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DE ECONOMIC UITRU
HET GEBOUW IS VERKOCHT

DB jO ORRilD lOET UIT DU rEG GBIUID '~D.
Bezoekers aan de Stad behoore;'

ons sen bezoek te brengen en zich van
~".,ge aangebodene koopjes ,verzeker-
Ol) ,Vergeet niet:

!'e' roerraad moet VerkOcht worden.
... .PlU ......... ~

,(

~ ~

80 EZELS r 80 EZELS r
TE BlnAPMVTS

OP VRIJDAG 23~APRIL A S, , , .
Bovengemeld getal Ezels bestaande uit,
40 Goed Geleerde Ezels 4 tot 6 Jaar
40 Ongeleerde ,,2 tot 4 Jaar:
Álln. ill Il"ede eo citi , r n ~I'scbikt voor dadel'jk gebruik, nl publiek

"'uden Terkocht op boveni(ewe\J" plaats en datum.

O. s. LO U "VV •

Vun del' Spuy, ImlueJmal1 & Co., A tslagel's.

DeKolonialeBrandewijn Maatschappij,
(BEPER~T).

OP WOENSDAG, 5 MEI, A.S.
ten 10 ure 's morgens.

Ten eii d-.
a Het RAJ p ,rt ~:·n Direk e"r, n, en,
b Den Sta.at·Rehning v' or het afg,loopen jaar, ,indióe:lde 31 M>lsrt,

Ig~i te 0I.1VllIlg01.

c Nit uwe Di ..kteuren lt' I i 'Z'~11 i I ti·, pi 11 ~ Villi le IItl'Jrtlll D, .T. A. v. J.
Spuy. W. A. Krige en J. F. Burger, d ie Ilftredo'l vuig ns Acte van
overeekmost,

.l. Auditeuren te Ikil z·m in de plaat~ val ,I.; :1:OCJn F. L'nd )'Ibar, en
T. Hoo», die echter herkil'~bl3r sii«. :'),

e, V, or algeureene besigheid.

Op l.ist van tie Dir. kli",

Jl. P. DU Tul r,
S, crerari-.

Wor~Ler, 15 April, 1897.

N.B.-I'·c ,·oljl.ende Noruillnlic!l Voor nirr~.teun-n zijn ilJ'7t'zondcn '-D
n-. ren, D. J. A. v. ti. Spuy voor Pearl, W . .A. E li~e voor Etcllellb(;~ch, j
F. Burger voor Iiobei tson.

A8Ddtelhoudcr~ gelieven kei.nis te nr u.en i'at het Aar,deel Re)!ister zal
g(,5!ot~n WO~?'HI ",n 8f i!0 April tot 20 Mt'i, bei,lc drg n ingr s'ot.n, zoodat
er 11: dut tlJ',y",k ~ccne aal dcele J ru'lcn w, r d. n overbell'al:i~t,

PRIJS, 1/- EN DAARBOVEN.

OHDERS yoor 100 en daarboyen kosteloos af.::eleverd aan eeDig
t Station.

Honderden ongevraagde Getuigschriften uit geheel Zuid Afrika
met laatste Seizoen ontvangen.

\'oor Geillustreerden Prijs-Lijst en V ruchten-kweekers Gids, Post
Vrij (Engelsche en Hollandeche Edities),

DOE AANZOEK BIJ:

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

Groote

,
•

, ,

Uitrusting.'GO.
HET GEBOUW IS VERKOCHT

oe Voorraad moet uit den wet! geruimd W'~en
BeZQekers naar de Stad behoor-en om,

een bezoek te brengen, en zich van eenige
. . der aangebodene Koopjes verzekeren.

Vergeet niet:
y De Voorraad moet Verkocht worden .

Hoek van 'Plein en SDinstraten, Kaapstad

Á j>H.IL ·1897, . .

E1fLI·,Depart~t lID_!Iblieke leriea.
ze S. AAN.' BOUWM,E£STERS.

(Board of Execuiors.) Ocp irtement van Openb, Wd en,
Kantor~Hoek van Adderley en (Ju ltshoorn. 19 M -arr , 1 -<97

Wale Str,aat, Kaapstad.

TENDERS worden gevranl1d .voor
het Bouwen van ~ iouwe Pub-

lieke Kantoren te Carnarvon.
Speeificatiën en Teekenin:,\f'n kUD-

. Voor bet Admini~treeren van Boedels en nen gezien fn verdere informatie
eigendommen als Execnteoren, Agenten, ~ d t· K t
VClOgdeD\'-A~!l~tt~~vea,.ot ••hderzin .... _v~or.,~gt'n, :wor eo. en an ore van

Personen verlangen"ae de lra.!fier lLl'Ïte-~ den (ln~ekende. en ten Ka.ntore
stellen als vooenoemd worden verzochthaar van den Resident Magistraat, C8r-
te benoemen en eantestellen, 8.18: De l)8orvon.
Executeurs I:a.mer, Kaapstad. d I' k k

Tenders uide lj gemer t : I'Ten
De Kamer administreert l asolvenet der voor Publieke Uebouwen, Car-Boedelsdoor haar Beerttaris.
N.B.-Aanzoeken om beleeningcn op narvon,' lullen ontvangen wordl!1n

vastgoed worden dadelijks gedurende Kan door den Controleur en A uditeur-
toornren in overweg1nglenomen. .Generaal, Kaapsta<l. tot op DINd-

J. . N. ROOS, OAG MIDD \G, 27 April 1897.Seorataris.
Ten ieraars moeten twee voldoende

borgen versehaffen ,oo&' de uitvee-
riog van het Kontrakt, c n die borgen
moet m het Kontrakt teekenen.

De 188iSt" of een'~'l 'fender niet
noodwendig te worden am~tnomen.

H. S. GR!UVE',
fro Hoofd-Ir.spekleur.

Belangrijke

ZEER KOS

VASTE· EN LOSSE
AAN DI

DE. ondergeteekenden bieden
uit de' ba.nd te koop aan

Eel'8tekl&l!8e Kaapse.he Ezels, Jong.
Goed, in goede Conditie en Gedres-

. . ,00 rel. Prijzen en termen, van
.be:tali,ng;.~te~bilJijk, V:1)Orverdere
bijzonderheden doe aanzoek' bij
hunne kantoren.

LOMBARD &'VAN AARDE.
Malmesbury,

3 Maart, 1897.

DE OD(lergc·trekendeJl.
~1I1,lId~d door Mt'j.

, oux, die wl'J(er's hate te
s'OOlm(fin~ zich dUIWe
gevoelt, sul.en publi-k ve ..."'"",,,"'.

Op '\Voensdag, 28
Do,i,/ JOCOtJlIS
UI "og,/of",

80;lIio '0(1" ds
Nolt,_

DE ondergeteekenden, daartoe ge-
Inst door de Executeurell' Tel.

tamentair. zullen publiek verkéopen150 000 VRUCHTBOOMEN ter .plantse, ". KLEIN MELKBO'rCH,"
, ,naLIJ Blaauwberg Strand, '

Gewaarborgd Oyereeniomstig den Naam en VRiJ van Inseiten Plagen, OpWOi:~~~~~:'~.:deser.

Haar reet aanger aam g
de Molen Straat IPla1tek
dasrop .ta'\nde leer gen . woon-
huis, Stal. Wagellhnis, en .
bouw, lollen onder ijzeren dj k in
goeoeo staat van
1111 t all soorten vruchtbonmen
1000 t tok ken wijngaard,
stuk Tuingrond; hebbende.
water bet geheeie ja/IT door en recht
.rate-r om to scheppen uit het t ann: x
loopende water ..

Losse Goederen.
1 Eet 'I'i nmcr na 'S!reftledsclsp,

Gra ven, Pik ken, Schoffels, Vlo kon
I Brs n lewijosveto', lIalfamen,4nkerl4.
o sh od r. Trechter!', 1 lot !J1~nken,
1 Lot balke«, en wat nog IOl'tr 1. IL
wor..Jl:'na~Hlglhorlen .

A.. B. DE VILLIERS & Co., .A.fBla.gers.
PIl>lrl. lf) A pril, 18fl7. (

DE' on
daartoe

Verkoopen o.p •.,
WOENSDAG; apu 21stcn dezer,
TE!!10 URE, D:~iVOORMIDDAGS,

:. J;E

ORAN~I'$KRAAL.". r
IN DX7.EArOIJIL!iNG,Vor.GKNOE:

LEVENll' RA.VE :
17 Ezels van 2·fpt 6 jaar oud.
1 'Ezel hen~ï.~
1 Paar rij- ën JtarpMrden, van

en 6 jaar: lj
5 'Merries, vafF~ tot 6 jaar.
8 Jong J1l1im :lf~ard, 4 jaar oud.

3 t .Aanteelbeeti'n.
350 " Sc&apen en Bokken.
40 Varkens,' kfftih en groot.

BOERDERIJqï&EEDSCH..A.P :

~

EZELS! EZELS!
Ob UONDEROAG. 22 dezer,
ZULLEN 60 groote, sterke an

goed gedresseerde transport
Ezels te Malmesbury worden·
verkocht. Een ruim eredier van
6 Maanden zal worden gegeven.

AND. J. LAUBSER.
4 J. W. ",aaRREES, Jr. d Co., Afslagers.

EXECUTEURSKAMER.

OPGERICHT A.D. 1838.

Opbetaald Kaplt&alln 180 A&ndeelen
@ £15£ £27,000

ReserveFondsen £70,000
Voor leer en

Ingelijfd bij Parlemente Acts No. 17-1859._ff!£_
PUBLIEKE VERKOO~ING

-VAN-

Levende Have, Karren,
Wagens, Huisraad, enz,

NAllJ.J

BLAAUWBERG STR~D.

1 Kapkar, ('jl \i\OOrer:.
lOpen dov : '!do.
1 Bakkar. ~;
1 Waterkar. . \
J Bokwagc:r,: ~

achter stok,
1 Daisy Zelfbi~ger Machine, met

een lot nieuwe extras.
7 Zensen. .:
1 Braakland liJage..
1 PasI' kar tu~~n, 1 span wagen

tuigen. '):;
1 span pfuég;; :t,ciigen, 4 paar

achten tu{~"n.
1 span leidsels il span los toornen
5 Dubbel-voor Ploegen. R. &

Howards .. :
1 Enkel voor Howard's Ploeg.

12 doz. ~gschareiI.
1 Lot Graven~ fikken, Vorken,

Gaffels en.' Harken.
1 Slijpsteen, 1~l{.ruiwagen.

10 Trek ~we~~, 3 kisten Ge-
reedscha pj, .~

1 Lot Wijnva~~. 1 Vleeschbalie.
1 Waterkrib. ~~,'fiaaibank, 2 zeil

Kribben ..•
1 Zweep met s~; 1 lot beeste

Vellen, geQ~id en rauw.
] Bok Vel (gebr~id), 1 lot kalk.

75 Pompoenen. !

GRHENj ;ZilD :
150 Mud Zaad H~v'.ar.
11" "Kcirem (Du ''l'oit's)
15" " t,1 (Baard)
5" "Rog;
2 Bushels Erwt:!3U.

En wat nog verder ~al aangeboden
worden. .1

RUXJ.\I.I:~DXET.
G. W~KOTZE,

~; Secretaris.

No. 4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.

Kapitaal, £20.000. Resem Fonds, £04,000.
WAARBORG TAK YAN EERLIJKHEID.

DIRECTEUREN:
Wel.Edele heer J. H. HOFlolng, Voorzitter.

W. HWOINGH, L.L.D.
A. H. PETERSEN,M.D.
·W. MAHSD,

A. VAN OERBYL."

In den Boedel van wijlen merioo"
AGA'l'HAJ. G. P. PRINS. \

-~---~-- --C'--

KOLONIALEWEESillER en TRUST
·I1ATSCHAPPIJ,9 Paarden I 6 Koeien, 8 Vaarzeo,

4 Ossen, 100 }!:erino Schapen, 2
Wllgens, 1 Ecbotsch Kar, 1 Voer-
u acbine, 30 Mutlden Koorn, & do.
Raver, Lot BoerderijgereedsQhap,
alsmede het gewone AlsortitDent
Huisraad, ens., enz.

J, J. Hofmeyr & Zoon, ..Afslagers.- ,

DE MAATBc'HAPPIJ reikt Polissen
uit als Waarborg voor de Eerlijkheid,

Recht8cha.penheid en Getrouwheid van
Trustees, Likwidateurs en Administro.tellI"!l,
Executeurs en Voogden Da.tief, Cnra.tors
Boni, Baljuws, Landmeters, BeRtierders en
Secretarissen van Banken, Loges, Assuran.
he en andere Maatschappijen, Afdeelings.
radeu en Mnrucipaliteiten, Klerken en
andere Beambten in dienst van Firm&8 en
Pnblie'ke Inricbtingen op 'Voordeeligeter·
men.
Deze Polissen worden in ontva.ngst geno·

men door de Imperiale Koloniale, '!'rans.
yaalsche en Vrijsta&tscbe Regeeringen en
alle Employeel'liers door ~heel Zuid·
Afrika.
Vormen van ..lanzoek, enz., op aanvraag

bij

~,JI":
Publieke Verkooping

-VAN-

WEGGELOOPEN

Verkooping 1 • Melk-Koeien Vaarzen HooiGroote Verkooplng!! .f I \ '
• ENZ., TE· .

MAITLAND STATIE.CALEDONSCHE OUDE WARME BADEN·

Prachtige BeleggingI Prachtige Beleggingl

DE ondergeteekenden, behoorlijk gelast door de Trusr.ces van bet Bis-
dom, Kaarstad, zullen puWiek verkoopen te

OAL:EJDO:t\f
Op Zaterdag, 24 April, 1897,

IIt't Deel yan het .tt.;igendom toegekend aan zijn Hoog Eerw. den
HI.'sclwp, en beter bekend als de" Oude W'arme Baden," alwaar warme
:'taalhoudenue Fonteinen ontspringen levereade eenige duizenden gallons
wat<'r per Jag. Dit eigendom grenst aan het alreeds beroemde "Cale-
':()11 Warme Baden Sanatorium," en heeft een gezonue cn
scl!oone ligging op een heuvel bo ,en het dorp Caledon, 1,000 vt. boven
de (Jppenlakte del' zee. .

Dl' wateren van de te verkoopen Ba.den bevatten al::; hUil voornaam-
,tc en mecst kostbaar bestanddeel IJwrkoolzuurzout met een t.empera-
t'Jur vau 120 graden Fah. cn i'l een hoeveelheid viermalen zooveel als
cUlIg(' bckenue Baden.

Rllime en uitgestrekte gromlen, liggen'de rondotfl de baden, groot
omtrent :30 morgen, zullen al deel ervan uitmakende verkocht wordell.

De Transport-Akten of Toekenning en Kaarten kunnen geLUspek-
tl'erd en onderzocht worden ten kantore van de' ondergeteekenden, van
II le ook alle bijzonderheden kunnen verkregen worden.
Verkoopi:n.t te belt1:nne:n "ter

plaa."t.e preoies om 11 V.:ID.

DEMPERS, MOORE & KRIGE, Afslagers.
I) I llOllEl'G TANDENDO~TERfr.. .~ l ,!):!, liVlJ.EH1.EY ~TRAAT, Kaapstad

TAXlH;~ worden ah..wloDL ~o(ldel'pijn uitgt'itrokken door toepasslng van.ga'. Alle
!IVO~nnn vullingen (n ..'Ol"llamehJkm.et~d.) Do bute kllDiltm&tlg6 .t.andcD

-orden op Vulcanite, Celluloid.of Gouden platen lugnet, ook voJ~8 de aU.l'UleuWlte
C!9WDNI Brid~ mt~ Billijke prijaell. Spt"Oekvoll.TU:J T.m. toi 5 lUll, .

Malmesbury, .'
3 April 1897. ~

I. W. 100rr88S j~.~ct Co.I Afslagers.
. :~ G, W. STEYTLER,

Secretaris.

De ondergetcekenden zullen Ver.
koopeo aan Maitlsud Stati "

OP

.PRODU'KTEN.
. ~ P08fRt:B No. 14.

VELLEN. wol:~kuiden. enz., op
Commissie v~~ncbt. Hoogste

Harkt Prijlen a)too~ ~ei'kregen.
--So:i.+;:;;;:·~l~;~bo~::

De SchOuwbur4~\ .
Darli'1Sstraat,

, ~
~~APSTAD.
" .~

VAN de plaatsen der onderge-
teekenden :-

(1.) Een vaal merrie Ezel, 6 jaren
ond, lang manen, gebrandmerkt
met hoefijzer linkerkant v~n nek.

(2.) Een donkerbruin men'ie Ezel,
4 jaren oud, gebrandmerkt hoef-
ijzer linkerkant van nek.

(3.) Een roode merrie Ezel, gemerkt
J. L. op bout, manen ongelijk
geknipt.

e4.) EAn bruin Ezel, gemerkt F
linkerkant van den nek .

(5.) Een donkervaal merrie Ezel.
(6 en .7) T\vee zwartbruin Ezels.
(8.) Een zwart Ezel, gewerkt F. op

linkerkant van nek.
(9.) Een blauwschimmel merrIe

Ezel.
(10) Een vaal merrie Ezel.

Degenen bij wie gemelde Ezels
mogen aankomen worden vriende-
lijk verzocht dadelijk kennis te
geven aan de ondergeteekenden
door wie alle billijke kosten betaald
zullen worden.

S. J. v. D. SPUY.
Oak: Dale.

(en)
J. G. LOUW Sr.,

Phisantekraal •

Donderdaf! aanst. , 22 deáer,
T~ 10.30 T.m ..

11 Eastt Klas Koeien, d., mJe~tcn
DslJij hlv( n.

4 Pracbtige Vna!Zt'D.

4 (h. K·dv. Iel'.
2 JOII~~ 08S.'11.

1 Prie~lfln~s.:h~ Bul.
4,000 ibs. Ua er-Hooi.
En el n k wun', it~ it Vo..:der, Gars!, ~nl. 4
J J, HOFMEYR & Zoon, Afslag;~!'s.

Afdeelingsl'aad Rolx1I1,sou;

WEG-OPZICHTER BENOODIGb.
":!

APi'L1CATIES van persoJea
~ewildg om de plichten fan

Weg-)pz:chler te Montagu te lIan-
vaarde:lt zullen aan dit kallto:lr ollt.
vangen worrien tot op MAAND~G
lt MEI, 18!I7,le 11 uur v.m. j
. Elke a[Jplicalie moet' nauwkeQ~ig
Inhouden hl t bedrag Uil I saI,na
vffrischl toor he~ werk per Iba3n:t.

Op last van den Raad,
G. W. BORCHEBDS,

Prachtige ;4~ouw·Erven
. ny:;

NOORDE:ii:~.A.A.RL.
Y :

D8 ondergal et- ....""'u ... "'. daartoe be·
. gunstijCd . Heer Bnp.

M~NNUB, lullen VerkooPf'n

O~, DIN8DA dezer.

.Afdeelingsraad Kaotoor,
Bober&loo, 17 Aprtl, '1897,

Zeker 4 li'!,..Walón:,

OTer het Nu·'U.·UICJI

ticht. beplan t
V ruchtboomen en Yl:~.IDKaal:Ui unex
e1iaoder eo ~rheel WageD'
de Teele aamoekea' is d.
'ftftóetper daartoe om te
ftBoopen eD bill aan
100l liefhebber ..
I.B. Bt· ~' lIW~ p,J{. D'UrbaJlville.

BENOODIGD

Onderwijzeres.

N OODIG voor 6 Kinderen op le
Plaats Ri-tfontein, distrikt

Colesberg, Salaris £60 per jaar en
Vri;e Logies. Aplikante:u tacesu
led;n zijn van een Prote t~tsche
Kerk, en de bekwaamheid. jh.ebbcn
kinderen op te werken voor het
Onderwijeers Examtln err :degelijk
kennis van de HollándBehe,.l en
goed kennis van ]r{uziek' [Piano]
Ollder\Vij~ hebben en verder: ~uig.
ehril~' o-verhá1JCfigQu, v~n 'be-
kwaamheid en goed ge®e,g;" Zal1g-
kunst zal een goede aanbsvelind
wezen. Applicaties zoo vroeg
mogelijk en niet later dan Is e JUl{no
1897, aan den Ondergeteekende in
00 lenden.

N. A, J. VAN RENSBURG, Jr.
RiAtfontein,

P.K. Arundel.

TENDR.as worden gevraagd v,n'
h8t bouw.eo van 8ocolIlmod'itit>

'o&r 8ypbilitiIChe pJuenten, 801. aan
de Vietori~ West ge.. ngt'Dia.
T~~t"Di~l!:~t~!. fic~~~e:':~

meene' ~'-J~ "". _.
kantoren nu den OJder"etee~ende,den
resident 1lJ .. ~i,tra.a.t, te ficto1ia West
en den hoofd inspekteur nn epenbare
"Cl ken, raap II' ad. gedureude tie gee'
wone kantoor uren, ttlt eo iDslui~ende
Donderdag, 16 April, 1897.

TeD einde OV( rweging te erlangen
moeten tenden geschreven WOrd!'Dop
d-a vorm die verscbaft wordt. en on-
derteekend lijn door twee besoegde
borge ....

Tenders dui riel ijk gemerkt ,. Tc:nder
voor accommodatie voor sjpilitisebe
lijders, 6" nan Victoria Wut Ge-
vangeuil " lullen ontvangen worden
door' den Controlleur en Auditeur-
Generaal, Kaapstad, tot om 12 uur op
Dil,sdall, 20 Ápril, 1S~7.

Dil ha~ltd of eenige tender niet
noodw-adig te worden aangenomen.

WOODM!t:\ DICKIN~ON,
W aaruemend Dist., I .apekteur

Rondgaande Ondertijur Benoodig~
Vi'or de UOlwt.q. S('.}"ool te Vlal:bu'u,

Disf rid Pi('l,'dlm rIJ O. v.s.

APplicaties voor bovengt"noemed.~ .
betrekking ver~ze)d van biJ

de WJt vareischte certitloatea en~.
tuieschriften "an bekwaamheid,
go~ zedelijk gedrag en lidma&t~
schap eener Protestant che . Kerk
worden door den ondergeteekende
ingewacht tot den 15den Mei 1897.

Sa'ari« £120 per annum .en de
schoolgolden.

'\Verkzaamheden
den 12den Juli.

Kennis van muziek een
aanbeveling.

Billijke reiskosten zullen
worden.

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

Departement Jan Pnbli}ke Werien.
AAN BOUWMEESTERS.

Commando Nek,
Dist. Ficksburg, O.V~.

5 April 1897.

'E"KN OOER met 3 . f 4 lOODS'
om de helft te bokren .

Iohm.nes+ur,'. Wo')oLui, ...
gaRrd, :2000 aHers, ~rond omh'l'1.ruti.
1000 skkera Lebouebaa-,
bewaterd.

Verdere bijzonderheden Tan

GEBROEDERS GlBjON.·

Assistente

Departement van Pnblieb Werken
Ka.apstad, 22 Ma.ru-t1897.

APPLICA TIES voor
noemde betrekking

dorps~chool te Heidelberg,
zullen door den onc1ergel:.eellteIlld!
ingewacht worden tot op .., .........."'"
18 Mei, c.k.

Applicanten moeten voldoo.If "'1nU."':l

de eischen der school-wet, en lI' l~ir.e.Q~'-;,1J
dus ook een bewijs van . zec~'HJIt
gedrag, als ook ,van
eener Protestant.sche
leggen.

Salaris £130 per jaar. WerK.zlIiBJ
heden te beginnen onmiddelijk
de J uni vacantie.

R. P. UECKERM.&NN.
Sec. der .

Heidelberg, Z.A.R.
9 April. 1897.

••Departement yan Publieke Werken.
AAN BOUWMEESTERS.

TENDERS worden gevraagd
voor het Bouwen van Nieuwe

Stallen, Temporaire Gevangenis,
enz. te Touwsrivier.

Plannen, Specificaties en Condi-
ties van Kontrakt kunnen gezien en
verdere informa.tie verkregen wor·
den ten Kan tore van den onderge-
t€ekende, en ten kantore van den
Resident Magistraat, Worcester.

Tenders d uidelij k gemerkt" Ten-
der voor Sta.llen, enz., ~uw.8rivier,"
zullen ontvangen worden door den
Controleur en Audlteur-Generaal,
Kaapstad, tot op DINSDAG MID-
DAG, 20 ~PRIL, 1897.

Tenderaa s moeten twee voldoen-
de borgen verschaften voor het be-
hoorlijk uitvoeren van het Kontraktl
en zoodsnige borgen moeten den
Tender teekenen.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig te worden aangenomen.

H. S. GREAVES,
pro Hoofd-Inspekteur.

Departement van Pnblieke Werken,
K8Jlpstad, 31 .Maart 1897.

WEGGN100PEN. ""I ' ••

V AN ...LeeuweDda.' m op
dezer eeIl_~~!iete"",;; .. l-'''''''''!

E~el, 7 jaar oud, b8lIlai!:en,
ijzer brand merkla~gs
vaa Dfk. IIeeren en ICnUr;Il~ee,l~
gelieven kennis te ~even
ondergeteektnde, do:>r wieo
billijke onkoslen lullen bet.aald
dell.

Adrcs:

G. P. C. DR jH:'-~~/"ft
Klipbeuvel ,,"".LI ....._

12 !pril, 1897.

WEGGELOOPEN
INhet begin yan Maart, 1897: .

de plaats van den
teekeBde I zwartbruin E",,,a"u~.11oIKJ
2 jaren oud, verder ongleweJCE~!i!i
Reeren SchutmeesteJ'"8 en _
bij wie gemeld Ezdhen~.
aangeloopen zijD of nog mc·tll'.d!'_
loopeD, worden ver60cht
kennis van te geven aan
geteekende door wien alle
kosten zulle:1 betaald worden.

M. A. ~ .......~......,.
Driefontein, diat., )llillmi88111U'
10 .April, 18~7.

l\ENNlSG EVI~G.

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

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

Laatst gezien in de nabijheid van
Piketberg. Een ieder die bovenp
noemd paard aanhqadt zal volgens
wet vervolgd worden.

S. J. VAN DER SPUY,
Alexandria,

P ,0. KlipheuveL I

. ,

.,...111- .• ,' ....~ .....:.-:~~- :~. -_-



URonzr \1\:
"CCI et ln~

kwam eerst Donderdag nalllJdd 19
t er b nnen loope 'S et od I assa.g er" e.
getln Iun er neden .. "" Ig

\Vat n cu ws I etreft kon t ol eerst I e
I at!!te gedeel e an het orhoor a de beer
Sehre er n aan • erk, g d t ge olgd "erd door
CeI met zeer lallg 'er hoor aH dr Jameson
J le heer Schremer werd oornl onder raagd
door den heer Chamberlun en wel 0 der
anderen 0 er de grElndheld d"r Bntllche en
\ fr km cr bevolking der Kaar kolome en 0 er
de Illbreuk door de releom g der Zu d Afn
"aansehe ropubl ek Ol' de co ,ent e gemaald
Op het eerste pu lt moest de heer Schreiner
oorZlcbllg z n Cl c(.n oorza: k "a.~ro n nen b er
de Kolome voor het behoud der Hepubl eken

~at deze een naturellen pol tlOk ,olgen meer
n 0 ereeDstemmmg met I ct bel ng der
kolonUlter -I et hJ or aangeroerd Wnt het
do r hem geopperde denkueeld 'an arb tra!!:e b J
beweerde schennIS der con ve tie an de oen of
Il.udere Z Jde betrof b cid h I tegeno er zU
onder rager oet bU stuk J n het Br tsche
lagerhUis had de heer Chamberlain verklaard
buzonderheden om treilt de e sel en der TraM
aaloche regecnnl!' or bangen te hehben d e b

weldra zou me deelen
III het Brltsche parlement zoo ,el uls bUIten

af-en daar onder anderen door de heer Glad
.tone -18 wedel veel voorge allen 0 er de
kwest e 'an Creta loen I tUSI!<:ben "r W m
Barcourt blerover nheht ngell wlld~ vali de
regeermg 6 khagde dat deze occn debat over
de kwestIe wilde toelater "oordde de
heer Balfour dai hU olkome ge eed "a~ ee
dag t.e bepalen oor zulk co. debat m ts daar
bU een ot urn van afkeUrll g zou "order voor
gesteld Wat de (r eken bett-eft z bl Jken
b I bet vertrek der ma I het eiland mei te
w lien verllten lil weerwil an de belofte der
moge, dbeden DUall.I bft land volledige auto
nom e te verleer en en een Gekseh D eu wst lad
beweert dat 1urkue DIet t.egen autonolll e an
Creta III nauw verband mei Onekelll lid maar
met I ehoud eener su zere tert var furk le
d e het opbrengen eener schatt r g nhleld zou
gehad hebben ware het met dat de mogend
hede, z ch blertegeD badden e klaanl Ver
der wordt er beel wat I!'emeld 0 er mooel ke
krU!l'!bewegtngen el heet !et da LIs aan
Creta autollom eonder eel Cl r sten go erDeur
werd toegestaall de meeste :Mabon cda en e
irekkell wuden et>!" aar zeker geen k" <kW
n zou steken Een n eu we moordgescb edems
• Armellr had tot ! eu\\e betoogen der no
gendheden lan den Groeten Turk gele d

verder was men n bet E gelsche parlement
nog steeds met de begroot ng -nn mar ne bez g
en dat was ook het ge al III den DUltscben rIks
dag waar de regeer ng zoo aIB men weet
.Iecht..- te deele haar" II I eeft gekregen Effekt
maakte CCD toespraak mn een I d der klerIkale
part dat er op wcee dat Du t8cbland Later
deed met naar zUn e gen "aken bmneD 8 la ds
te k ken dan a.!ll bu te~la d><ehe pol tIek n
grooten etui te doen en d t al. men nlUl rede
.treefde zoo n heel groote loot met ll00dlg
"ns Beel veel anders 'er u t Du t cblanel
n et le melden en nog II der belangr!)k 8 bet
Fransche n euws behal e lat de Br tl!che re
geerlIlg ° er m .bandel lig der protestanten op
Madagaskar leeft gekll.agd en dat er spraAk
s r. J t te zIJn ge" eest van ten groep ng van
generMl Gal an "nar <,clter de Fransche re
geer lig geen Z ID schU t te hebber Een
r Ik Br tscb oDdord&; s I' C ba door een paar
Spal Jaarden 'ermoord maar I et bl Jkt met dat
de llnt8c1 e regeem g met I et oog I erop reeds
stappen ge lOme had
In Austral e heeft de federale conventie de

g on Islagen an federat c vast.gesteld zullende
elke Kolo e haar Le.tuur e geb ed behoude
naar een federaal parieme t bet u 1,,1 tend recbt E )< ~ IU; Id
t ebber land zeemaebt te bebeerer en De prokure ge e1"'<13.1srr Tbom IS lpgton
Dvoerrecbten er aoc n. te heffer terw I tus zei dat cr lar de corresponde tie I TAke het
""h~n le kolor ~Dde I a del geh""l vr J zal z n a de 1 hoofdrecht.er n \ar de Tr 1u; aal
In Ca ada I eetel de hberah" 1 zoo Vf'r or door I en ter tafel gelegd eeD hrlef ontbrak
deeleu te behalen als bet blikt dat onde de d" a \ den prem er gerIcht was en d 18 n et n
r ranscbe Canadezen de roomsche geestel Jkhe d z n kantoor was geweest Dien bnef legde I
I nnr mad t 'erhest In do Veree 19de State DUte tafel en (laarmede WIL' de correspondentie
VIII! de senaat er n geslnagd om een bepal Dg kompleet
III het arb trage verd~ Le kr Jgell waarbiJ n De brief 'erd geleze e uleek een te 1Jn
elk apart ge vII.! van arbitrage de scnaat moet a..u- HenrJ de vin ers aan den eenten 111
geraadpleegd "orden en slecht" met een mee ntster ged Iteerd I" Maart waann de boofd
derhe d '8n twee derde wett g er toe beslUllen recbt.-r mededeelt dat IJ I te lIIatJesfonte r van
km BIttere baat der sellatoren Iegeu Engeland recbt.". Buchanan ee. teleg am or t mg bern
heet h er achter te z tten '\ oor Z d Afr ka henul erfnde aan zekere Lapalmg dat ee re<b
IR het geen onbelangr Jk me IWSdat men .. cb • f ter un den prok Heur generaal kenms wu ge
N elw F..ngelan<l ter \\ lie van de al laar be ven rn geval hJ de Kolome voor et"OJge dagen
.t.'\II de lakenfabneke st.erk tegen een hv<g.. 'erl e iS" Benr bad da.1rop -nn MntJesfun
belastmg op nge'oerde wol verklaart le u <-en telt'gl'llm gerond en aal den prokureur

In Hahe Z Jr de 'er!uell ngen gunstIg voor de geue~ BIJ ber cbt et verder III dat hU UIt
regeenng afgeloopen maar er wordt onuemerkt ~Jgd:t hwegmg naar de Transvaal ~egaan was
dat de gematIgde elementen der oppo;;'t,e door m d 'I I zag tat de t<>el!tande.r k:nt.ek waren
repubJlkemsche en 80Cialiatlsche 'er angen wor III h @ ranS'tu en eenige raadgeVIng kon ml.
den In OO!!tenrlJk Bongarue "lJn ook verlcie sc len VIllI nn Ji. Jn
ZIngen nan den ganl!' W1l&n'anmeu voorspelt IJ~ EXCELr ,"STrE lE ( l, EIiSEGH
dat 'U hoopL nadeelig voor <le anti Semltuehe SIr {tQrdon Spngg vroeg daarop of de raad
en kleriblé slllren alIoopen In Dene hem wilde tOeIJtaan te spreken over een r.aak
marken het ;rl!I rou de mUll8t~ van grqot b.1&ng HJ bedOelde het ,ertrek vnn

aanblij'l'en VtUl het ~n Z.ll- u:oeDentie dell gUQvernOllr HU had Jnm
lIlinitkne e1D~Jl ID bet.c .bws een 1'ooratel gedaan dat een

WETGEVENDE RAAD

CD~\ ENnE SCHREEUWF RS EN DE
KLEUR KV,ESTIE

DE f matleke v J inden der boel en 9 epn
hli ken d e \ all elk middel hoe ge vaal
I jk en laag ook gebruik rnaken om de
1, ms' aal te smaden en 111 een veil-eel d
Icht voor te stellen kunnen hun ,eJgcn
loei overtreff'en De steen dien ZIJ !tegen
andel en alirigeren k LO tel ugslaan en hen
verpletteren DV de vergadenot dre
een ge weken geleden le Kaapstad gehouden
\\ el I m teg~ gedeelten van het gelUI
ger 8 vau den heel ~(H<REI1'iER t6' I ro
testcelen doch indirekt 0111 een ian val op
de l'iansv lal Le maken -sprak de heer
j< ULLER LW \ voor Kaapstad vali de
beh mdeling lel g kl urden III le ~I rns
\ al 1 le de pas" et tiPI slavei nl) en
tegen de Londensche c nveuue Z)l e
v Ispreken lheid stefg ten LOp toen h)
Ol d t 11 le \ el pk" am Ja h J Ita t1dtlo
mooie veri!Jes a III om ZIJ Il
~ el en en Ot' to luistereu

lIet J Ideh)k g lig vali
zonnen negrofil lster ti I ti w I~ dat nieu

met telegram men u t ve ...rch lier lu Ieeleu
des lands o] gescheept wel d Wil Jl IJl tie
b~klt:Uldell up llutale WijZe te keer
g ngen tegen te 1rall>lV lll~chtl I eg( ~II ng
Dou lt!ldaóuvolld ha lien de gekleUllell
vall de KlIllp~tad ook eon 'e giielIllg
gluuteIJJks opgtzweept door W Il ~fiAW

e I I\. tal sta IHCh proknreur tJe dij. up
dIe m LUie en ti Icht Zich I el r lit te

el \Hld I eHI tuu

conventies uitge
niet alle Jaren

aard bespreken
een beginsel
internationale
dit te doen In

N BO.nlF.\'.R a fJOE .. getiteld D~ A/I'.ka~
Boer tn d~ JnlJluoll t lJ_ beeft het liart I"ru::
onze boeren lIetro1fen mt boek bebo1rt een
plaats te bebben ID elke lI'oDmg De pril!! tS
alechte 68 Gd postt rif en verkrm;ba:u- br de
beeren Jaeqtllll Duseeau & Co 6 Kerkstraat
KUJlIltad. De geheele Z A I ers be, eelt dit
boek ten _!'lite aan -Ai/tl

EE:-'E "I ACHT -Naar 11' I vernemen 18 een
der klerken op Prius Albert 1\ eg statie bU den
hoofd trnflek bestuurder aangtklaagd wegens
plichtversuim en ongeMef daardoor aangedaan aan
een pa8sag:ter die Maandag niddag nur Kaapstad
zou verlrelr:ken WIJ denken dat dit de rechte
laak II !lemll'IImal meent een klerk, da.t
de palIIIIIgJerrt aan Z In genade % Jn 0' ergela
t n W U vragen of bet j)8I!t om een p.uagler:
dre aan de statie komt om 2 lo te laten wachten
tot 4 30 alleen omdat de klerk te laat komt UI ~ in
..antoor OlD een ticket UIt te 1!cven W U hopen
dat de beer Stevenson schikkingee zal maken om
niet alleen tOIIgerief, an Prins .Albert weg statie
maar aan alle andere staties uit den weg te rui
men Er IS geen ander middel dan om nalu
hge beambten onmiddelljjk aan te klagen

K UI'SCHE \ LAKTE IUlt:REN -.e sesde Jaar
I ksche tentoonstellrng van bei Kaapecbe vlakte
boerengenootscbap werd Do derdag te Clare
rnont gebouden Sir James Sivewright die
door den I. r Ohlsson voorzitter 'Van het
genootschap ge. trodueeerd werd opende de
tentoonstelling HU wen8 hte bet genootschap
gelnk met de tentoonstelling van groenten
BU dacbt zu kon overtroffen worden ID de
lI"beele wereld HU bad lil zune gebeeIen leef tUd
mets beten gezien dan wat voor hem op de
tafel was BIJ prees de u,er en werkzaamheid
der boeren en r.61 dat het een waar spreek:woord
was dat de hernel hen belpt die zieheelven hel
pen BIJ hoopte z!Jn best te doen om £2000
an bet parlement te krijgen voor het rnaken

VUl .. egen op de Kaapsche vlakte Sir James
en de hesren J C Molteno L W V dr Rmut4!
LW V eo recbter Beobuanan die ook tegen
woordtg waren werden Inter op een luncheon
ontbaald De vertoomng van levende hue w88
niet groot maar de kwll.!rtelt W88goed Er was
een UILstekende vertooning '811 pluimt eo
boter en konfjjteu De tentoenatelling van
groenten was de prachtigste d e nog oort ID de
westeljjke prO\ mere te sien WlJ,ll el toonde dat
de Kuapsche 'rlakte boeren de grootete zorg
besteden aan hunne groente tuinen

EH! HU1NOI" \Ell I)lRI~G -Eene vergade
rl g vali de hotnots 'an de Kup werd Donder
dal!'" ond ID de Metropolitan zaal alhier gehou
dell met bet doel sympathie te be uigen met
h ID broeder hotnot8 soogeuoemde Britsel e
onderdanen 1'1 de 'I ransvaal die eeu pu eu
plantje moeten dragen Er 'NJIJl nog al een
goede opkomst van de geklonrde bro'!deren
Itot.er ts een hotllot van Jol &nnesburg nam
den etoel ID en Wl8t 'Un gehoor allerleI dmgen
RlIn do ooren te bangen omtrer t zIJn verdrukte
broederer door de Trall8vaal8cho regeenug welke
Inall!tgeuoemde dlln ook Uitgejouwd werd Gow
do gitzwarte afnemer stelde een motie voor
8) mpathlc betuigende met de broeder BTJtsche
o der I nell In de rransvaal eli dllt daar de
[ Illwet der I 'Unsvllal een dUldeluke 'erhrekJDg
I an de Londent\Che conventie was lOU men allo
p :>gIllgen III hot werk 8tellell óm lallgs COll8tltU
tlOneelen .. e~ de rechteu der hotnot>! lil TraDPvaal
erkend te krIJgen Ect brief 'an zekeren Shaw
'II ord gele.en WIllLfJll I JJ Zei da tiJ hel eeM W J\l!

met het doel der vergadermg mlllir dacbt het
best III belang der b~rCl dat hIJ geel deel
nam aan de vorgadenu!!, De fellOlutJe werd
een pang met aoolamatlO ruil ger omen CoPl)
Vil. I de reeolutIe al aan IOld H smead gezonden
woroeD met verlloek haar nail den mlDJster
oor koloDIPn te seLDen Daarna sloot de

'''rgedermg dlO met gel ed en het
all Iall the power of J e!lU8 name

\\erd

HET PAR IEMENT.fJl\.VATEN'
KUlPEN" , ,

HOG~JLEADS ' , ,
danken zullen hebben voo I een wig
durende bron van ellende halt en v J IUd
schap

I IJ un vre le en onderli ng vel trou wen
111 ZIlIJ Hflka worden hersteld d fil z Il
lord H08MEAD ongetwijfeld met veel ge
noegen aan 15IJn loopbaan onder ons
ICing Jenken tel WI)1 WIJ ID de gel""klge
lagen die "IJ OUR voorstelleu steeds met
lankbaarheld aan hem en zIJn welk
zullen denken aan .,zIJn ongekrenkte
plichtsbetrachting eu de nauwgezette on
partijdigbeid waarmede hl) de $Chaal
heeft gehouden tussehen de
belangen van ZUid Afrika eu
hnperialeu factor-------

DO.NDERDA..O 15. APRIL

De pre31dent nlUll deo stoel am half drie ID

nTITIR8.

Een petitie wem door de J 00 beer WIlmot
ingelev erd In an.ke eelllge gronden te Moll'
bray_
De ed beer Peacock diende een in van 203

d&D1e1!vaO Queenstown ID zake wet op &all8telre
I jke ZICk:tAn

De 00 heer Wilmot diende vUf In van den
zelfdeu inhoud Ook bad hij een ten gunste
IQn de Innes hJD van Iraffel"!! (BOOl' hoor)
\ erder een van denzelfden inhoud yan Bur
jenKiorp

De cd. heer Keyter bad er eeu ter herroeping
d er wet op aAustekel ike .. ekten

N alle hoorten van Vaat \ II k
te verkr IJ~cn tegen de laa ~t(

PI IjZen bl] den Ouderge

WERK GEWAARBORGD

B ZUIDMEER,
Lady Grey Straat,

Paarl

~N tQ koop worden ssng
boden op 'e Vel dutie Vein Cl

C P MARAIS op 20 deser op I~
ts BOONTJ1<:S I nIER u-bij Lues

dist Ikt I'ulhag h

MARAIS, Afslager

KENNISGEVING

W J twee Ke,arl n wonhthten tu Wl~zen
- I ~n eerste hen die getiui g ,ap le
st Vte n Ikom ng ,an de LOlldeUAche
C Il ven tIe ~preken alsof JAN 1 ALL PI ET
n 1\ I A At; be, oeg I zl)n le 0 ueelt III wut

v Igen~ de con venl e IS en Wit Olet
wen,;chcn J tl wijzen 0l dit bel,\cho
1 Jk n"ultlat , n hnn geRchleeuw De
gekleul le honden ook al met hen vel
gad. I I gt Il om te besIn ten of een wet
volgpns le eOllveutle 18 of n tI F Ii \\ )
t\ Jft'len er Il Pt aan 1 t 'eie I lt> llu le

~chl"eenwer"!l e\lll olbeQlegJ
een wetspnlJt van d en 11ad
ds hunne gekleu de lhede

Iud t'u ue

KEN~IllOEVLN( ~A~ 11 TH~
De ed beer Van Rhjjn zal verlof vrageD een

'lIetsontwerp III te dienen ter amendeenng van
de wet op de 1nl alifik:atle V8J] leden 'oor het
parlement

De ed beer WIenand zal v!"Bien (J) om een
rapport 'an de oomnussre op den Steyns
burgschen dam (2) welke vorderlug gemaakt
~ met den dam te Cal vuna, tegen welke kosten
en boereel geêmployeerd werden (3) of iets
gedaan l8 aan deo dam te Cahtzdorp

De ed heer Van dell Heever zal voorstellen
de regeenng te vragen te NOr\lllspont behoor
I ke waehtkamers op te richten voor beeren
daar er groot ongerief WIU wegent! gebrek aan
een ",acblkamer nldaar

De ed beer Van den Beever zal vragen of de
regeenng weet dat spoorweg trncks Kebr1l1kt
voor het 'ervoer van vee DIt den Vrustaat
gebracht wordeD zonder ontsmet te worden

De ed heer Herboldt zal voorstellen Dit
huis overtuigd zllnde dat zouden er 'l'uande
Iwkbedell voorvallen tusschen de Transvaal eo
de paramount power m Zuid Afnka, do
g volgen zeer noodlotrig zullen zun voor bet
II luk en voorspoed en dat het land voor vele
jaren daardoor sal ljjden III van opune dat vrede
e VOO1'8poed best verkregen kunnen worden
Il sor "edenudsehe getrou we nalev ng van alle
lit staande traktaten conventres en 0 ereen
k nnsten tusschen de erschillende staten en cen
p<lhttek van gematigdl eid en vereoemag bU bet
b08preken van verschLlIen

De ed heer Van den Beever zal vorlof vragen
te t het indienen van cell wet...outwerp ter
alOendeerlIlg van wet 20 .....n 1884

De 00 IIIr Jamea SrvflwMght zal 1'oorstellen
dat het hUIS de termen der con'l'cnhe geda
te-erd J ~-J 6 Oct.oher 1896 a.:mgegaan tuS!!chen
don gou, erneur eu den VrU8ta.al.8chen presl
dunt, met betrekking t.ot het overnemen door
but '\ rllstnatscbe gou vernement \ IJl wkerc
spoorwegen blJ1l1en dat gebied e' bet met
elkaar werken van de 8poorwegadmlDL8trat.CS
d"r Kaapkolon e en ~an den Oranje Vr I"taat
g edkellre

De ed heer B:w!forther ami voorstellen dat
ter tafel gelegd .. orde een opgave aantoollefilie
(I) of de regeenng aloobta een koutrakt heeft
aangegaan voor het vervoereD van oorlogsma
teneel en pro land voor de Beehuanalandscbe
veldmacht van Vnjburg uaar Langberg (;1)
b~t tarief voor vervoer per 100 Ibs per ossen
w.gen per mUIlwagen per ezel .. agen (3) de
boeten voor Ulet nakolillng 'an bet kontrakt
(4) de reden dat de troepen zonder voldoenae prOVIand zIJn (5) de dagelllkscbe koster
'an alle troepen thans 111 Beehuanaland tegcn
de oproenge k dfen In t veld en de reden van
het UItstellen an cell onmldc.elluker aan nl
(ti) de reden waarom de Kaa.p<!Che pohtle
Takoon dat In vredestud edn garmzoer had
ver het bet bedrag beta ....Id aan de zoogenrwn
de lOJale onderkap tems ~etlert het Uitbreken
de onlust.e~ en w aro n d e som betaalt" erd
en op Wiens autor te t

DRA~K OSDER K.AFFERl"

De edele heer Wilmot vroeg of de '1'eenn~
m overw~ g genomen hAefi het rappe •
den 1oofdinspekteur van naturelle I xa p ~

dateerd !iIKtell December H!etC, v w- h z g1
dat d" genegenheid tot drank ond li. nw.
naturellen )&'&rllJkstoeneemt er <le e ze- kw de
uitwerking op ben heeft ZOO" e t i I k aI.
Iichaamljjk en ernstigljjk de arbe cl ark ""
deelt en t.enzlJ su ge" Lg
spoedig gemaakt la tegen de ri-
drank aan de naturellen till de I
volking dezer Kolome vinde da
hun huisbedienden geheel ve -dor
sedeliikt worden maar ook de "k d.
onderm ,ud zoo met geheel 'ern I H.
wenscheljjk en absoluut noodzak.-l k la
regulaties gemaakt "orden tegen I
van drank aan dele mensehen T I
regearIng 0 erwogen heeft dIgedeel.
rapport VIl11 den resIdent mag.,..",
1'\ luamalrwe waar hIJ de aandacht 'e. ~ op
den vreeseiIJken staat 1'811 zake n he Traru;
ke~he gobled die grootendeels het ge' 19 !

'-an het onwettIg 'erkoopen van drn k rn welk.
stappen de ~geerlDg neem I en voornemen. ,
te nemen ten elOdo op een oldoend " e de
verlHedende drankwet ID het Tra .k. ~e
bIed mt to \ Q6ren

SIr Gordon Spngg.e dat het de hu
ee I wet<;ontwerp III behandel 19 wo, da ",n de
loenlJebo en ,eel macbt gaf om de d ....n~
hnndel te beperken Als bet wet werd en de
mad rou 'Un op Die daa.ro er gHen
.!<tn of dat zou helpen "at de 1 k
trof daar hnd hiJ met be nnden dut de d ~e
schap er erg Wil.!' B I ztJn t.ocbt er d '" lid h
vele du zenden kaffers ont moot man g:e
de d -anken """ Zoo ets 1.OU m n 0 del
blankelI niet kunne. \Inden Er mOLh n d
1rauskei Ileen drank verkocht worden • nie
perm t en bIJ had laatst een CIr uia e u .'"
vaardlgd dat slechte een permit gege'en ocb
.. orden als de drank al. mod C D n.od g "as
Het ergste wru; dat er bandelaan; "a ed"
geeD drank verkochten m<k~rpresen! g e un
kaffers als dIe kwamen ,koopen Dat Wil> banl
'oor eerluke wtnkelien en b had in. r • f{'
g ven dat als zoo lets ontdekt werd zulk.
handelaars bun hcentle moe ten erhclOn m
de "et urt te voeren had men d~ 0p"urde
pol l e Le ern ee -ti rf' II d I:1ron r
de begrool g ee s< u d3JI. 'oor \ '"
" t 'preker kOIl doen om het e I
d"ll "te be eken 0 Jer de Dature le
doe

D. edele heer '\\ euand 'roeg of er l> f'" kmg
op tet n "k ..n vn kaffer! er zo g '" kid
"orden t etilee! de prom er met Ja bean
"oorode

WALMER WEG WOODSTOCK

l re t t Il

K I or te K I\Slpstad
I Lutheran Term e
I t v m 4 tot ti n m

DE Kostbare en \ ruchtbare WIJD
plaats VSIl den oo dergeteeke I I
m I Goede Verwachting
het I uondium " en ani x

de plaats \ all Sir r!tnry de Vd l~r.
beplant met ..lO 0 0 wijnstckk 11

Waarvan 10,000 gleute A[)'\ellkas
sehe Stok keil, en 1 (UO vruchtb I

men van verschillen le soorten [l
pJaotll heeft overvloe 1 van loouend
water, met VcC W61JC BIJzouder
heden k ur IlCD van dou eigenaar op
de plaats veroomeu worden

C P Ill! L BI<,YERS

LAND.

UIT DE HAND TE KOOP
EEN"" lOB "CVe[ de bezl~ht1J me

111Ie tod l ~ (ren en een flllUI

WOOOhULS daaT BIl gebecbt wet mt u
beIen complet! blal en Wsgenhul'
met eell gr 0 t "chtc plaat!', ook een
groote za III g seLt ~ t voor alle dodell

..... __d....e_.o<ka goed verhunrd wordl 811~!I
eel'8te kIllS vrrjt: t ngelegen 10 bel

mlddeb v I!l tl t li I' op de M IIIkt
plein Vo< ril/lo uelh"den doe apoe
ilió Il~ZJt:k biJ dllJ lleeDaar Kom,
zie en over tUIg u zei vr

C F .A VAN COLLER
~r;mels"t W st Strand

MAILNIEUWS

Afdeell"gsraad van Malmesbury

VAN D SPUY, IMMELMAN & CO
Vandu 4(s/o{!f'rs ef' A.Jenten

I el uI 'Ilillll('~hlll \

UNITY

lJ;l.lIfl

De president kondlgde aan dat I I bp tem
Pe ry had aangesteld nl, ageerend usber of
t h" hlack rod vOQr het ovenge der z ttillg

De ed heer Van Rh!)n vroeg Wie bern beta
len zou

De pres dent ~el dat hIJ slool ts volge1l8 op
d ~ eht des mads gehandeld had Men bad
he n gevraagd den usber Mn te stellen Nu
ba I h I knpltem Perry als zoodan gaangesteld
Hoe b J betaald moet wordeR wns de ZAak nn
de mld

RH lI!trt" kornet, "oonachtll!, dlgt b I d~ Bech
sche """ns de Phokwan ll:ttUre Il
met uurwa?Qnell en ammun fie heef
ten emde ben ID staat te stellen met h
nan te houden tegen de blanke hH Ik
Bcchuanaland en zoo Jil of d 7A< k
aandacbt 'an de TMLDsvaalsche r~ e
hra.c.Jt IS en met wai gevolg"

De premlllr antwoordde dnt b
geboord bad eli de aantl)gmgen " n'

egeenng der repu bhek gezond n
alltwooro was zou hIJ het hUIS late
er iln aan was

" ~ A f

gen 'oor
wo\\el een
arme AI. de lJ<
de ander het I
naar cerug gez
r!Jk was e hve .. "
~et<telrl E d
!.JodeDzou groo
kooper werd ,
voor den fat...,.,
knlgen De hp
kost wae d.ln
ngI tatle naar 7.

zaak dat er op i
6lacbtbaar kj

oodlg waren
beeld noeme
( root Draken.
Will! met groo
krngen Z x al
~preker al". '.al<

wo bl! en Er"
om de Ultdrukk
dtgen dal de hee
~preker lO Ilde x
utdemote"egl
I kc opheft' ng I
..telde lalk. "I.
'<'Pel" ..ft honge,.,.
bl!'e.... d;.. 'II'e~
Well'ul d" "
.. o....sr" gemaak

f L '\\lA KAA" e\lE

beer Peacock vroeg wanneer de rap
p r en en opmetmgen van de ,ool'ge,telde
'1'6 rwegl Jnel an deze Kolome naar NIltal
t.er tafel zulleu gelegd "orden?

De ed I eer Faure "6 dat de opmetmg nog
u landen der drukker. vB.' zooden het ge
duk t "ns zou bet ter tafel gelegd worden

KAT I lT8HO< R:-' ~POOR\VH;

De ed beer Ke) ter Toeg of er eenrge vooru t
gang ~emaakt n het legien an de KI p
plaat ()udtsboorn spoorweg en zoo Ja n welke
mllL< Boe eIe ma ~ehappen gehez ~d zu op
ge md werk? E of eenrg s bs I e alreeds
beil ~Id L' aan den Il... emer c zoo Ja \\ at 18
het >edrag ? De zaak "as an groot belang voor
het leel der Kolon e wa lr I' ze betrekkIng had
en het scI ee of cr net oo!tgang g maakt
"erd

D landbo rw seeretarL8 :r-el d lt er tot )5
Maa t op del :i m Jl 31 ~ eba ns aarde"erk
gem UlkL "as ge n spoorwe!l'!ta en waren gc
legd en geen met"elwerk gedaan Er waren tO
blanken er ;lW klf\urhngen I d en~t en op
Maa t was" £5 4~IH4-sb snood e gegeven

IJOEDE ERVEN

eet e ~ all waar
ren I ge too nt!
"'lJr bekwaam he
~een argument.<
Bet 111'118 kIDder
vel:lZllden nge "
te Willowm r
goon wOor I ....ru
"r wa. 0< k r<
li de K aap"t" J
'-aD de goedk
{hoor boor) il

aa, den gang
II C'-er I aar \
b,..d Id, ekt.-"
alOl i.tJA< ag
<un Kaa.fll'.'JI J
~""Il'"rus..w
tle ..w"'_
t.eekenenden

D~ ed I eer" enand noeg of een'6e "tappe
ge omen z n gedurende het reee!< .elke tot ee
be redlgQnde. u "lag zullen d enen zake de
boedder en In bet d str kt ~beken.trom vaar
op gel'ttpporteerd wordt door deo cr eIen com
m ss. ns van Stocken8trom III zl)n rapport ge
date rd:i :Me 1>1~

De 00 heer r aure ze dat h met... n het
reces Mn d e zank gedaan bad De runderpe t
del J te hestr Jde had In 8 I ds belang nam
al z II d weg De boedelc ~en konde n et
wegl >open en later behandeld worden De
kwes le was zeer noerluk op t.e lossen maar 1,

als hU ged8 reDde bet Feces DO:;(mlDlster
efs a:n de zaak doen

oor -le r ut
..'" ou :len crI!'ne ed lee
<lmda! men I
Als men rege
""Ilt anders ,

De ed he"
....eggen dat e
lItuk brood op d
<en nu kwam m.



IIfrtllQlDen
en md~ gratm1l_b'liitlr

wet oonCUl'TeeJ:en en de
geruineeed worden. 4111trailO en
den de plek innemen De ed beer lt
bad get.egd dllt men de boeren een bouus 010\ lt
ge'en maar dat was een praeh~1g plan om g~ d
u rt de IIOhatluat te nemen ten einde de boel\ 0

van Europa en AU8tra.he de band bo, 61l " t
hoofd te bouden Was dat een politiek VO 'Jr
OD3 IaDd' Onnatuurl] ker onbezad gder n
onbestaaabaarder pobLI ..k ko hU z oh J et
denken In dit buis warer zaaiboeren mam
val or dervir ding die WISten wat n zweet I et
KOIItteom een mud koren ~ produceeren II eh
kon men eenige Jaren geleden met eens 98 I dl'
mud voor zijn koren krugen En" le 'kon dill I-
van bestaan Invoer van uitlandsch ko,\ n
meende Jat de graanboer te niet zou ~
leder '1nenB~n open wareD kon sren dat 4
geheele bewegmg een pohtleke Will! Eert
moest de graanboer Uit het pad over DIet lang!
t jd de 'IIIJnboer ook en dan ook de sobaapbo,
d le met de verv loekte hranthiuJctewet reeds Jl
pad li! Door wIe? Door' mannen die n~ t
hun banden aan den ploeg badden geslagen f
een wllnstok aangeraakt, die Diet WISten van le
hit te des daags of de koude des nacbta S e
ker hoopte eehter dat het volk dat hier gekolI1l n
Wil. eu met de graal III de eeue en bet gew. r
n de andere band den gro d bewerIct had 4 at
dat oil( zou tonnen dat bet weet de r~ e
n annen op deze plek te brengen dio de '11'1 -""
belangen des land. veretaan Evenals de " er
zoeker met brood tot de I Zoon des menset eli
Kwam wo kwamen ook nu de politieke bedr e
gers om met hun broodkwestie de boeren e t
te roe en en werden deze u tgeroeid dan zoud ..
maatschaj pneu bun plaats 1Il1 emen

De ed beer ROM ontkende dat de gehouden ver
gaderingen slechts een politieke agitatie waren.
Allhans te Kimberley WIlde men sleqhta voor
arm" hongerige mensehen een goedkoope ont
b Jt tafel eu daarom zou bIJ tegen het voorste 1

De beer l ..n.rene~ vroeg of de aand:aebt
regeenlJg geva.tlgd 18 ge.OJ'den c>p zekere be
weringen verschenen 10 de bWen dat een kon
tlO1ent bnfgen te J.a.ngberg geweagerd bad
dil hevelen Van bun offiCier tejgebQOrlamen en
we ke stappen de Iegeering bfde zaak deukt te
Den en

SIl Gordon zeide dn.t b I de bewering 111 de
nieuwsbladeu gezien ba I cl eb had no" mets
Veldur verr omen en het verdedigings departe
ment had nog niet de IJUlk gerapporteerd H,
kon echter dlt zeggen dat l[\dleU burgen gingen
vo hten ZiJ onder de weUen moesten 81&.'\nen
Ifeboonaam Iiun un de officieren over hen Het
18 gemakkeluk te verstaan dat het groote ver
w&traog zou afgeven indien dit filet laleeebiedde
Indien de zaak onder Iflll aandaoht gebracht
wordt II0U bU ze laten onderzoeken en volge",
bevinding eO wet handelen

Rl EEXKO)L

Kol &hermbrucker vroeg of en zoo JILwelke
boeveelheid TrnllSvaabcbe steenkool gedurende
deze maand en lot beden ontvangen WIUl voor
gebruik door het lokomoeieven departement
oosteljjk stelsel of de kool don gebeelen afstand
naar Oost Londen vervoerd werd LO terugkomende
ledige wagens of anderseins en tegen welken
pr US het ven oer er van lO rekening '11'&8 ge
bracht tegen het lokomotieven departoment

Sir James Sivewnobt .el dat hO nog niet al
de informatie ontv oogeo had en kon dus Diet
antwoorden

)( DT~1 OHX}I )88ELnUI SIOOIlWE(

De heer van der' uver vroeg wat werk ver
richt was door de aan lemers op de Klipplaat
Oudtshoorn en de OulltsboolD Mosaelbaai spoor
wegl jnen en wo er nog mets gedaan was of de
regoonng van plan wus dadelijk de Klipplaat
Oudtshoor lijn bU de hand t.e nemen

SIr J ames Sivewnght zei dat an de Khp
plaat ljjn 22 m II gemaakt W88 aan de MoJBIlel
baai Iuu li! "og Diets gedaan £10000 WIlS Uit
betaald Men was beug aan de Khpplaat
IIJo

10lW nOS)!f ~D S \ AAR" F L

Do eerste m nister stelde oor Dit huis
we iseht u gelegenheid van het aftreden door
t: no excellentie den hoogedelen lord Rosmead
u t bet ambt an i:0U erneur en booge corn
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LJ~D~N ]'4 Allln - (ReIlI" )-"M:ét bil
trekking tot de scrum ten lil :take de hew "lf

gen van de Britsehe loot te Slnwll tad b eft
dd En.gelll<Jbe regeerlug goon instruetree aan
sdm rn.i1 Rawson gezood ...u Wi60 bet Vfl) st:L'Lt
de schepen naar een ge pl1l4ts t-e J;CIIdcu

heer Hay meende dat er
scheid gemaakt werd tosschen
IlnderwlJ~en Zu moeten
Hu dacht dat de regulaties III
gevoegd moesten worden

Het, oorstel werd a,,"ngenomern
comité te gaan op Vrudag

Vt ElHE~ol AL

PIETERMA.RI'l'ZnUnO 15 AlllIL - (Reuter)-
De gouverneur ontmoette generaal Cox den
eersten minister en de ertegenwoordigers van
de corporattes en stadsraden heden namJddag
Win re,ne "oiling waar een consultatie gehoudeo
werd over de beste W Jze om het diarnaaten
jubileum le VIeren Vel1!cheldcne plannen van
~erschlllen le lichamen werden voorgelegd Be-
sloten werd deo eersten minister te vrag en een
plan op te stellen en aan het parlement en
stadsroden voor te leggen voor het stichten ..an
een fonds voor verfichting van menllObel!Jldll
den ter gedachtenis aan bet jubileum

APRIL t 8!)7

Groote Kerk- "?domens (Hollandscb) da
teytler (IlvondmMl) savonda (EDge1aah) dr

Kt'tll'l
Zeep.rot-s forgen!! dr Kol%( [uvondmaal]
Papen dorp - s MorgCUls (uvondmnal) en

s avond (clauhog;::lng) d Z J de Beer
Mattb.nd - 8 N&Illlddags :I30 ds Z J

de Beer
Ha.no, erstnat Kllpel- sMorgens(avo.ndmaa.1

en uvonds (da.nkzeggmg) d Roome
Roggebaa.i - 8 A vonds eerw Knobel
Nieuwe Kerk Breestraat.- sMoIVena, ~30

(avoodmaa.l) en asvonde, 630 (danbegglng)
da. C F J M.uller

BUlten.kantatra&4&a.I, (EngeJacbe diell&t)-
aMorgena, 10.30 en uvonda, 630 (avond
maal) ds 0 Bosesan,

Boodeboeclt - 'sMorgens en a avonde, da
March&nd
St Stepbena -. Morge.rua 9 30, en ft avonds

630 (avondmaal) ds. M C Botha.
Evang Luth KCI'k Stra.nd.traa.t.- ft Morgena,

10 ure (Hollandl!Cb) (avondmaa.l) en n ..nods,
630 our (Erageisch) dr Zahn Woensdag
avond 730 (Engelseh)

Groenepunt -Hol.landscb 9 '6 v ID Engelach
1115 v m (helll,f avondmaal) ds LoI1l8 Hugo
en 6 30 ure 8IlVOndll ds Cormack

Ebenezer Zendmgke:rk BozeetnAt - 8Mor
gem 9 30 en s svonds 630 eel"1l' Dre;r.er

WOnberg.- s Morgena, 10 ure (HoUaodaeh)
en sa vends, 7 ure (Enge18ch) profeseer HtU
meyr

Simonsstad - II. Morgena (HoUandllOb) en
s avonds (Engelsen} da Van Lmgen
Vrue Protestantsehe Kerk., Houtm'aat-

Geen dienst

Ds Rëricb IS naar NamakwaJ.lU1d beroepen

SIR ALFRED MILNER
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ten einde

Wlrili • ..te kunnen
salan8aen

LOIm£lI 15 AI RIL--{&iUer )--8u Alfred
Milner zal .zate-:-dag met de Nurhn. Il naar de
Kaap vertn.kken all zal dus ID staat ZllDeen
onderhoud met lord Rosmead te hebben
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PRE rORIA Hi ApUiL -( Reu~er) - De zaak
mil lu tenant Eloff kwam hedenmorgen voor
deo landdrost en een groot getal menseben
woonde hd verhoor bil Verscheidene get.U1
gen voors I bookies legden getulgenlS af voor
de vervolging en swoerer dat ..U in de bar te
Krugersdo p waren b) de wed:renaen eo hoor
den dat de beschuldigde de wooreen gebruikte
tegen kom gtn V ictoria en de Engelseben waar
VIlO hU beschuldigd stond Kaptein Turner
secretnr s van Tattersalls zei dat het gedrag
vnn Eloff zoodanig WIlS &18 om een breuke te
verooreake I tUS8ch6U de burgers -en uitlanders
op de renbaan

De beschuldigde he£ft oDschuldlg gepleit. en
wordt verdedIgd door procureur NIemeyer

De zaak ,",I "olgenden Woensdagmorgen
oortgczet worden "a eflr verscbeldene getul

gen voor de Ye olg ng en die voor de verdedi
g ng verhoord zuller worden

Namens de buitenlandsche sendingeommisaie
wordt kennIS gegeven dat 0 V op Maandag
avond JU deser "ten 7 ure In de kerk te Stellen
bosch de godsdienstonderwjjeer Jakob S
Louw tot zendeling geordend r.al worden
Leernaren eD alle belangstellenden worden UIL-
genood~ de plechtigheid met hunne deelname
te verhoogen

HET ONGELUK

Da J H Neethling boopt op VrUdag23 dezer
op l'eUl te gaan om de •end lOg-statte Moehuli,
waar zun zoon onlangs overleden I&, eo waardlcna
zuster het werk voortz-et te bezoeken en mede
raad te plegen met betrekking tot de wederop
bou wmg der kerk aldaar Waat'll4D nU tolke
treffende hennnenng verbonden UI

Ds C Murray was op 12 dezer nog a.an "UDe
!mm"r gebonden tengev&lge. Vllo het ongeluk
hem een paar weken geledCII op straat overko-
men toen hl, door ecn paard omver werd
gt loopen en aan lUn been beleerd De dokter
was ongeveer 12 lugen -geleden verphcbt er a&D
te snuden Het gast heter doch hU UI voor
eerst nog Illet kunnen loopen

Ds A A Louw HO Noorder Paarl die veel
Rt.erker • ge" orden gejurendo ",un verblIJf te
Rogel ID KlUlf"ltad IS II Dinsdag naar Stellen
bosch ,ertrokken vanwaar bU ID deze week naar
bms denkt te gaan

AI REil ~K LO"lE" -Wu vernemen dat er
oor de parlelDentalre commISSIe over krooo

lande znJ gelegd worden lien aanzoek., reeds
'TOeger aan de regeenng door de arbeldB kolo
01"0 commiSSIe voorgelegd om zekere gronden
""legen Ian&" de OraoJen nel' Er IS alle reden
t.e gelooven dat de regooriDg het aanwek harte
I k 0 der.teunt J "ce leden der oommlSBle
he Woe lsdng n de stad waren en de regeenug
nebueo geraadpleegd meet en dat er alle hoop
b,st:utt m li de tlttwg VBn het parlemeot,
met bet werk een ruwval'lg te male..n

GROOT on WEND

.an
de
g<>-

Ecne dapllLal e uest aande mt de wel
be"''en Russel en Nntta.1l l'"IlD de

\\ esle) ru nschc kerkor benevem
n R nd l osch bos prak Mrtan

kerk~rJ"d a K aapst&d namen"
I otestanlsehe kerkgenoob!cbap

pc d 8~ de ve seb I ,kheld om bil ge
lage hel i ,a. de f"est cr ng In ,erband met de
.. , t gp.nge regeermg m onze kO! InglO eene
gerne6uscQ(\ppel ,kc g'.d..d cnstoefe ng te heb
be, II de (, r oto kerk De kerkornad ~ereeDigde
z cl van hart net den u tge"pl'OkcD wenac.b en
beeft de worl lOp ge oclllkkitlg van dezen dienat
op llch genome dte b4paa.W 18 tegen deo mor
ge ln Dn sd g 2) J uol De vcrnchtingen
z lien Z Jn an het Hollandseb en Enge!l!Ch Op
den Z"ndag te oren zal ID &lIe kerken aan
deze gebeurtel 8"pee aal "orden eedaclrt

ant RHODESIA

""n
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nd
lien
en
ten

t Afpennen van claims

Een zegen voor lijders aan
slechte splJsverteermg
1ANDE" TAN DEN TANDEN I

heer

De Ier ~ olan !.anden dokter Heyr.es Mathew
gebou vcn AddeTle) straat., Kaapst:t.d wenacbt
alIn I 1 P bl ek ,,"n Zu,d Afrilca bekend te
maken Jat te e ode te voorzIen ID de aaDYroag
aar "cr.te kl"""e tanahe.-ikullde ~eo matige

pr ~n hU bere d 8 te verseh tlfen Eou geheel
zet tar den boven en onderkaak tegen VIlfJ af
.£ I II s ge van.roorgd voor tIen jaren en ge
d el~el kc ~etten tegen correspondeerende pru
zen D~ beer ]I; ohn IS een SpecialISt ID het
trekken an tande zonder p Jn h~ gebrUikt
gee 8'w! geeo eh loroform of OODJg lets dat
bewusteloosbeId veroorroakt Een set tanden
ka geru'<'lkt en gOPaRt worden bumen 2. uren
m t.s nat men \ oord 24 uren kennIS geeft Door
m ddel ~an het verbeterde zntgmgstelael iii
n et nood g de wortels of eeDlge gewnde tanden
u t te trelckcn eD later kunnen tandan toegc
voogd "orden aan de plaat tegen gennge ko ...
ten Bedor en tanden kunnen gevuld 'Worden
en aldus d eDstbaar gemaakt worden Het
oornoernd werk" ordt gewaarborgd het ~t6 te

dat an ZUid !\irlk.a verkregen kan worden
en wanT oor I den regel tweemaal IlOOveel
elders betaald moet worden De heer Nolan
heeft een 'peelale stud e gemaakt van knoat-
atlge tAnden eO p nlooze uittrekking en beeft

meer dat 15 lllfeD ondervlDdlllg ID Enropa en
n d t land e IJ "I bet pnbhek doen ver-
st" ...n dat I newel • ,ne prJJzen bIllIJk ZIJfl bet
onrn )gel Ic seen ooter kwahtelt werk te 'VlD
den Consultat e HU Lot op bet adres Den
heer :-loJan Heyneo lIh.thew gebouwen KllAp
.t:t.d -(ADV 1 --
SOHEEPV AARTBERIOHTEN.

,,,,
de
er.."'

RI,;-

.n
no
len
nLe
eo
an
bet
I.
)li

er

CRETA.
(RCtteT Il gra nH et!)

GELD GEVRAAGD

en
n~
I
e
fie
et
h,
'én

d",
de

VERGADERING

~I RIL ,0{

kc dede I e I ..Ide pog gen om Je
e to" ellenge" aanvallender wuze op

te treden

ltt
te

HANDEL EN NIJVERHEID

J.
r<l

TAFELBAAI

\ ork

,0

lice er I eg n met te
!; l..Jel z ker li I ce'
, het bu 1\ gelegd bad
met de broodlnve.'itle



f •
f r,
{

J~(,fr ~

113 c> ~ .:Ei: :lE:: :N"
Noodig hebbende Ploegen of ~Je:dor~;.::r:Jedschap, be-

l alvorens dia te kOJJ::'...l ~~v e roote voorraad130rC!l, ... Y IJ·>3 _ _ ...

van de heeren

~. JY~. 1R40SS ~ C:::e»!_
Ploegen en Gereedschap te inspekteeren.

Van dif!erente kanten d,ringende "erzoeken Nlltva,D(tlm
om aan het einde der Parl~ments.6~sie een
SARD" uit te geven, hebben wij besloten U8oIl~IU

wijze te voldoen. .' . .
Al de Parleméntau"8, Rapporten (die dit

woonlijk zullen ZijD); opsommingen van
counnissie verslagen, samen met de .Il0otol.all'tliCe
schouwingon over Parlementeire onderwerpen, velubnnel'lOe
lcLild zullen worden overgedrukt in On,
[las van dat blad zullen geduronde de sessie in ..
wordon aunucuommerd. Aan het einde der , drukken "'IJ een
roikd ige 11~hullJ80(lg;1ve en Dlad wij eer, ~D zend+ ....di~ toe aan aUe
fTC\\'OIlO intcokcnuars op On, \Veel'blad, die daar(,l<mr ID staat zullen
~ijn, iudion zij de I'arlomcutaire nummers van he~ blad bewaarden,
J.uclelijk de vorlicllti')f!PII van het Parlement en hot doen en laten
hunne!' l. dcn, betrekkelijk elk onderwerp, na te sJaan~,

Wij druk kon tOVCllS een ~~I)eikt. gel~~ excmpJa,~en boven ~:tt voor
de gowone intCl'keuaars vcretse It,.. die WIJ na afJ~p;; ~er SeSSIe, voor.
zion .ran InhouJgoflJll ve en DIad I\'IJ7.0r, als oen sW':fgpngcoondcn Loek,
onder den titel van 0' ONS P,\IlU.\JI:;XT, 18~7," besclll~'lfuar zullen stellen
voor Specialo Illtct'kelluars ,tegl'n Vijf ShillilJ~s" I?el' f .....emplaar, indien
1e Kanpstad of pCI' spoort I'Ll 0, of togen Zes S11l1h1w~ indien per post
verzonden, l'ou/"llit betaalbaar, 1" ..,"I

Men doe om tt'lclIrslt'lIing te voorkomen dhtlul'Jk aanzoek of
persoonlijk, of in ondcrstaaudon vorm !Jij H

VAN DE SANDT DE YILLn~RS &; ~ Beperkt,
l~,~, . I

Uitgevers ran "On. "tipkblad," Kaap,lad,
i:~1

HOI

KOM'I
#

HET?

" f EMAND gevonde li met ) )
JES "oor d~ betrek. .. gen'C('I' op de !)h'I'~' IllI'" of

. ". • • +-..... 1\.' c ( c , (1 'f )l~va'! Isten AUjitent lO tet'Vl'vUW en ht:o(,lhhIlLr\ Jl f 1.'
d l' r- . II I' IIIKI~sPubli-ke Sc·ho 11.::lbkr.. · ten e 'l'aDchmarl'~ 1_""1'11 "'1'-

. f'." "II 'I d.r de"! or.~er(. t ~lende omleggcnd(' grondt'" z'tI .. i e
30 d Cl' I ..J ' ., 1.0))(JeriDg" .. ollt tot of' .. eser, -on er- c rciu "an f!C'I'snun .", )

t ecpi] n van getuig- ,vorden. \ , J \ IJ gd
te II 'n,I,.1I ell le melden t_4
k.euootscbap ],ij toehoort.

-nuis van Muzi, k (ene hall-
, opschoon r.iet eeue 'er.

.r. W, II H In-
J. Jl, L()'l'W, '

---------_ -
Het Genas Hen _.\llen-_
1\ Ir~NREER,-Neg_en mRand J
l.YJ.. beta igde ik in een brii'f .eD re edeB
I ~ . ki 'n u Y~n
CeUp_·O- ~ n!~wer Ing l'8.n RJI/TlIlATJ

. .. 10 miJn geval. Jk ben ('IJ '
h b 2.3 'I " JR1...n ondeo e )&.nln auggi'leden Il.:'n ('li ROS,

(SCRE AS,TRAM en RHEC.lIATIEK ea
roohte verllChtmg van vele lJf>roe d
neesknndigen, en probeerde !lJi. m e d~

._~ . A__ b ' . es zon er
baat t.e VHlU6fI-j!.,?_ ad In m'Jn 1"'''.1 all
geloof in menschelijke bek w 8nm),~ld v s
laren, Mda:t ik RREUMATlLTHO ~
bReehrde et';! kin eens, ZIJn DlIJn .\'fll1'11I~~

. enma le PU pIjnen in hoofd ell aan
zicht verdwenen en het nieuw, 1.' Ier ge,
wijd ~et'8preid' dat .. OUDleC8Ler \" A x &:l~~
amper ,~eellem8.,a~, ~nd ....~,' r an die
wondel'liJke ]lfediC1Jn, en dit wa, werkelijlc
het gevul; efkeeu die het probeerde be.
veet het aan,

De..heer JApOB VAN Z'n 'ran \iakfontei
(3 uur van Steijnabul-g), is f:l'llezen "lIl
een s.chijnbllar ongeneetilijkgnal r a n R'he~,
matiek en Jicht, _ Nooit, z,'i z ij r: 1D000de •
Mevr. VllN ZUL aan ml], WliS er el'f} nill'f 111"
val van "Koort8 Zit'kte", Z' -oals ,ilhet noe.
men, De eeste dosis RHECMATICTRO
deed de lijdende jonge man rUFti/! ,Jap.n en
medeoijn werd VOOI tduT'f'nd tot-il,'d'end
hoewel da buren en vr-iellden 'elOen dat
nij niet vel'wachten dM hij ler"n lOn, teal

Ei; tmee-maal hier, en ~tuil(de va n de ge.
Meskracht van de RHECMATICrHO 811
PILLEN,

JONES RHEUMATCURO.
De oude heer VAN DER WEl,T. "an Red.

del'8ba.rg, werd genezen door l'en bott~1
De heer A, C(JJ-:TZH, Brand dei. Middel,

burg, C, C. vond dadelijk verliet ing. Mij.
zoon J~Nen zijn schoonvader. de heer J. ~
SllHT, van wonderboom, Burgersdorp, ".r.
den ook genezen maar ik moet nu klniLen_
Ik blijf uw dankbsr'e vriend, J. C. van
Het groote Zuid.Afl;kaanscbe gcn()(>j<middel
voor Jicbt, Rbenmtiek, Rbenmatische Jicht
Lende Jicht, Heup Jicht. Aan)("~2icht
pijnen, enz. en heeft, vele duizenden p.'e'

vallen, veel erger dan boven gen noemde
genezen, ,Is \-~rkrijgbaar "a~ nlleApolh.:
kel'1! en Wtnkehers door geheel Zuid,Afrik,

: BAY LY,
flon. Secretaris.

Britstown, 12 .April~ 1897.

II ,oe
Be~

on.8ot""'af

, .. '3v
,.~
Jj,

De "Verily" Dubbele-voor Ploeg

Rovengenoemde Ploeg is van Staal gcma'lkt ten gevolge 'Waarvan
hij Licht Cll Sterk is.

Kan vorkrezen worden met Stalen of Gegoten Scharen.
Ransornes, Howards, Zweedscho en ..imorikaulische Ploegen.
Ransomes en Howards Eg~en, Dam.Schrapers, Grond-Rollers.

De Massey Harris Cultivator
Ket of sonder Zaaijer. Deze is de beste C:ulti vator nog gemaakt.

en gedl alle voldoening.

R. M. ROSS & CO.,
STRANDST~AAT, KAAPSTAD.

~••••••-
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche.

SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.

.. ,
,i

DE Senjor Vennoot, de heer A. B. DB VII.LLKR-S,ivan de Firma
DE V ILLl ERS hun:LMAN & Co., die hedbn 'ontbon;den is, zal zijne

bezigheid nu voortzetten, zoo als vroeger, als Vendu-Afslagers, Generale
en Commissie Agenten aan de Paarl en wd onder den( stijl en Firma
van A. B. DE VILLIERS & Co,

Alle Vendu Rollen zullen kontant worden betaald '(if Securiteit zal
verschaft worden naar vereischte. ,

rfir'N, B. Geld op eerste verband altoos te verkrijg~ tegen billijke
Termen. "

Onderwijzer ~enoodigT
----l-

AANZOEKEN vQor de betrek.
king van Onderwijzer in de

Rondgaande School te Scbllin&"kop,
Wijk Middenveld, District Faure-
smith, zullen door den ondergetee.
kende ontvangen worden tot op den
SOsten April, 1897. Applicanten
moeten zijn. van Europeesche af-
komst en beWijren leveren van
bekwaamheid, van goed' gedrag en
van lidmaatscha.p bij- een erkend
Protestantsche Kerkgenootschap.

Salaris .£120· 's jaars met; de
schoolgelden.

Billijke reiskosten zullen betaald
worden.

W. ROBERTSON, V,D.M.
Voorz. Schoolcommissie.

Inveruris Villa, Petrusburg, O.V,S.
.April, 1897.

Op de plaats .Ml'qllatlingslll!k, WIjle Vi.lie18dorp,
~Ql'annab(:'ro, distrikt Ladybr(l.1Id. !) April, 1897.

, _._-- -----------APPLICA TIES, vergezeld van
de vereisehts bewijzen van

bekwaamheid, goed gedrag en lid.
maatschap eenor Protesta.ntscLe
Kerk, zullen door den ondergetee-
kenrle ingewacht worden tot G Mei
1897. .

Salaris £120 per jaar en de
schoolgelden.

Kennis van mnziek zal eene aan.
beveling zijn en de voorkeur zal
aan een ongehuwden persoon gnge.
ven worden,

Billijke reiskosten vergoed,

I. S. FERREIRA,
Secrs. Schoolcommissie.

De Stadesfontein,
pik Clocolan,

Ladybrand, O.V.S.
G .April, 1897.

Alln rAN DE SANDT DE VILLIERS & Co., Beperjt't, .
KAAPSTAD. i;

£ 150 r rr jaar, J O-!if8
baar fan £30 tut £36 per

Z&Ilmh6den te beginnen na
h('a"tie.

i8~~Dil1g roor eene
ID liusiek en .c-o _ tt

geven, Men Y~"oege zich ,oar
,erdl, e informatie bij ,
.J.fp. KRIEL DE VILLIKRS,
(S~tref.ris der o"'cbooJ Oomm'ssie.

Fra JisehhOt'k, 1,2 April 1897.·
,

f BEN,OODIGD

Z.

YAS'fH-
Ó~'
~"il
~"
Puhliek

Y9~If:SDA
Om 10

Va,'

rtste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
-u'lCue~renvan de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatse!" in de Transvaal.

Dagelijkscl,1e personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

Tarief loor Reiligers naar Johannesburg£4 f1s.-en .£3 111
Prr10ria £4 58. 6d.-eD.£3 41" " " "

,Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesbu rg, Pretoria en andere plaatsen In
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

Gelieve leiemeiens te vinden de Bom van ....... ,~.,hilli1Jg" en '111~

daarnoor per ...... , .... , ... t te zenden, na afllJOP der ~~f.e,een ezemplanl
van" ONS PARLEMENT,1897." ,.. ,

Geadresseerd aan §..••• , •. t ••••••• I • ••• ~,~ """

. ,~

§.I.I•••••..I..I f ~ ••••••••••• ti .

'Vulln Di..ifindien per trein 01 te K~p"tad, fI' indien per poei Terla~",,:':
tVul iu I>r.i .. of pool, of laat oningu~ indien te Kaapftad TorIurL " !~

I",V,d in rollen naam en adrea.

Rondgaande Onderwijzer, Benoodigd.

•EN Auistent Onilerwij se re
foor de Derde Klas Pu o!ieke

col le Villifrtidotp.
Bek w88mbeid wordt ,rreiECht om

o iderwiis te geven in fngel8cb,
olla.Dd~b, en Musiek. .
litt onderwijl in Muziek grsc.hieJt

rivaat.
l· Wuh,.amheden te beginnen ill.
ien m06e1ijk op 21 Juli, 1897.
SlIlaris £60 per jaar,
Applicaties met getuigschriften
lien ontvangen worden tot 28
ril.

P. T. RBTIEF.

Bnlpond el'lijzeres Gemagd
KELDJ.:J

3t >Stuk'faten
lC.jaten. houtet
Pijpen en Oks
Trap- en ODd
Vlootje. 9 KB;
druiven Zif:eo
kéÓ, t A~ijn.l',
8 Iti·hatfaam 1
toebehooren, 2
pompen Diet 6(,

BOERDERl
1- ~aen.wllge!
Mol.wagen op ,
1 feot&chk ar.
bp af41aan do.,
ti'fatOI'll, fgge",
kdel, 3 Zeepp
de!lDtn PlaD ken
1 Lot lozijoc[
Graftn, Pikker
18 Sohrapers
VlUchten \istje,
met deksela, 60t
Akers, 6 do. BI
100 do. Patata
Pompoenen, 100
boomfn, 2 rTl

Aeht •• tuijfen, 1
8~'l do., 8 Zwt"T
8pÁLl Jukken I

lliemfll, J 2 Balt
HliL'

t PJV.htirce Tel,
board, 1 Kla. iere:
Wach. Kletd·
Toilet. eD A-ndef('
rij.. ' wsarondt:r
~ken, IJzerer.·
buten tn Katel,
lIDdae Stoel, n, Jd
d,et. en andere ~
Wile». Glas· A I

Werkin soorteo, t
) .niOte fto,f' I :

BaIkisteo, eOIl eo?
Eind(

VE

200 Aoteel st ha p
Trek oasen, SO A,
... ,..,12 Ezels,
Lr .Paarde." 16 b
!wf, lp :~l1keDI. 1
lIeádeD en wat nog

~:hiogeo........
L B. De Villiers

W. A,
lurl, 18 Maart, 18

Publieke Yl

lelk-Koeien, Yé
•

BNZ"

MAITLAND

Dë ondergeteeken'
. koopeo Ian M

OP-Bezoek HkUPT's Logieshuis, voor
Goede, Behan~eling. Kom en
overtmg uzelven.-Adres.:

G. HAUPT.·

·,BE.AÓu HOUSE,"
SOMERSET STRAND

N nmw LOGIESHUI~
Gedrukt en Uitgege ..en door de DruH~r; ~ .. I

scw.-pplj Van de Sand t d. Villien .lo: Co" ~
perkt, aan bun Ka.ntoor boek nn BlIIl en 'If al
1JtlMt, Xaapttad. .

Te 10.:VJ '
11 Beme Klas Kt>ei,

Dabij kalrt'D.
4 Prachtise Vaarzen.
" do. KalvtreJl.
Jl•• Oaea.
'l~heBu1.
.,O(fO 11& Ba 'er·Hoc
• eCD kwantiteit Voe

-Il- ,,~. ~ ~

~I. llOlI'In " z.

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

250,000 BLIKKEN
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJG BAAR BIJ ;-
B, G. LENNON en Co,
HEYNES, MATHEW en Co.
J. D. <1ARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en Co,
STEPHAN McPllERSON en (;0.
en bij andere Pakh uizcn.

•FIEI BLOOo....,.. ....,_ ._.. -..._
Zuid Afrikaansche Vertegenwoord'ger :_

CHAS. W. HOLrvlES,
Timber Straat, Pietermaritzburg.

AARDE- EN MES8ENWAREN
HET GOEDl<OOPSTi HUIS IN AFRIKA IS

I.,

BESTE TUINGEREEDS GR.AP,
Boercle"lJlte ..eed.oha.p, Rlchel-, Goot.n- en

Dek_ lWa.tt..leel, V."'IIIl', ou. en ~~a..t.n.
CARBOLINEUM, .te It..oote W"olb."IIIl'.....rcle ...

TEGEN J..AGE PRIJZEN BIJ 1
KOCH & DIXIE, Kaaps~ad.

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

Rondgaande Onderwijzer Benoodigd-'1',: lf(',rriáN, lIïjl.: Ka,{Ti.'rl1·rin,
Dil'lricl Bloem/OIIIf"II(, O. J~8.

APPLlCA1IES \'ergezclJ "an de
vereisc!Jte getuigschriften zullen

dool' denondergeteekende ingewacbt
worden tot lO Mei, e.k.

Salaris £120, henevcDs de school.
gelden.

Billijke reiskost~n zullen vergoed
worden.

Paarl, 15 Jan., 1897.

JACOBUS MARAIS,
Secrs. Schoolcommissie.

Kopjeskraal, KafferriV'iel' Siding,
O.V.S., 10 April, 1897.2 el. Adre.s; II";!UCT10NEER."

Hande/aars In Ho/'ar,dsche Med/~/nen,
IfOPE'S 1[1\1\ l~ VEl~,NIEl1r\VER.

c. F. JURJ:TZ &; qo.
-lebben de hoeren HEY" f:"S, MATH E W & C4:,~tot .Eenige

en DIHrt bu",erende A \.f n' dl vo('r al H unné woemde
Holl£lndsche fvledicijnen e£lngesteld';j~

-Tl,"'~l\rH;S 1\.1f A rrHE\JV ~ 00.

Mna tS( happlKaap

APPLICATIES voor Leeningen zullen d~..geliiks il.-
overweging genomen worden ten Kanwre van de

Bank, Groenteplein, Kaapstad ;,:
S. v. HOpWEYR,

S9Cretari&
,J :
)L

DERDE ASSISTENTE BENOODIGDAAN
Vou/' de GOII '1'1' l'1lemCll tsschool

Brlsll(l, O. V.S.

DR_
Q ollicitanten moeten getuigscbrif-
o ten van bekwaamheid, goed
gedrag, en lidmaatschap eener
Pl'otestantsche Kerk overleggen.

Salaris £96 per jaar.
Billijke rQiskosten worden ver-

goed.
Applicatien ingewacht tot 30

Apri11897.
Werkzaamheden moeten worden

aanvaard op 17 Mei, 1897.
P. S. van HEERDEN,
Voorzitter Schoolcommissie.

BOSHOF, O.V.S.
5 April 1897.

de Goeda Hoop Spaarbank

TANDENfI
TANDEN ff!

I ALGEMEENE ~~GENT,
A, NEW~ARK,

31, KASTEEL$;tRAAT.
r '~;'; Pos.tbua 389.

__._l':"f

HOE

WMT

,lET?

LONDENSCHE TANDEN INSTITUUT

LET OP HET ADRES!~.,r1~ I)(}\ \T 0 0 IJ liOUSE "
Dl' ~('Ill U" 1:t1I'g'. Dnl'lillg' SITnat. 1\i1apsturl.-----

KOLONIALE STEENHOUWERIJ.
nO' ollderl(f'tpckenden zj i II he
rt'id monum(,lIten en >J{nif~
~t\'ellcu ill runrruer en graniet
le il·veren "n op te I;ch ten.
IfT'Rven rr."t >1""Den muren of
I'tl'aDiL'l. in te sJuiten te .\fait.
land of op andere kerk hoven
in de K"Jnnie of a'n ;renzende
Str\ten.t('~n l-eJelijke prijUHr
en met den meesten spoed.

IJzeren hekwel'k gelevf'rQ
YOlgell. alle teekeni ngen. Op-
c.chriften geml\akt op de beste
wij'lle, ingelegd met lood. Por.
('eleinen kmnljen tegen d.
laagste prijzen,

De

l)AT dl) 7.wo>ecLlche Norra.hammor
, Kncheh z'.o popo hir in Zuid.

Unka z'Jn geworden?

OMDAT :-Zij beter,IIlI} ;dl" nnnere kacbev.
,akkull CIl [, ..,..1011. Alle ""'rt l>ralld,tof gebruikt.
;~.n worden ... rJl.J¥/ ...., 1Jf11floi~l(Jr l.JCspa.'ud "'omt.
"J b",makkel'Jk schoou te mIlkeu l"in, en om
'de andere voohleelen.

In 't groot en in 't kle1ll bl,j

WADNER EN ERJKSEN,
V110EOl!iB

ZWEIGBERGK, ERIK8EN & Co., 17
, Lanptraat, Kaapstad.

D.A!~d~~v~~~gN er~:oo~~
hooft opgedaan en sp~~}e gelegen.
heden heeft voor het;;: koopell of
verscheping, zoo vrpgt hij om
proef beste)}ingen' e~,$rders v<?Or
verschcping, die als-<f:rl.pvoor ZICh
zeI ven zullen spreken.;!: Geld voor.
geschoten op produkte~. .

Vertrouwbare correspondenten In
Europa. ; i

THORLEY'S VOER
. VOOR

RUNDVEE,-
Paarden, Yarkens, Schapen,

ENZ.

Heer WALKER~
DIREKTEUR VAN HET

IIEEFT dc eer aan het publiek
in de Buitcndistnkten te

berichten dat hij een HEEL STEL
'rANDEN in EEN DAG kan

Plannen en prij.on worden
(mnc') op 8an ..oek gezonden.

-
R.-CANE en ZONEN, Hoek van Strand en Langstraat,

K.AAPST1AD.
JWltIlfRlEJ MIPI. TruIlWJU. AOftU:CAIEWP8TAIJ.

." \

LACTIFER"...... .,......b.i ... ~
ZOD4er ....

Voor de Gouvernements School le Witkop's
Laagte, Dist, Herbert, Griqua/and West.

(Tien minuten van Klokfontein Siding na-
bij den Spoorweg,)

A PPtJCATIE:; voor bovenge
L.~ noemde betrekking, vergezeld
van gl certificeerde af~('hriften, \ an ge.
Iuigsch.iften van bek waamheid goed
~e :rag en Ij.IPlutsf bap eener Pro-
testautsche Kerk, lullen door dfn OQ.
dergeteekende il' gewacht worde n tot
21 April, 1897.

Engrlsch, Hollandsr.h, Hand w~rk,
Tonic Bolfa en vooral muziek Wor.
den vereischt (Pia.no tn Harmonium)
Baiaris £60 I er ja8f en F lies vrij
Werkzaamheden te beginnen op
Maaldag, 3 M~i, 1897.

A. J. MABAIS,
Voorz. ~choo'(om,

P,C. f ['lIJcy Nest Kloof 8idiflg,
D:st. Herbert, O. W.

ZU ID·AFRI KAANSCH E
KONINKLIJKE MAlLDIEXST.
De .. CASTLE MAIL " MaatschapPIJ, :

DE Stoombooten dezer Lijn l'erlrelclcel
, van Kaapstad nll&l' Londen om dl'll '

&nderen Woemdag, te 4 Dnr n.m,. nur
Madeira en Plymouth, te Sint Helena III

Ascen8ion u.nJeggende op de bepaalde tul-
IIChentijden.
April H-ROSLIN CASTLE. K!lpt. Tu nB&.

.. 2
Q

-HAWAROEN CASTLE Kapt. Rwn, ,
Mei' 12-TANTALLION CASTLE, Ka.pt. ))use .. :
" 2&-NORHAM CASTLE, }{apt, HARKI.".

Juni 9-0UNVEGAN CASTLE, Kapt. HORI"SOI
" 23-ROSLIN CARTLE, Kapt. TaA'·KIU!

Juli 7-HA WARDEN CASTLE. K"I'!. J:(f(;ar
., 91-TA""TALLJO~ CASTLl!.. Kopt. DnfH

Aug, ~-l\ORHAM CAJ'TLE, K41,t. HA.RBI>;Q.'. ,
" I&-Dl'NOTTAR CA"TI.K, Kapt. HAY

Sel,l, I-DU:O;\'EGA~ CASTLE, Ka.pt, ROBI~·~~

------'--------
KEATING'S POEDER
KEATING'S POEDER
KEATING'S POEDER
KEATING'S POEDER
KEATING'S POEDER
KEATING'S POEDER

WEEGLUIZEN,
VLOOIEN,
XOTTEN
KEVERS.

DOCH IS ONSCHADELIJK VOOF.
DIEREN.

DOC", IS ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN,

DOCH IS ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN.

DOCH IS ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN.

DOCH IS ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN.

DOCH IS ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN.

DOODT,
DOODI',
DOODT.
DOODT,
DOODT.
DOODT EIfli Booten foor EDg81od, ria LIS Palmu

TINTAGEL CASTLE, Kapl, RKNnALL. omtrent
HApril

HARLEGH CASTLE. K .. pt, CI,I:\'OCI[, omtre.1
[5 April, via St. Helena en A~on

ARTJN [)EL CASTLE, Kapt. WlsnER. 0011<<111
28 April

DOUl\It; CASTLE, Kapt HARBI., oml""nl ,~ Wel
D()~OLLY CASTLE, Kapt. W.!.LUCK Omtrent
.. 'i ~Mei, via SI, H.elcfUl en AI'CCn,io".
LI.S.lfoRECASTLE, Kapt. LE SE!:R, omtrenl :Ij

Mei.
WARWICK CASTLE, Kapt. --, Omtrent 10

Juni, ~ia !St, HclQnB en AI;(J(>Il810n,
A I'O:-;DALE CA."TLK, Kapt, BkOW,~. "In lr .." I 10

Juni,
GARTH ('ASTLE, Kapl. \\'ARDES. oml"nt %3

JUIli.
TDiTA(iEL (',~LTLE,Kapt, RENDALL. omJr."l ;

Juli.
RAGLAN CASTLE. KlIp'- Hnys, "mlr'lit f Jul:,

vin St. HelenA en AI'''('\'II1(}()Il.

ARU!'>D~L CASTLE,Knpt. WISDt:R. "'"'rrlll II
,Juli.

Voor V raaht of Passage vel'Yoege m~ll

sich bij de Agenten VlUl de CA8TLB
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ, (Beperkt

te \V~~\JI~U?ZË~~tKK_É~A~.E~~~V~M,~L8?;~~
in Ue'N ... , en .Ue andere soort iD.$«t:nt. Jachten &uJ~n hl"!
7~h·c onmishaar "inden 'oor het .oodrn ...an 1"I?OIrn op bunnt
oJndni, ;;llr.oo ook darna "OCW'_u,nfteIcnoot hoo~j~ ••
Ht"'l PUHUl-:K ..:oNtt OPMERKZAAM cr op CClD&.a1t d.lI

J:::~~:~;,·~~b~l~;<~~!~,Nb.~~!,'rrlo ';A~~~:'
l.oden ~rti'kel ('('n bedrog. Enkel iD bJitja"

KINDEREN LiJDEN A'ANWORMEN.
KINDEREN LTJDENAANWORMEN .
KINDEREN LIJDENAANWORMF.N,
KINDEREN LIJDENAANWORMEN
KINDEREN LIJDENAANWORMEN
die hunne gerondheid ondeY'mijnen. K!.ATINC·S WORll
PEI'ERMEI\TI!:N .Ijn ZUIYIt:II PLANTEN BANKET,

~~:eh;{!ijr::e.~::o;bettr~~~;~~~!m~~la~=t.wo':::IN
un tOt"gC'd.i~ndworden.. liet l~ een ,"olkolr'lu ,.cUlt; ft IaCbte
~r:r.ar;!.at, en I. biEonda ~cscblk' voor ~iJli~ V~ ua

~~-:'':'~Tn~r.:~~ffr'~bG~l!.......

UNXON LXJN
KONINKLIJKB MAILDIENST\ OUl JilUleLmranCleru.n betObservatorlUIIl

~

A. SPOLANDfR & GO.,
Gl:-;r"J.;STIGD 53 JARE_V

Cb:,lIlome:er,. Horologe. en Klokrra!.:crs
iJlldttal GeboUll'C11 Darli"g.lro.nt,

GouJt'n en Zil\'cr('n IIorologcs ill
VoQ!'l'uad llebourlen,

C. H. MAASDORP,

UlION STOOl!BOOT1U.A.TSClUPPU
(-SPEla.KT).

DE MaiIbooten del' Maatschappij "er-
trekken van .Kaapstad naar EngelAnd

via Madeira, om dt'n anderen WoetIIIdAg tel
• uur n.m" ala onder &&Illeggende

VOOR ENGELAND_
" 21-NORMAN (Twin Screw), ""pt }IOL'H,

Hei 5-TARTAR, Kapt, MORTON,
., 19-MOOR, Kapt, GRIFFEN,

JunJ 2--8COT (T'Yin Screw), K'"Ill, J.AlUIER.
" 1&-)fEXIC-AN, Kapt, llEYNOLOR,
" 3O-NORMAN (Twin Screw), Kapl MOLOH,

Juli lf-TARTER, Kapt, MORTON,.
.. 2S-MOOR, Kapt, GRIFFEN,

EXTRA BOOTEN VOOR ENGRLAN D,
GREEK (1'''io Screw), Kapt. AUlI"TIlONG 0Jn:r'.l

22 April. vin Maderia.
GASCON, (Twin Screw); "apt, ~IAIll tS, ~n.':,o.l

li Mei. via ,Mi\<lcria,
GCELPB (Twin Store ....), Kn!,t. Tno,'. "n,:".;c ~I)

Mei, ,-in UflIlcria.
GOTH Cl',\'} n Screw). Kapt, IlanIlCER. 'J1I;' co,t :,

Juni. .. ia Ma.lcria,
OIAK.A (T,";n'Serew), K"pl. __ , Q1I1}f'.,,' J;

Juni.
G CAL (T..-in Screw). Kapt, SYLn~H£ •. "n,l ,'c: I

Joli,
ATHENh:\, Kapt. CHfJPF, m:nlrCl1l1.~ .1",,,
GREEK (T,vin &_n'w). KaJ'1. AR.lWrun",. "n.'· rt

·omtrent I!I Juli,
GASCO!>i (T\;i" Screw), Kapt. MARTI.~,OIl;'.,r.t

12 Angmtu"

Een van de Maa!.6chappij's ~ooic Stnom
booten za.] SOUTHAMPTON verlat,," 'IYI......_

HAMBURG, korl na de 8.ankomst >aD
deze Mai lstoom boou,n,

RETOURKAARTJESnaarE!\'GELAX U
ga.ogbaar voor Zes Maasden, wordeD nill-'("'
reikt tellen een vermindering van lO pernnt
op den Dobbelen Pe.ssageprijs,

RETOURKAARTJES naaI' HA \'F\S
langs de KUST worden uitgereikt voor Ce
terugreis binnen Dri.e Maanden perde l" olOO

of the Castle Maatschappij StoomOOot.en.
Voor Vrn.cht of P8.8sagedoe men aaDzook

aan de Kantoren van de Uniou Stoomboot
Maatschappij, Adderleylftraat

Procureur, Kot81ls ea Truspert.DUaUIl,
ol South African Chambere,"

ST. GEORGESSTll.UT,

KAAPSTAD.
POBtbll!l 338.

Tel. A~res: "M.uJ1l."

HAUPT'S lOGIESHUIS,
SOMERSET WEST STRAND.
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