and that the b&Ian"l is al d.t&iltd ODUa. all~1d Form UA. G. W. BOROHERDS, Treuurer.

Sigaed·belore 1Il~, .. ",UDeII, tbi. 24.l.h day of Jull, 1897.

Eumio{d aDd allowed bl Ibl CouDoil ou the

Dit verlies ~
nen worden
dynamiet~han
com!lli.J!ale, in,
nietlgd kan
20&. per kist Il
thans.

Maar clan
de colJlIJlil!8ie
dere 8taten v:
digheid ook b
ten vermindel
verder aan d
,.00 spoedig 1

tarieven voo'
rige staten {'
voet zullen
10 den gaam
'ftIll niet reed·
wuden wij 0'

exploiteeren
goudmaat.f!C h·.
te. bezorgen
Qne I!poorw
zeker niet ,:
paald profij I
maar dllt "
hebben, in
spoorw6i!stt!1
begin lueb,
gelijk te t"re'

De comm
olgende ",

acht het ",
..maatregelen
.ten tUHCht.

G.H. STEYN,
Schutmeester. Een zegen voor lijders aan

slechte 8J>]jsvelteering.Schaapplaal.<i,
Saldallha Baai,

dist. Malmesbnry,
11 Átlgutu 1.891. TANDEN I TANDEN I TANDEN I

BEZIGHEID:
DE_ondel'getel'kende zai niet cre·l

doogen dn t l'r over zijne \' erkiezing van een Voorzitter.
plaatsen IKliplJ()ck,' . OlIfantskraal' Overlegging van het Verslag der
en .. Noodhulp," met vee, zal ge. Commissie op .1 Regels van Orde en
trekken worden zonder zijn toe. Conyocatie."
stemming. Ieder die zich daaaraan
eehuldig maakt zal volgens de wet
worden vervolgd en zijn vee zal
geephut worden. I

JUIWEX KOTZE.
I Kliph~k."
12 Aug. 18\17. TWE~ Huizen, en wel een woon-

_--"''''''-= hUlS en een ditto met winkelSomerset West Strand goed voor bezigheid en ook~oor ee~
, 10gleshUJs. .Doe a.anvraaag bV

JEJUFV BENFJELD \ A. B0SCII, Stellenbosch, of 89 Bree-
• l wenscht straat Kaapstad

het publiek bekend te maken ' .
dat zij ren ECl'stt"okla J ,ogies H llis (' -. ------------
op bovengenoemdo },laats heeft I GE VRAAGD

. geopend. •
Del!Enen die voornemens zijn bet DADELIJK, -;;- res~ctabel maa
tr~d to ?ezoeken gelieven te voor een Melkerij. Moet een

aoh:MJ~~ of Ill. ~rsoon a,anzoek te }map melker zijn. Vrije woning,Kost,
~~~k- Sea VIew House. I Tfmnen enz. Doe aanzoek, DJ: VU,LIlU
......... • a Ankerbaai. ' •

A
'AANGEHOUDEN inbut Publie.ke De beer Nolan, t&nden-dok:t8r=HeyrteeLthewa

Schut te Springbok boven de,n be- ~well, ÁdderIe1·a~2 . tad, we~i
paald.ell -tijd, en zoo niet bfJYOréb gel08t un hei p1Ibli.eIr n.n ~. bekend te
zullen zij uIt het SchIJt Yérkooht word'6n maken dai kil eiade·t. 'f'OOrzienin a. un'rIIf!'V 2 DUI __ te·1daMe ,tiaMheelkuncle it'g«I matige
op llIJDAG, 4: September 1897, om 10 pr.ijum hjj bweid is te venchden: Ket .llerher·
uur 'IImorgeDl!, t.W.:- ,. te werkj daar bU juis.t een nieuw duplillaa\
L Rooi Koe, linkeroor winkelhaak van' to.tel m.t al het oiellwate toebehoor.o heeft
voor, reehte1'OOl' zwalUW8.taart. inge,:oerd, il hU in de poaitie de grootllte "ol·

L Rooibont Os, rechteroor zwaluwstaart. doentDi te geven ua elke pa.tien\ biDDen
de ~t mogelijke bnnilgevini. De beer

....J. LOYNES, Nqlán il. eeu epeci&lisi in he~ tl' kken van
Ageerend Schutmeester. tanden lODder pijn I hij ~ebruikt geen gu,

Spri~bok, Namakwaland, geen clw;rofonn, of oerug rete dat bewuste,
9 Augustus 1891;· looaIieid veroonaak:t. Ee» aat tanden kan

,_ukt en gepallt worden binnen 24 uren
m!'te dd men ..oord 24 UrIII kennia geeft. Door

Bo t1i GranietYllt
WEGGELOOPI~N =d!::::~~~~!e~=d:lt!:::.. UI P 4R· .• e· 4'n' VAN d 1 uit ta trekken., e.D I&ter kunnen tanden toege

'. .' . VU -. . . .. U . e p aa.ta de Hoop., ,VIagge. 'I'OfIi.d wordeD aan de plaa:t tegen geringe kOf!·
berg, op 22 dezer. een donker ten. ~n tanden lrnnnen g&'l'Uld...ordenSchi 1R' E J .'en a1dua dieuatbur gemaalr:t 'lll'ordeu. lieL

Yl.'H I lE . te '. mme um .ze , met grija kop, ,,'OOl'D.<leIIICl werk wemit p......borgd bet beate t.e
.• '. '. ~Jlilrd Meeren Schu~~rs bij .y.n dai in Z~-Afrib verkregeo kan ",ordon,

Wle gen de E 1 li en 'ftII'V'OOr 10 den repl hfcemuJ zooveeloom ' ee m~e omen. ~en be1uld _ii worden. De hoor .Ko.uw
aan100pentlgelienn dade!!jk kennis. lJeeft _ ,pec:ia.le .tudie gemuki VlI.II kunst·
te.-,geven.. aan den ondergeteekende, matig.·lanclea en pijnJoou uittrekking en beefl

doo . - 1'1. biUHL 1... ,~. du 16 JUS ~diog in Europa eli
,. i' wum~e'. ~" ...~.,~0Bten 'Zullen· JD dit !aDd j en ~ wil be, publiek doen ver
'wo~tm: be~ld. .\un d&~ bo;eY'el 'Une prfj&en.billijk sijn, het

~ 11 MIl !;leW kwalil:ioit w«1l te viJl
-. 0CIDM!l~ ''f1'jj. Let op he. tdrea: De.n_li~~ .........pboGy~K.up.
~,~

BBN.lsa~·-
of'

BenI" bedrq van iZ·l tot iZe$OOO t.
leen un .. nlae fatsoenlijke ~r-
eonen In .. nla: d.. 1 van Zuid-
Afrika te"en .
·BILLIJKE RENTE.GEO. GILCHRIST,

Bee. der Convocatie.
BIJ PA AIEMENTE/I.TERuaBETAU/la-TE HUUR. Afstand doet er niets roe.

SohrlJf (In't Enaetaoh) Insluttende
franco, envetoppe "eadre .... n:t aan
BULLlO"', Kantoor van vni LaNl,'INgevolge: een .re80lutie heden

Runderpest Comité, wordt bij
1 September aanst., het niemalld .
eenig hoornvee binben te voore~ of daaruIt telkr8lI"Wilid.~ren.
bezit te zijn van een ~rtificaat, geteekend
Assistent Resident Magistraat, VrA.,,_r~ll1r.Elr.

het_ een of QJlder Runderpest Comité!,
van een met Runderpest besmette \1' litQ:estire~t.,eid.

Kantoor van den
OivieIe:n OOmmaris •.

8tAillcbé;ecb ...;
18 A"tm·.t:n.
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,Di 'nURiK& .' BIHDÊliS 'tn OOGs'r
_ De me;est verbet8t<ië Oogstmachines in de Wereld.

DE DEERlNG 'HARVEST'ER CO-~lP, van Amerika. zijn nu de
. , grootete f.hri.k:mten van de-7oeklns van ~f~hineg in de Wereld! eD
dese plaats hebbeu ti in!fenomen door de verdienste van hunne M~ 'c

~ie op "ROL- EN, BALDRAGERS loepen, en de. lichtste óm " ;
, t.rekken • seowel alll,'de Iterkste, lichtste en duursaamste ID de markt:.~. s'l' De DKBRING BARVES'l'EH CO)IP, zijn ook ~ 1!:rQO,~""~,.:
.: _3b;nten ,-aD; J1.bdpJ'u, zij lereren ieder lllAl" l1tt-bun eigen "'~!'P~~!

'6, 000 knl. ' ' <.. '

DE DEERING' " PO,NY" MACH.INE,
',hierboven afgebeeld, ~~ef~ eeu .nede· vall () vt., en 8tut op Bol-.-
'Baldragers; die' \vnJVlllJ VOOrkomen,.U\Wij,tén voor\,,~
!Reparatiekosten ~taparen,. nIl ?e Ma.c~e~ Duurzaa
tKrácht en Vlugheld geven en ze s_til on smmg ID het wer~. m~
IDe Deering" PONY" Bindmeehine, met Rol- eD:Baldr!1él'S, il 4e
'~tkomst van de ondervinding en arbeid ~!'-" ~.laren, en eelt reed.
~etoond de " Koningin van het Oog ..t Veld te ZIJn. .....

Eellige der vOO1'Oaaml\te trekke~ van bare bt:tcre kW~ltett, Z~~ .-

1. Rol- en Baldragera. die haar de lichtete Bmdmncbme ba
de Wereld maken die getrokken wordt.

2. Elevator Verlengin<7, die het einde open of ~
maakt,om er naar wen~ch ~ng of KortGraan mee te behand~~

3. Verbeterde Garenwinder en Snij Appard.e.t, ~ ,lD
staat stelt om dichter te snijden dan eenige andere macht.ne, en
kort of neder geslagen graan op te garen, dat andere Blndera
zonden verlit'l.en. . :

4. Bind Apparaat, dat eeue diohte ronde ~hoof van een~ge
vcrlanude grootte maakt, minder touw gebnukende dan eemge
competeerende Machine.

6. Lage Stand ell het middelpunt ,van zwaartekracht
dicht bij den grond ... &:\roQOl'.de machine met goed, gevolg ge-
brllikt kan worden op oe Helhng van Stelle .Heu:els. .

De DE~lllNG HARVESTER COMP, gebruIkt 3000 man 10
alUnne Werk pJa.'\tsen, die 51. akkers ~nd beslaan, en kunnen, voor
ieder' minuut dat er gilwerkt wordt,eeue Oogst Machine leveren, behalve

_15,00') ton Bindzarvu per jaar. .. ". . n'

~chrij f om g~U1l1stl'oerde Cl1tRlop;us en PrIJsliJst, en zre do l), crmg
Mncllinrs, (te op Rol- en BalJ·I\gt'rflloopell. nlvoren s P('lil~l' 11n<l('rf' te
koenou. Hoeren en nnll,'ren bl>h')0nlcn ook to "ragell on !lel'nng Hind-
gllr~'iJ, ell te wr.:;l'n uat !.'j het krijgen-

EENICE ACENTEN VOOR ZUID-AFRIKA:

LLOYDS EN COMPAGNIE,
40, BURGBTRA..A.T. K.A.L'!_PSTA.D.

aOSRXJr WHITE
RYAN

-'. ,.
Vertlallt'nde Koopjes ell Ri,il... l!...

thana het Publiek ~a1lg('bod~n. ' '-:' ~\ ,,-v.y/"?'~h-·. " .1..

Dit is ON'ZE MA'''-J,iER'IlJs"wijJ:cen.,Verkooping hQlld~llil

Ibttrialen v~Tr.b~ vali'8~1'~b 'l/G,J'~"~:"~'v~ Jlt~·~t~/X~~
do. do. do. " !:~Y2afll iot c.,IH pe' yard voor :l/~;"~ :2~G-. . 'od .. - " " , ," I,." 'rper ynr. . ' .. ' ,'. . ;'.:, .:
do. do. do. vun 1/11' tot' . 9/11" per' yard voor iF' 'tot 'l;G

per yai-d,. '. '1 " r :
• r" J' .. : ~ 1, .._.. : • " • ~ .t.'I> ! • '" I'''' 1

BJI/kken Cachemlre ._vPlI Bl eil }I- fer yard. ;.
114" lrmil 11 OIS Pathlls Is Op &Gong.lnb IUse , ... l.derilll PrIJs:

. .... .' . : ~
__ ---- _. I ~,.

DAMES MOETEN NlH VmG£t~" ,·
lVI'·a·_. 'I' "'BQ'~' ·IT'·'.·· ,,-R.;, ..:~__ ~•.,:a:-~i.·'·,.:!.., - .':"u..;'~!lfj t~·

" ,. ' ,c·fn. " ':: " '~~"ll'j' ~' ':-,,,{,''k :

·GROO'l'E ;·VE.l~ltOOPJlf~;.....,
VAN . ! ~ .

LAKEN G9ED~_:gI*lN".
THANS AA N' 0 EN' 'G-~NlG.t·~·):

c, __ s. n--- "~L
~ >~".~ .... '1 "'«-,~','~"\iy .~ \.

~.&;i,y-,."L •
~~~'" i' r--.'~,::,;,,-,"'"/ .. :'~,~'-

Oe Heer 'WALKER,
D[Rlt.K'f]IUR ,vAli H.ET

WKDEKSGHK T1HUBB IHSTlTUlJ1
.. , 'lJ/ster Ramers. oronfep/ein.
. -H: EEFT, ru; eer aan het publiek
. . ,in de Buitendistrikten te
. ;berichten dat hij een HEEL STEL
TANDEN in EEN' DAG 'lam
!~veren tegen minder da.Jl de
UELFT van"dell ge\Vonen prijs.
Een waarborg voor vijf jaar wordt
ADetelk stel gegeven. 'f'...

A/It CODsuftatiea I8heel Qrati,

paLtTlEKE
JOE KD REl

EEN WA..Rll

(VCVI on

'oe ed. h 'r FaD'
Dóndel'dag aan dil 1
(P,g, 13duer) In h~
).:i~ op oill 1"el tol,
W&Ch3:V- D beer
lep van d. II heer l
0111 10 uur bele!;
Fallr8<o1Il ~lf u
De beer- M,uslil It",
door ef! tweede ad
Do rea 0, ~vor ..
M~iB !liet PIIle:u I

:PD:t£OI'Dl wild g....
cedutende d lUI'
T&n • .n,trotHnlD Il
en het 'lfei1llOhellik '
Toorkom n, ae Ter.
~ter un te ..tellen.
IX! opkollMi ter

.. OOP groat. De ;
".ren J90,,&t 300 ;
_J)e heer hore
'f1Ul de lUl IDM IlP J

De h_r P. C. le
Blignan~ voorgest.
P'!ering nam er ,.

De l'oom1it,er d
·dr. Holrqlan den.
mllJll' hij y .. on ..~r
Drllkenatein. Be<
v~~r der ver,
Bet doel der ..~rg"
en hij zou dne den
tie netnen-

nr

di.8 IDet toejaicb'
hem un:geoum ,
en ,ijne kiese"
"oonte dd leden
&lag deden aan I
echter niet na d-
dur hij in hel ,
band met do be.
bad &lUl veI'l!Cbol'
hij niet in 8!.&at
doen, on hij hoo
daar bij eHen 1
nam waa gewell>
1'T&geD waarom b

A

n.t moobt 1'Tee1
V rklaring TlUl g-
grul in 0", Lo
Mar:U. beden lJ J
ken. D heer},'
~togd. HU BCh,
heer Muaia ove:
dig ecu I11t",ool"<
ten~ie aan bet I
op den&elfdell" d.
ken. RU had &,

~ godateel"<
echr.oof. Op 11 '
van den beer pt!,
Bij d.,eht he~ h,
malten met den
correspondentie '
brieven w1lllrin •
al boveng ..ooeru
deu beer F:uml
Voortgaa.nde loei
ven, en men ko
'Waarom bij dur
heer Ma.ra.is wet
pJat.form kon 8l-
op de yergllderi I

'Woordig roti kur.
in -un brief vau

JoIQTIf.

ge~de moest
over die UULk "er~
Mte ..i:tting werd
vredee-motie, di,
Zuid-Afrilm'te b.
bel buis gegaan
voor ({eate:md nad
son WlI8 geamend-
riman háddea ie,
ma.ar moesten o
to redden. Nadat
bij in 0", .La 'N'
invloed zij ie E,
wet-k later k wau
v~ wantrouwe,
heer Merrimaa.
overtuigende ...
motie sou aan .'
gen dat zUnl! !troll'
kon de zaak niet·
M.erriJtl1U1 'un ,
ministerie kou \'0

do ook ale een al)
iler.ht beatierd '
",right bewee. d
.besberd werden
bonding VQn deu I
eenigo j&ND gd,
zij "erd '61'w"rp'
"All den speake:
de sonde der ,
waarvan ook ied
waren, eli als l
eindigen? Bij Ju. t ,
ltik uitgesproke I

..ijn kie£6l'll du .
yelke houding dt

• voon

CAT ALOG USSEN. & CO.

f
,tri i1uu te L-mranclCf aan net Observatorlum

·A. SPOLANUER&CO.,
GI:WRfi'TlGD 68 JAREN

ChrtJllometer'l Horologe- en KlokmAkors
J[utwd G-e~ Dar&mgllra4l,

Gouden en Zilveren Horelogee in
Voorraad eehouden,

HANGKAST, 3 voet 4 Duim wijd en 6 V~t 9 Duim DOOg, met Spiegelglas
. 48 Duim bij 14 Duim. «5 ,5.••

had ingenomen, ~
wae Lt,,~ ann de
genoeg' kali vind,
die de portij d.
werd' gooolleetoc
der g neueelde
fonds ow pcr
pondeeren o'l"er
~g ~en "' .. t ,c,
'l'.z:an vaal legd~
Zij ...il.i .. ons ..I,.,
Dcl-agoahani 1<C:

bdMtinlfen op 0'
de verbindillg>ll,

. dit.o O"rer de nc!
ver!lbogdt' om lo,
te wenden. B..
b. t goedkooper
rtvier per OtIf'e,
Irnmde

tiLt: I'

Zij WérdtlD allac
niel tegen ]I;~t"
:13Jl de T~nHa
verlr.-okiog \'lUi

mn.aud getn ...:h t
woord \':!." d" 'I
de~ hei oeDe \.,
gaf &l'bitrll¥" ;,
a&obod nwt
vra.gen. D....ro.
dat .le KoloDie r.
w:t.k'!";,;;r,, I.: ,.
met En6"larnl,'"
WIUI. D~ Kot..... "
Dc K,jlonic 1:1 ....

zaak (!.toor, '", '.
:tijne reeh gd""
het een. met dell
, ro",lcini; d"r (',
toen z.iiutt p"...tt
Kaapechu re"."" ,
i.ro<peo -vu "'."
de ""lf rin:! hr."
!flU de ha'ite '"
vqiet"D, W~8r "
der[uke da."1d J,
broederlijk be!J"1
}?'i!1r.er wu le"·
'Irantlvtllll lliet t.-
DlaJU' tlochtl! ...n· I
WD nede ... ett('~
m'!r.king DelD{'lI
land dt:.l'~ti<l."Hk
vaal \'erooru!lk I,
eeht.er in I ij.h;
den ong.etaltki.1,i"
meenden~:u h!)
Hji had '!lOOit m"
pllt.h ii! ~d d.., r.!I;

, "lUI begin ,af Mn :
afkeuren. lt....r
,\alE gun Lal
'.nllcljf>l' tuft.., d.
'Ioon ebt men niet·
{~juicbi~) .• ,
nIe: leYtmdlg b,,<1
reed. gf'lWl' g,,""
mat de oon" "
.ging noeb met d,
.die iAlgen deD }, .
.... de \'raa; , (J;

la !llaMlnl"t"c-l
opent., Iwt n,o-(
eldt"id w,,":.,

*lW aanrukLt,
• d.

DOKT[R'S RIJTUIG.

14. 16. 18. BUROSTRAAT. KAAPSTAD

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAA TSOAHPPU:

Kortste enGoedkoopste Route voor Reizlaers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsel" in de Transvaal. ,

pagelijksche personendienst van Lourenco
MarQuers(Delagobaai) in 24 uren naar Johannesbura
en 21 uur naar Pretoria.

Tarief loorReizigers our~""", 14 tfL-Il a tYI
Prttoria £4 os. 8d.-O.a 41

n " " " )

DageJijksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen In
de Transvaal er. Oranje Vrijstaat;

Bemoedigd door de enorme
verkoopingen, maken d. Fa-
brikanten zich gereed-om

SiSlW),OOOSLIKS ••

TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ :-
B, O. LENNON en Co.
HEYNES, :MATHEW en Co.
J. D, CARTWRIGHT en 00-
B. LA WRENCE en Co,
STEPHÁN McPHERSON en 00.
au ;;lJ andere P1Lk.hu1zell.

• __ tt"
lIUaP ttUDAO,..f-

:N'RlFtat Tl4t 8-LOOo........_--- ....... ~
ZuId AfriKaansche yertcgenwoordiger :-

CHAS. W. HOLMES,
Timber Straat. Piete.rr:n~ri~~ur••

~ , --.

ZUID-AFRIKAANSCHE

,'KONiNKIJJKE MAILDIENST
Oe " CA$TLEMAIL " Maatschappi).

DE Stoombooten dezer Lijn vertreklulJl
van .Kaap tad Jla&.r Londen om den

MdeI'8~ ,WQenad~, te 4. .u~r n.m., naar
Hadein. en Plymouth, te -S~t Helena en
A..cenlio)1 &IUi'leggende'op de bepulde tu-
'lIChentijden. .,
Jtili ?_'RAwARDEN UA TL:E, Kapt. &lIJn

, ft 11-l'.oiT4J.;LiON ,CASTLE, IU.p~,n'Ull~lI
...tug. i-NO RHAM CÁSTLE, KApt. lfAIIIlISON .
.r : 18-DU'NóT'l'AB'OASl'LE, ·Kapt. R,n·

,1-DUNV;ftlGAN C~~E, Ktlpt. lLoSDlllOlf

&Itn Booten loor EDgela.ndl rta 1&s PalIlu
'W,!RWIOK OASTLE; XApIl. --. -, omtrent 10

. Jnnl, vi. Bt. H Ieaa en A.JIeenaion.
AVONDALE CA 1'LE, Ka)Jt. BooW1l', omtrent 10

8 VO*' Iluoau Top W A80HTA1E'L met Ticbel Rug, tPt"t lQe'm Kutjb GAi:s.
l
: CASTLE, Kapt, WARPmI, omtrent

beDedeD, en een Kapstok aan elke Zijde. £2 1.4.. :TnrfA.~'E'L CALTLE, K>apt, Rmm.u,L, omtrent
. ·4tlli.
RAGLAN CA TLE, Kapt, DRYN, omtrent 8 Jult,

. vi" St. Rclen& 'en Asoons!on.
ARONDBL CASTLE. Kapt. WUiDEB, oml';J'C11t Jl
; ,.Juli- .
• Voor .V'l'&Cht of Pa.s88ge V'lrVoegtI me

de Agenten van dl' OA.8TtH
... .,o.L....DVV· !tU !:TS'C H A.PPU,' (Bepmilét

'4' .• ~ ....}."\--I~t.
t 1

VNXQN LI..J'N
KONINKIJJKll MAlLDIENST
, '. -T-" .

UllO~ STOODOOTlLU.TSCWrlJ
tBJI1PE1Ra:~I. -

.DE ){a;Qbooten· der Ma.a.techa.ppij ver·
. trekken Tan KlI!l>pstad naar Engel.r.nd

ria Madeira, ODl 4f'n anderen W~ teD
~ uur D.m., ale onder IWIJllegg-ende '
, V()()]1 ENGELAND.

kog: 11---6001' (Ntn '&.-;,,) Kapt LAIU:J(B.
.. 2&-M,BJUGAN ~ ..,,,,t., llI:YNOJ.DI!.

Sept. S-NORMÁ.N (rwln Screw), Ku.pl MOLOl'fT.
" 22-TABTAR, KI\{'t,. M:Oll'l'Oli'.

',',

ZUID ..AFRIKA'S 'SPA.
. ..\~ ;;

-------
De Caledon Natuurlijk Warme (Yzerhoudel1d)[' Minerale

Baden, en ' . 6. ; -

SAN ATOR I UM.M }'
HBT voo~~ en meeat kostbare beetaanddeel mei liateren il

IJzerachtig Koo)zuur1.out, aanwesig in een hoe~eelbei,divan vier·
...t .oo?eel al8 in eenige andere bek.e~de .Bronn~n (en onder IVoOr.......
den. "!1'ardoor het IJzer zeer gt'makkehjk ge&8simileerd wotd~~ in ver-
~m~ met een temp<'r::tnllr van 120~ F&hr, 5mwederlegbaar hunne
sODderlinge reputatie daarstdt. .. . !

~ Inric~tiDg is binnen ~m8kke~ijken afstand van Kaapstad-Sir
Lowry. Pas 18 de tegenwoorJlge wrmmtl8 8poonvego.Statie d ..arheen. ,I VOft XLumw voorzien van een Spiegelglas 18 a'ttirn bij 14 dllim op

Het klunaat van CnJpOnn WOI'ot als een der besten in' Zuid-Afrika ' patente wieletjes. £2 7.. .'
beechouwd. Het Suaton.tim en de Baden zijn gell'gen op ~n heun)
meer dlUl l000vt. boven de oppervlakte der zee. en Linnen 7 minuten te
~oet van de Stad; elke ZOT g en gc:rief wordeD voor kranken ~~lbezoekel'l
besorgd. ' '~; :

lJét ~ebruik dier Waterr n (zoowd v~r :~ Drinken' als. ~~t Bad~n)
wordt voo~l voor~('h~<,v('n voor h. n. dIe hJ,len aan Un.M~ KwaleDt
Zenu.. acbtl~ ~aDd~'1J1n:Ó',n, DYlIJWP""n, ~nmmia, Jicht, R~éUm~tiek,
Lum~, SClahes, Neuralgia, ~n VE','wRnte ~,,·kt('n. Het KoJ~ur in het
.. Mer aanwezIg' heeft t't'n I" IkkeL;'euJe I1ItW~1 k iog op ht·~ i vel. De
\~.terén VI rs.cIUift'cn ('en TIH;i,1 (Jij b ·r,.;tdjitl~ vltn sul:l \r~loopéDde
&lekt6n en ,'oor z\Val~(:'jJ. \l:-anl ..n,l· vok lI11HH'lIn; zij zijn:~r' ~p_
~oor den !lmaak en bieden 'lafol \\ awr aan van tie beste klas, i .

Pam6etten,. ~tledinl~. Of'nl e,~kuntli~ en a.ndere pppoïtie~, Term.,.bijan; verdere b1lzonderht.-d8l1 eD uilichtlwg ziJn te bekome~'or 'N1OIk

¥.E,J. lI.l"LS•• ~
.. ....~.p: i .,. ,

I - , i !
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