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de Stad ·beháorerf_,
ons .eenbezoek. brengen eil zich ill'1_, ..'
eenige aangebo~ene koopjes: verzeker~'
en. Vergeet niet::

De Voorraad·m~t Verk9t'ht wo_n.
.. -.,..PWa ........... z..-..

"HaT' GEBouw "S' 'SFU~f,i;JC"I.j'

Bé loOmad moet uit den weg ge"iim~JI'Qlrucl
.Be~oek.rs nul' de Stad bebOot-en

.' .:een. bezQeJcte b~,~aen, 8f) zich vin Ri. I!nJ.jlll!!

. "~·d.r· ..ange~dene: KOOpJes'
Ve1'l,*Dtet; .

, . .,.. ytorraad moel Verkocht "orden: . '.
.... na Plu en SPutraien, EaaMaclVEEL 68.--+.No 6,1::18.1

,HefC1aremont:S_·>én ..
.• Hee1lUlfllge~'~stmtamun-.

,",_,_ , ¥ II'!!

DE~t.iD1~~!!i:~~~ese:.e::·!:~:~'
hfll die mat en hel'llteUing • .lren.

Uelegen op eeue I oogte in. de .schoone
'Gluremont Vallei, op korten als·tand ~an bet.
Nfwlande Station wear a1tiidch'urhrreu e~ ..
..Het Bauitariom ie eene 'WI&I'

de Middelen, Methoden , .~DOQ'Ug>""e"!~n
Voor dit beltandtHng der'

gebrui.kt dis in Rationeeie H~lIrDhde erhnd "o~en. ~ét heeft ook·~~ád~ ... 'tO_!)11
penonen die ziel, niet &ielc I'leliehOUWPD, fIlaltI' die m.oe .1]n en 1'1I.t IIOOdJg' hebben,

.>\ :. I.I! :&100I:LIJU SOORTI!:N I.X BAJf;N, ZDOaJs Stoornbatf8.lI. TurkacJlflbaden,
E7

r
ktr"'scl,ebadtm, };/ektnsch ri/~t'l'u/mde-l:iiUe Bad. Di, B~d beeft zich I_Jewez~n de

meest doeltreffende rorm \'811 b~blllld")ilig te y.ijn voor Rbellmatiek, Rhellmat.leJce Jicht,
Malaria enz. De Whl'(,I'kt'111J is 1I·(Jljdn·liJk. Bijlonder wetk .WOl~t \'~n Jfauau

egemaakt Een mooi Gymn8si~m (nlft ojllgel"ide Di~ectelll'8); D.léet lngprlCht naar de
behoefte der patieuten, Hnime '1' .. 11'1, Uitstekende RlOoleeJ'lng, Fhn.ke Kamel'll voor de
behandelinll der Zieken, geheel VI ij I an Bean'etting, ens., e.nz." " '.

EJectrifch Hcht door bet geheele gebouw, en een •.hft veor de, velhgheld en hetgemak van zwakke patienleu. " ".

De Jnrichting Vf'l't'enigt al de gemakkeIl van een eel'lite kille .Hotel, en alle .mul.
delen en de nieu\Vllie uitvindingen Toor de Hehandeling en Genezillg van Chrolll8che
Ziekten, die Speoiale vel'llillchteu tu Heb811deling noodig hebben, die nergens andere te
krij~n zijn. Ben volle<lige 8hd OpgdeHle Verplege.rs en Behandelaar8, en eeninwonende do.kter en dames-dokter.

Voor verdere bijzo.n3erheden en Pro8pt'ctos adresseer

\
PPLICA. TIES, vergezeld "an

,'- de noodigc certificaten van be-
kwaamheid en goed zedelijk gedrag,
worden hienuedl' gevraagd VOor de
betrekking van onderwijzer of onder-
wijzeJ'cs Voor rle DerJe-Klas Publieke
School te Balfmanshof, di8trict
Tulbagh·.

A pplicaties, te worden gezonden
aan den onder:geteekende v'Jór of op
don 2Dsten dezer. Werk to begin-
nen met Juli KwartaaL Kennis van
de HoUandsche taal een onmilibaat'
vereischte. Muziek eene aanóevelillg.

Salaris £60 per jaar met, eeue
WOlllng.

J, A. BUCfINgR, V.D. 'r.
Tnlba.h, lO Mei I'D7.

Co.rnarvon, 3 Mei, 1891.

KEN_NISGEVJNG
Au CretUtearen ell DebiUa~Il.··

- _.'.-
In den Boedel van wijlén 'den h'eer.

JOHA.NNES JACOBU' HA:UPT 'Van
Groot Draken tein, dist, Paa!'!.

'~:&..&'.

Nieuwe Karren en Wagen .• PS Bezigheid,
1- --:--

,
\

LLE personen die vorderingQtt
! bebben tegen gemelden Boedw, -
worden verzocht dezelve in .~ .ten-·
den ten lranto~ van de onderge.._
teekenden binnen zes weko-, van af
datum dezes , en alle personen <lie)
daaraan verschuldigd zijn, dezelve te
betalen binnen gemelden datum.

A. B. DE VILLIERS & Co.,.
pro. Execlltrice TestaUlentaire. ,.~

Publieke Scbool aan "De Baden,".,,--
BENOODIGD.

DEN Onderwijzeres; goed En-
.'~ gelsch en Mllziek een hoofd
vereillchte. Lidmaat eener Protes-
tantl!che Kerk, moet reeds onder.
vinding hebben v~n school.houde~.
Salaris £45 per Jaar; logl~s vriJ.
Van 8 tot 10 kinderen. Half uur
van be*' dorn. Wer·lrzaamheden té
beginnen volgend kwartaal. -Appii-
oaties dadelijk te zenden aan den
ondergeteekende met getuigschriften

P. L. Ll!:ROUX. TEN DER S - worden gevraagd ;..;
voor het lev(>-ren van Stevels'

en Schoenen voor de We teli,jke, .
Middellandsche en 00. telijke Spoor-
weg Stelsel!'!, gedurende de 'zes
maánden eindigende 31 December,
1897, .

Monsters van de Stevels en
Schoenén kunnen geinspekteerd en.
vormen "an Tender, voorwa.a.rden
van Kontrakt en alle andere bijzon~
derheden "erkregen worden, ten
Kantore 'Van de Spoorweg Maga_
zijnen, Kaapstad, Port Elizabeth en
Oost J.Jonden, on van den Qnderge.
teekt'nde.

Ver£egeiJe Tender, geadresseerd
aan den Controleur en Auditeur_ .
Generaal, KllapRtad, en van ~uiten
g'cmedd, " Tende"1l rOOI' Steve]ft en
Schoenen," zullen ontvangen worden
tot DINSOAf: middag, I Juni, 1897.

De hug-SIt' (If et'uige Tender nje~
noodweuJig te worden aangenolllen. ~.

"W. SIN CI.J.AIR,
II oofd Spoorweg MR'I'f}~jnm"'ter •.

Knnt{)OI' nn deo

Hoofd Spoor'weg- U:tJrQlijnrneest&r,
Kaapstad, 28 Ap';I, l8!)7.

CLAREIOHT GENEES·lN HEEIKUNDI']B DE heer CARIJ VAN NIEKERK, van ~iket,~erg en FIlED KJB,8TR~, van
SteIlenbosch, bovengemelde bezlghel~ 88n de PQ~\TIgeopen~. heb-

bende, zijn bereid alle we'lk in dat vak te d~n, en vragen beJeefdehJk do
ondersteuning van bet Aeeerd algemeen pu~liek. .
' Eene proefneming wordt gevraag. ell goed werk van drooghout

gewaarborgd tegen billijke termen. "

ADREJS\:
,.

VAN 'NIEKERK &:. KIRSTEN,
PAARL.

SAlurABlUI, Claremont.

Kaapsche GoUvernements Spoorwegen.
---

Vacantie dagen op Koningins Verjaardag en Hemel-
vaartsdag, 24 en 27 Mei, 1897. KAAPSCHE

GOUVERNEIEHTS SPOORWEGEN.-.-------.'

Onderwijzer
Onderwijz(res Gevraagd,

() P en na 22 M IT tot op l'I, Tn(,t iubcgril' van 27 Mu, 1897, zullell
1:, re 1I1~;lIlrjf>l II:t~(Il:i~t 'Iunlfu tll~8('h('n alle Stations (Jl' lit,

K '" /''' I" G"", ,., '" m, li". ;;I'oo"i." (met mbcgnp van cl" op d? MoeIrudi
IU'I, lJbllJ~ PU hJIlt' I JJ" doC'11 Uie 1,laatsyllJk op d~ WlJnber~ eli
Silllon~st nd"che Lij, (", IIIr g' ",Joten j t('gen de gowone Vermillderde PnJzen
voor Ellk,'Ie 1'1l.",ngit'lt> en Voor Falllilie GczelscIlappeu.

}\;lIlrtjcs zullen geldig zjj" "001' teJugkéer tot op en met inbegripvan :;1) J uui.

1'''''''I!:.!ll I~ '.lIJll'n de rt·is alleen met de Icrugkomllt mogen breken,
() " 1":~r1lilll!ius Veljaardag zal l'en Trein "au Kaapstad ,ertrokken

Udal' ~r('IJIJI,!."101l0111 G.2.-) n.m., loo)Jende via Stelle.bosch.

Dcnz('Jjdlil l~nK lul el' een S)Jeciale Trein van Maitland .vertrekken
om lil. Jij v.m nam' Ka:lpstaJ, balthoundende bij tU8schen staties.

Op K unin:::,ilJs Verjaardag zal ?e Maitl~nd en Durban:veg plaat~el.ijke
TI't'IIIJi('n:c<tgestaakt worden met Ultzondermg van den 1.? n.m trem van
!\a;q,,'tad en den ] .50 ~.m, trein van MaItland, welke treinen alleen tU8-
;;ch-en Kaap"tad en .Maltland wHen JOOpf3••

-TENDEBS VOOR STEmS EN SCHOffEl.-
DE

Adres:
Bat.lt:n Montagu.
.----,------- -_

A.TLANTJ:80HE 8ERIJ.EN.
WADNER & E.RIKS.EN, BOST.BUS a55,' KAA.PSTAD,

. I

-.-_ ~---
Ing-elegd Visc!!, ,'j'lch FrlkkadOllen, Mootjes in Pcj{el met Specerijen, MootJes, Ge-

drOOgd en Gezouten, Gerookt Visoh, Gevlekt Snoek, Geolbeek Biltong, en andere Visch,Boorten naar het Seizoen. .

'VVADNEJR. &; E:a~~S~N.

Benoodigd
\'OoR DE

Rondraande School. te Aasvogelkop, wijk
Onder Caledonrivier, Diet. RouXVille.

A·ePLICATIES van ongehulVdl\
. personen moeten tot 15 J ti 0 i;'
wo: den rrewnden naar den ondergc
il'Ch:ClH]C, met getuigschriften vun
bC'kwaaUlueid, lidmaatschap en be-
wijs van goed zedelijk {{edrag. van
de Commissie waár de applicant
laatst werkzaam was,

Salari3 £ 120 en d'l schoolgelden.
Billijke reiskosten worden vergoed

J. P. W. ODEND.AAL.
VOOIz. Scboolcom.

KaaiiDanflka.t, pik Rouxrille,
1Mei, ]897.

TE

Roodewal, wijk Onder Vet. en
Vaalrivier, dist, Hoopstad,ovs.

----_.

150,000 VRUGHT~6IIfN,
Gewaarborgd OJereeniomstig den ,Naam" eD -VRIJ Jan :\'fnse1u»_

PRIJS, ~/- EN DAARBOVEN.

---
It PPLICA TIES veJ"gnelJ VHn

l-\ gpccrt;nceel'de copijen van de
hij de wet ver.eiscbte certifi~.fften
van bekwaamheid, goed gedrag en
lidmaatschap cenor Protc8tant.'lche
Kerk, zullen door den onderge_
teekende ingewaclJt wOl'dfln tot 24-
.TtUli, 1897.

Kennis van Mnzil'k eene Ver.
eiscbte.

Werkzaamlreden te béginnen na
de ,Juli vacantie.

Salaris £120 per jaar pn de
sc hoolgeJden.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden,

J, M. THEUNISSEN,
Voorz. Schoolcom.

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

AANGEKOMEN

\rIJNBERG EN SIMONSSTADSCHE TAK.
Op ::!4 ~rei J<llI:~neoReto~r.Kaartjes v?or alle klll;Qsen, t~ge~ enkelen

I,rij, IlltgerTlkt IVOl'tlell van SIllJ.~ms8~J, VI~chhoek, Kalkbaai, ~t. ~a~es
ril ~JIIIZ('nherg naar Kaapstad, d~en~tlg alleen voor den dag der uitreIking.

Op ~-4- ~Iei zal de gewoné Tl'ein.diens~ op ?C Wijnberg en t-limons-
stadsch(' Lijnen gestaakt en een speCiale dlenit III de plaats ervan gesteldworden .

Op Donderdag, 27 Mei, iHemelvaartsdaj") zullen de Treinen woalsop ge \I One weekdagen loopen. • '

\' oor 'wdere bijzonderheden ~ie Publieke Biljetten.

C. B. ELLIOT r
j

Direkteur-Generaal.

ORDERS Voor 100 en daarboven kosteloos ~ff:elererd aan eenig
Station. .

. IIondel'den onO'evraaO'de Getuigschriften uit gebeel Zuid Afl'lka• 0 0

met laatste Seizoen ontvangen.

Voor GeiHustreerden Prijs-Lijst en Vruchtel1.-kweekel:S Gids, P0St
Vrij (Engelsch en HoJlandsche I£dities I,

DOE AANZOEK DlJ z

H. E, V. PICKSTONE, Wijnberg, de Kaap Onderwijzeres.
------._--------

Kaapstad, Il Mei, 1897 .

NOODIG v'oor 6 Kinderen op le
Plaat3 'Riptfontein, distr'iktI BE.N"OOD' lGD·, Colesberg. Salaris £60 per jaar en

Vrije Logies. Aplikanten moet'n
leden zijn van een Pro~estantscbeD ENE Assistent Onderwijzer of Kerk en de bekwaamheid hebben

('- Onderwijzer .. Voor d. l'e"te kind"ren op te werken Voor h~t
80C VETTE KAPATER BOKl:EIIII Klas Publi.ke School te Middelburg Ond.,·wij,.rs Exam.n .n deg."]k He.t D. aar,

ICt1l
he; .Gymn!lC!jum.

. (K.K.) . . . k."nia van d. Hollkndsch. taru én r, I... uil
B.kwaambeid wordt v,"",,,,bt good k.noia VHn Mu,rek (P,aM)u"EI A S om onderwijs to i'Cven in HqUand. Onderwijs hebben en verder getUJg-

VRIJD A.G, 14- JIl \, .., ",b, Engel,d" en ziDgen (Tonic ,ch";ften overhand ig.D vaD be. I PP ICATI ES, vergezeld van
Solf. 8Y_m), ook in het .te.ke~en kwaamh.id en good ged,.,.".. Zoog. , g,certifice.rd. COpi.Dvan !l".

Weikzaamhed.n te OOg>nnenm· kunst ,.1 .en .goede .. nb.veli.d 'u ivschrifl.D, voor d. betreklaDg
di.D mogelijk óp de. 21steu Juli, we"n. Applicatieg ,on vroog ya; E .... "'n ABsis'ent O?d.rwij .. r, V AK de plaats Leeuwendans ~
189

7

. mog,lijk en ni.".ter dan J,. • JUNg ~n bet r..,.l,che Gym""''"m, ,ull.en 26 April J897, een rood hnun_
Salari, £120 per jaar. 1897 aan d.n Onder."took,nde '" mll"wMht worden door d.n onde~. Mer";, E"l, 6 laar oud, doa;, bO<!f.
Applicaties met getuigschriff<m t, ze~deD. 0 • .gott-ekend. lot 28 DEZEn. Kenn" ij"r brandmerk lang, l"k,r .;jd •. ,

va. goed .. d.liJk gedrag, en 00- N A J V .. RENS BURG, Jr. van d. &!4Dd,ch. Taal eeDe v?.'. 'van de. D.k. HeereD chut ......
wijs van Iidm.... ch.p ... ncr PIP· .. . Rietfontein, eischte en apphC'Dt hdm .. t te "Jn te.. en anderen bij wi, lI':?>.ld E>e- .
...... '""h. Kerk zullen door d.

n
P.K. Arundel. van ~.P'?t .. ta"'he Kerk . .sola", lin moeht aangeloopen "ln of nog

onderge\eekenden Ontvangen wor· £17., p?r laar met voormtz'cbt op mnge aanloop.n, worden verzocjit
den tot op 3 Juni, 1897. 0 Lil' B didd ~eJ;hoogIUg. er dadelijk kennis van te geven aan
Alleen gec.r~ficeanl. pe"onen ltu8l'W1Jzeres enoo 'Ii S. DE VOS, Je. ondergeteckend. door wien alla

zullen in aanmerking genomen Wor- B . H on. Secretaris. billiJ'ke kosten zllllen betaald Wor.VOOR een Derde-Klas Ulte,n-
den. ,chool op d. ph",,", Loop""de Paarl, G lIei, 1897. den.A. F. WElCH, Rivier, (omtrent een uur afstanus

Secretaais der 8choOlcom. van het dorp Montagu.)
Middelburg, Applicant moot buiten do gewo~e

3 M'i, 1897. getuigschriften, d, .. bek\V•• mhe~d
bezitten om onderwlJs te geven .m
muziek. Salaris £50 per jaar met
kost en inwoning, .

Het werk te worden aanvaard na
dê Juni vacantie.

Doe aanzoek bij Ds. J. C. TBuTJ::R
te Montagu, ..

Applicaties moeten worden mge-
lpverd niet l~ter dau 20 JUNI, a.s.

D. C.STEYN.
Loopendel'ivier,

10 Mei, 1897.

I~IJ den onder~ete,ekende in bet.'
begIIl van .Apnl, 1.1. 1 roode. .

bonte Koe en 1 roodbonte Vaars.
De ei~enaaJ' kan dezdve IRt< n halen,
hij b~taling van advertenties enz.

J .AC. BOSMAN.

lit
VERKOOPING

~'- -_._---
---~ETSELAARS

OP

BELANGRIJKE
VAN ZEER KOSTBARE

LOSSE GOEDEREN Enz.,
Om 11 Unr 's )[organs, TE

Btl:ALM:ESBURV. J00steuberg, Durbanville,
6 Mei, 1897.

300 Spek Vette Kapater Bok-
ken zullen Publiek worden verkocht
uit de Vendu-kraal. De Bokken
worden opgebracht per trein et;!
zullen zeker present zijn.

M. N. SMUTS.-TE-

" Goede Hoop, Broot Drakenstein ...

H. R.lIORNE:
. Civiele Commj..88aris.

~ ••.•~••:- Oomrnissarit, :

'YEGGELOOPEN

Yu .der Spay, Jmmelman tt Co., lfsll,(ets.
Vendu-Kantoor,

Malmesbury, Mei, 1897.OE nnJrrgeteekenuen, daartoe be~n8tigd door ~ejufv. de Wedl~we
J. ,[. HuPT, in bare betrekkIng als E.!ecutnce Testamentatr0,~{Jllt'n fluJ)Jiek Terkoopen

OP WOE:NSDAG, 19 DEZER,

-----_._-

G. P. C. DE KOCK.
Leeuwoodan,

Klipheuvel Statie- ..
Kaapsche AfdeeIingsraad.

T'ENDERS
rODu.nE

Hunr' vao Een Klipmaler eli \'001' het
Level'eo. vao MaclHlalll, enz., vuu

EI8jeslJa,tti Sfeefl~roC\'e.

"rENDER.~.', op de enveloppe ge-
Dlérkt zoo als boven WOrdl'll

gevrangd en moeten a.an dit KéLnt()O~
ingezond,en l\'Orden tot op VRIJ Dl\(J
miclda<' ] 2 uur, den 21stell dezt'r,
,Toor' (J~HunI' ,"un deu Klipma.ler,
opgez:i('ht .a..'l? de .he!'illg '''an ~lell
Bel'g, .t,e EbJesbaal, III goede wer-
kende orde, t.ezamen met al het
daartoe behootende gereedscLap,
alsmedll VOOr het le.eren van
Macadam en Ziftsel" tegen per
cubieke yard, geuurenJe eeu termijn
va,n drio jaren. .

Do conditie, vali KontJ'akt k zIen
aan .dit Kantoor, Securiteit ver-
eiscbt, t,tJ.rwijl de laag. te of eenjge
Tender niet noodwendig zal aange-
nomen worden.

Op 111&,
C. LIND,

Secretaris.

Keldergereedschap :-6 zevf'n-Iegge.rs Stu~vaten, 9. zes-Jeggers
Stuh,ltt'D, ] 3 Kajatenhouten en Blauwómg Kmpen, Kajatenhouten
Trap" PO Onderbalie, J] Pijpen, 8 Okshoofd«:n, Ha.lfame~, Tre?hters,
\'~tJ('.', Emrn(TS, I nieuwe Wijnpomp met 1~ld~.r8, [, ~rulTenbahes. 26
r;istillg',Erumers, I<ijders, .Azijn vaten met AZIJn, Bil lieR, Kranen, 4
Hrflllfit-wijnketels met toebehooren, Gallon rotten, em:., t.uz. .

Boerderijgereedschap :-1 nieuwe ~oJwagen, 1kleIDe. do. 1
l\~pkal', 10penkar, 1 Schotschekar, 2 p~ar Tlllgen,l span do. ZwmgeJs,
K ", ti" "', I Howard, Eggo, 1 Voenn"ch'~e, Z.del., Toom. n~ I 8T"rt.
:-:.. lra.11 111('t ge\viehten, Manden, Graven.' Pikken, Schoffels,4, ClIll,,"al01'8,
J lot Reb raper!', Bushels, Korns, Meelkisten en2 , enz,

Timmermansgereedscha:p .:-2 Schaa!~~nken, 2 ~obrocv?n, ]
lr-aaibank, :, groote Zagen, ,1 lot kIeme do. 1 SIIJP,·teen, .BIJlen, BlJtels,
Boren. Hamer;:, 'ehaven, 1 .Aanbeeld enz., enz.

.Huisraad :-1 Kla v.i.er, 1Pallr~ebhaar Set, I do. Sofa, 1 Ronde
Tafel, :~ kt('fn-e db, Spiegels, 1 lot Schilderijen, 2 Ea.'ly Stoelen, Hang- en
andere Lampen, 1 Bureau. llot Stoelen, Eet-, Wasch., Kleed en andere
Tafe].~, I Buffet, 1 Watnot, 4 Horologies, J Kabinet, Kl~er- en andere
Kil8tt:n pn Ki ten, 1 Schrijftafel, Houten. en IJzerep Ledekanten, Katels,
B('fjden, ~hltrassen, POl'celein- Glas. en Aardewerk; Keukengereedschap
·",';'nd.r een groote Zweed,ch, Soo... eu. . . . ...

'j\.andeelen :-48 Kolomale Bra~deW1Jn. Il P~rl Bcrgrmer ~lJnen HrnnJewijn MaatscliaJtpij.

tevende Have: 4 Paarden, 6 EzeI., lloh Va.rkens en wat DOgmp('r zal wortIen aangeboden.

A.B. De VILLIERS:& 00••Afalagers.
Paarl, 8 Mei, 1897.

3de TROEP.

60 PUIK,PUIK OSSEN.
Op MAANDAG, 17 dezer,
ZAL gemel(j getal Eerste -Klas

8lacht.o.'lsen publiek wOf'den
verkocht te Kl~APMU'rS-STA'rIE,
te worden opgebraclJt door deD hee.
h,N BAARTMAN. Zij zuJJon zeker
present zijn.

!.B. DE VILLIERS & Co., .Afslagers.
Paarl, Il Mei, 1897. KaapSdhe AfdeeHngsraad.

KIUfO YAIt lU-iUOtTEVR.

OV Il REENKOMSTf'G Sectie 107
van Acte No. 40 van 1889, wo~dt

hiermede Kennisgeving gedaan <Jat
een Vergadering. van Belaatingl>e.
talers ~lionden zal worden iu ~~t
Stadhms, Kaapetad; op DOND.E~D:AO,
te 10 uur des \'OOSMiDOAGS, 20 Mei
8ánst.,. om .een Auditeur·te Kiezen
in de plaats van wijlen den heer..A.
B. HOPQYB.

Assistente Benood~d~ AfdeeIiag~raad van Malmesbury •
KENNISGEVING:APPLICATIES voor bOv.enge.

noemde betrekking aan de
dorps'chool te Heidelberg, .Z.A.R.,
~ullen door den ondergeteekende
ingewacht worden tot op DinGoog
18 Mei, e,k.

Applicanten moeten voldoen aan
de eiscllen der school-wet, en moeten
dus ook een hewijs van goed zedelijk
-gedrag. als ook van lidmaatschap
een er Pl'otestantsche kerk over.
leggen., ~. .'

Salaris £130per Jaar. \lerkzaam.
heden te beginnen qn:middelijk na;
de Juni vacantie.

R. P. UECKElUUNN,
Sec. der School com.

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

T. A. WA~p., ...
. !-rrndm.efér,

IN termon \'an 'ectie ]52 .van
.Acte 40 van 1889, gesChlêdt

hiermede kennisge\"ing dat bovf"D-
genoorodl> raad voornemens is aan-
zoek te doen bij den gouverneur.om
een proclamatie uit te vaardigen
ten effekte dat dtl weg van" Mamre
nrutl" PafJkllilsvlei" ophollden .~a.l
een Afdcelingsraadsweg to zIJn.
.Allc objecties t~gen het 8luite~1 van
dien w('g, zoo t'r cenj~ell mogen
zijn, moeten bij den oDde.rgeteeken_
de ingedicnd worden bInnen dne
ma.anden gerekend van dezen
datum af.

KENNISGEVINO.

OMTRENT den 15<1on Dceem.
ber, weggeloopen een zweet

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

Laatst gezien in de nabijheid van
Piketberg JiJen. ieder. die boven.ge-
noemd'r-rd aanhou4t zal volgens
wet vervolgd worden;

s. J. VAN DER SPUY,
.. Alexandria,

. . :P.O.i~jph~eJ:

A. L. BRODZIAK.
Secretaris.

Afdeelingsroa.dH.Knntoor,
Mahnpshnry, 4 Maart, IR97.

No. 43, St, G:eorgesalnat,
..~ Mei; 1897.

BENOODIGD,-Goede Steenhon..
wers en Muurbouwers. Doo

aanzoek bij den Ingenieur die op-
zicht beeft te " Mooibrug,· Maclear,
via Iudwe."

-,r _. __ ...



KAAPSTA-D •.

ALGEMNEN"N. .Ai~ten in Zuid;-Afrika Toor NUS en .Cda
beroemd nie~-ve-rgittjg Vloeibaar Schap~niiflp. ~~~~
Aaht. Go:ndoo .edalje aIl de Hoogste T~Dllml op de Wenkl ,
- 'I'entoonatelling te Chicago. Noord .Amerika, ID 1~93. .

- - Sohaaphoeren behooren di.t Dip eens tt: probeere? en mJ" zullen overtuigd
. worden dat het ,het mtstekendste IS.

Het Td1"D1eDgt zich vrijelijk met koud ~ter. Vraag. er ~ bij llW'-
plaat dijk Dip": Depêt, Getuigschriften 'QD ZUld-Afrikaauche
Beeren vrij op ontv~ngst van ad-res.

IJsereu Ketels om Buitendears met Hout of KraaImest verwarmd te
worden voor het maken van Kalk- en Zwa;veldip, van 2() tot
60 gailona. :

Eenige Agenten voor Kaap tad en Omstreken v~r de beroemde
Nixon Sproeipompen. Etm tweede besending nu verwacht.

'Ook voor het beroemde Nlxon Sproeimixtuur.
1i1enige Al{enten voor Kaapstau voor de Arnertkaansche Vruchten-

droogers, De l!1envoudigste en Beste.
Invoerders van Ver.beterde Amerikaansche Kafsnijde:rs en

Persen.
lnvoe:rde1'8 van Graven, Vorken, Schopgr'aven, Kru.i~·agens

Pikken, Boschpikken, Pompen en Pijpen, WI!ngaEtrd
Cttltivators en Stajen enz., enz.

en.
r.m ~n
b~.

gel~, ebt dit ' .
ill. dáar {fe ~ alS Men sa ontdekt,
ïn nen omtrek verspreid ia?' En

zuUo' ~i:\'doen. ~n w.ij' ~a het'~rt. wUIen 'wij w.e!en waar< ,.hier en
enilrl~ ~ de, .lDQpen t-art _... al. oph.oudéD. Dr•.Butcht~ul.houdt.-U Subecriptie op «DE ZlJID. ~1,nd11lll in. dé 6i!strijding de,r ~nde~ . "dood:8'elrie:t" pllltiek, ell ""lj ~

,U .AFRIKAAN en ONS LAND'" 1:11OIgaan" lIebben wij,de anolll.StOOteBj1ie abt taen de thm!', o:pent, het
i:sc van af 1. Januari~ 18'1" ~~ feiten dnid'euik voor ~t dan mIlen mooIDjk zd- ziin ~ op den j:niBten tijd

J;. hi dude" te wil f-astaat Iijn,een gezond en nl'StaDdig weder. te illuiten.
parae op en 0 n pnJB" oorde.e.l te velIe~ over de -vraag: wat De ~rW;g, bij name de heel' FaW'B,
weten: Een pond zes,ahillings pel' ,zlll1ell wij ill dei,toeJrom8t dOen? ZuJ1en pen moeite en opofferingen. h-eeft
jaar of 6/6 pel' 1nrariaaL wij voo~, mét de politiek tot hiertoe in belang dee- 'Kolonie, twit

C. P. SCBULTZ. !levo~? in haar VertD0gan pdaa:n om de
Secretaris. Wa, werd door en in de Kaapkolonie pest te ~jdea; doch m.et de beste

Orukpenmaateehappij, ( geflaan ged-lltende de ~gcloopen·twaal:f bedlMlling is men el' niet in geslaagd.
Van de Saudi de Villiers '}o-., Bpb., maanden tel' I'>estrijdi1l8 v.an·de g~"V1'ee@.. De tijd iB gekomen om een meuwen

l' Aug., Ji896 de pest? III de e,m!te ptaata IUlemaD 'wij weg in te iliaan en men kan niet. opDr SMITH IV"" ••g· hetf>o.uweavandraadh.ci.11:ingen.De~oD_ twee wegen gIia'll. Denienwewegdiege..
• ',llo.RD.E:N Bomm trakten die' wemen 1ittgegeven vonn_en vofgd behoort te worden ismeenen wij :i'n-
wALKEll WEG, ~OODSTOCK. het onderwerp van ondeaoek door een en de peet v6'J!dtil' l4U de bevO'lkÏJlg

Irantoor Uren: 7 tot 9 select-eoUlitédeE wl:ftgevende-vltrgadering, over te laten r 'De' po.lH.ie-eordollri moeten
Kantoor te Kaapatad,. en het is ~tpa ~ bedoeling het w-eggenomen worden, daar men toch de

I Luthmm Te.l'l'&Ce. rapport van dat cbmi:tér "OOl'Ilit te loope.n; draadheiningen zar!: hebMn en de pest reeds
lrant-oor Ureu: 10 tot 12 ".m., • &oi ti 0..111. doch het tS algemeen bekend, dat die hei- ver iil de KOlonie is ersp ..eid, In OMe

in .8ee:hn:malan(l noodelooze geld- "G"Jgende Iliipve hopen wij de ervaring
zijn geweest; daar ën de kon- met betl't!kfring tot in&D.tïng'te ueHpreken.

uitgegeven door den heer-'t'HOJIP-
'aO-N vóór de beruchte nmderpest-eoDl-' '
miseie werd aangesteld, An dool" de regi!e-
ring zelf (tnssehen &chu:anaIand en G'n-
kwaJand West) allen te na aan de besmette
area werden gebonwtL Dit ie een punt
waarop wij, toen die heini~ werden
uitgegeven, met den meesten nadruk heb-
hen gewezen . .Men zal z.ieh de geschiedenjs
van de lijn langs eie MOlDporivier. t.en
noorden van Becbnanaland, nog wel herin-
neren. Het kontrakt voor het bouwen van
(~i~ lijn \"1lrd uitgegeven toen de pest
l'eedS 'te Mosita, eea ka1fertoku~ie 40 mijl
bezuiden de Molopo, wail ttitge broken.
Lat.er besloot men de lijn hal.fwegtnssclren
MafeM.ing en Vl'ijbl1l'g' te maken. dflch die
lijn W3.8 pal:! begonnen toen de pest ten
westen van Vl'iJhlll'g u:itbrak. Het parle-
ment Wat! het Ia.'ltste jaar nog niet ill sessie
toen de pe5t flldaar uitbrak, e.ntoch werdttn
de lijnen in Bechu,u'laland voortgezet. Ja
oog meer lokanes in de besmette area
werden omheind toen de pest~!I in de
distrikten van Hay en Herberlin Grikwa-
land West algemeen WH vel'l!preid. De
hellling tllsschen. Bechu:analand en de
Tl~IlSvaal werd gemaakt, nadat de pest
reeds rond en tOnt aan de beide zjjden er
van was verspreiIL. .11 die hei:ningen( die tus-
schen Bechua.nalaud en Gr:i]rwnland West
wel'd heel vroegt~jdlg begonnen, doch het
werk werd zoo langzaam uItgevoerd, dat
lie pest, wie weet Waal' in Gri1cwal<md
We.;t W!l:8 vtll"pl'eid, vóór men er aan kon
denken die heining klaar te krijgen) heb-
ben de pest dUll voor geen uur terug-
gdholl,Len en de kontrakteurs alleen
hadden er voordeel bij. Kontra.kten
~oor £ RO uitgegeven werden voor

"~Ol en £40 gemaakt .. l\flUU' het punt
uat wij duidelijk wenschen te makeIl.
is dat al de heiningen, behulve die
langs de OI1lJlje-riV'ier. nog niet ha,]j
klaar waren toen de pest el' WaJj overge-
sprongen. De draAdheirungen in s.,chu-
,maland konden, wegens slechte admini-
!!tronie en een vel'keerde politiek, niet de
pe!lt keereu: de heining langs de Ol,mje-

\Ya· rivie,' hl'.eft de pest ,~ietgekeerd, nret-
tegenstaande al de politie-wachten en de
rivier. Dit is het eerste feit dat ons de
ervaring leel"t.
op aanbevehng van dr. HUTCHEO~

werden de besmette beesten doodgeschoten
om daardool' de peet uit te roeien. Maar
" ....t1 men daarin ~Iagen dan mooten de
doode beesten ook goed begrayen worden.
iets dat onmogelijk ia in ons dun bevoUct
land. Dit leert het gezond verstand van
een ieder die met ZQjd·~ka bekend
is. Maar de ervaring heeft dit ook zeer
duidelijk bewezen, ten koste van vele ge-
zouten beesten die doodgeschoten werden,
nrt zij reeds weder gezond of bijna gezond
w<éu'en; ten koste van honderden beesten
die doorgekomen zouden zijn, indien
niet dooJgeschot.en, ten koste vaD einde-
fooze ellende en verdriet. Het is niet
gemakkelijk voor eeDig persoon, zij hij
hlank of zwart, zijne beesten voor zijne
oogen te zien doodschieten. AI het
hjden, al de bittere ontevredenheid die
veroorzaakt werd door het roekeloos
doodechieten van besmette en gezonde
beeilten, kan dOOl' geen geld bt\taald Wor-
den. De eigenarell kregen wel compen-
satie, doch die compenaatie wa» in de
IDeeste gevallen zoo gering, dat zij, die
hUIlDe beesten niet lipten do.xlschieten.
docli aan de pest overlieten om te zoute~
of door inenting ze tracht.len te redden, ~_

f .negen.veel beter a waren dan zij die com pen-
Verschillende deelen der Kolonie zijnsatie hadden ontvangen. Wat het dood- rn den laatsten tijd verkwikt geworden

6cllleten en de compensatie het land door welkome regens. Te Port Elizabeth

k 1 ha DE OPRIJSRlf,E KAFPER.'!. D B"d.'-'IIiU;tl,wdhehben g. 0IIt~ zul en wij van het select- rt men eene geweldige overstrooming. NelCB zegt dat men .lIl.Il!8Chienkon denken dat
comité moeten vernemen. z-ooda-t vele huizen werden weggespoeld. het "oor ben ongepast ia 8.:ln de hand te geven

Dit alles werd gedaan OIDde pest tegen doch over 't algemeen w;u, de regen een dat kolonel Dalgeth bedanken zal om te voor-
d ongemengde regen. GIsteren ontvingea komen dat bij ooruggeroeven wordt. Hette hou een - eene zeer loffelijke bedoe. wij een telegram van een coI're!jpondent pnbllek weet met hoe bet komt of aan w1&l

ling. Doch de ervaring heeft ons getQonrl, te Calvi'nin, meldende dat het d.1.ar en het te danken is, mut' het feit, dat >;00 wel
watookdee'l'VilringvanEllropeesch,danden in het wtl'St~lijkfl gedeelte van bet dis. blanlte llUl.o8Cha;:r.e,: er nICI rn ge-
waar men- de beeaten daileliJik goed kon triet fraai geregend heeft. In de weste- een paar honde . o;cg duizend. ba.lf

l"ke .. h h (mjfers tut bun plek te drjjven,begraven, moge zijn geweest. dat die IJ proViltlCle was et tot iertoe bui- v"'roorz:aa.lctbeel wat onguIllltl,geaanmerk.mgen.
politiek eeue t.eWe mislukking is ge- tengewoon droog. Men zal zich h.erinne- Er '4Jn er dos meer die ;t,J5 de ~ 1. J. van

ren dat het gedlll'endflden vorigen winter der Walt L W. V denken.weest. Wi~ zeggen eene geheeIe misluk- . . h h
zeer weilUg ill et wes~n eeft gere- RrCtf.llo!i[J [:li lJ M. VE:'ITER._ De vol-king, want de pe&t is niet gest(~pl, en iIf- gend, zoodat de aarde burtengewoon dol' gende l"I!80lnue werd aJg~meen a.a.nge.

dien men tijd heeft gewonnen dan vragen en droog was. Eenige weken geleden nomen op een bondt!vecgndenng. gebouden te
wij : wat 't"oordeel heeft de Kolonie daar- vielen een paar prachtige buien. 200dat J PbililJ!!oowa op den l!iten Mel. be resolutIe
uit gehad? Iu den Vnjstaaf heeft men de boereQ dadeLijk konden beginnen [~ w,etd gepaxseem. met 't nog ap de vergadering

d .~~~ ploegen, hopende dat het spoedig meer dle op 10 April gebonden "'erd !D rake den
niet OO('"6""",hoten en de pest heeft zich zou regenen. Zij werden i:n dez-e ver- heer M.M, Vent-er. ~ he.v J: A.. .. enter stelde
daar fud melkr verspreid dan bij ons. wacht"I- "(;hter teleur-gest,e!d daar het VOO? en de beer Coeri ~tonuli lIeC(}nd~de .
Het doodschieten w"g eene lI"qle _; . _ . ' . Deze vergnderUIg p.teelct !mre goedkeunnp' Ult

" tw, =... _,s- droog I,.. c_, en waar ~eu ande!"S ..Ill' over de handel ...~ del' Richmondsch .. "'leie-
lu.kking, hoe meu ook de zaak mage pl,-oegen hoorde schreeuwen, zag men zers, die si£h met eD%evertegen'W'OOrdigersbe-
plooien, en wat d.... Hl!TCfIFJON nok moge niets andere dan de kale landen. Het moeien zooals gebleIten 111 op dJ! pubfieh ver.
zeggen. Dit is het twleede feit dat d'e gr".l3n dat reOOS gezaaid was kon niet gJldering op 10 Apri1-{O)rre;!pol~).
ervariqg Qfl8 leert.' got'd opkomen en de hoop d,es 1aOO- ÁIJ.El.I die de z.enomettucoop en gnpbophl>.e

KAAPSTAD. De po.li~-eonions beantwoorden niet mans scheen bese~d te lIunen Ilit- voorsteUinIJ:en in de Metropo-litan-uaJ, &rg_
' kom~ De lucht LS ~hter, terwijl -lj ~tru~)~en h~, p~V.,n dJ! ,,~/ .u.'Ga:oQ:.'f. volgel18 d'e<lUlADieme opinie van allen die schrijven bewolkt, zoodat men apGedi@ ",Id Y«D de "~nmg DOOg aan. en daalten

11(61 n-MaJlbftot soot, van &ut~&II1ptolL iets met h~n te doen hebben gehad_ De eenen verkwikkenden regen kan ver- den ~ ,T..A. ~01:Ida t"OOl zij:n moed en onder-
!f::: ~~~'~k:."eD" wachten kltnnen, :indml11j oplettend zijn waeh.ten. y~ Dem't lll~brenJreJl Y«D het at.ell!elllit "'- w

':::':::' .._-. en heIa""": hi'~ de 1lIIrli: heb-be .. , veel • f%leneten dU aak zij:n buiten twiJfel
•-. au___ .....' , -. tLw..AA _ _ fin .. ~u door lIieQa OiTI!rlnJjfen. De ze.nOnlll"-

DId II-8S clan Graham,- bMha_ doen,. lOOIlla gebleken Ïtl ait de el'Ya- ",":,,~deelen.-_"kt. tlllCOOptoont i&YeIlde;porlretteu Y«D me1U!Chen,
Il-8S Uolb, - .be&IIa..... M... h Ja .... T""'" De politieke barometer -ii op. nit-is ,.,.ter, t-:_ .n_ """'eli in be.. ...,;n.., let-U-Mailboot Tantalkm ~ lIMr E~ .""'e Tan eer O~ .<UlOAOlf van dtW1eB ik. ..- i=:~-"'"......'....,-e _,,-..

WNDH. Vrij.bul'i; de po.lltie door de repe.. Her . 1 ~ lien &aD de undeelen- t " leTendir en :pljJ1r de. natuur. De
11 l;.-i-(PeF tel.-r.)-De ~lalbau- l'i.D4f .tlIi op, de'8'J'eI1IeD ~~~iD.~n_.eekwed.er'. ~-~~~,.::d..~~

da';""~lI I"'ol .\Ill 3: IIllf te '1~ ~. " . am lIIé:t ~ 1& ~. Jolianneeb .. _ le . ~"II'" _.... men agn
lkGreek,."V .fl'lwreJs,iwlWd)i::~tI;Is3'IIlU", Dt.ioe-bi~ au. ..... _lDc·~ ... J!Qer eis. -:OU":E:ua7 Din ~ a:::-trl:. Wd l'Id8n

"_ID. ce~-jJfi;.. t& ,~. ',.. .~'IItlfIla.m:~ .~>: 61;:,,-- •__ ... il, ~..... Voor

UK IIJE81IMBS.
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J[olOD.1al& kolen.
Een belangrijk deb. tover 6u..e Kolo-

niale kolenmijuen werd 1. 1. D~ag in
het ~rhuill - gevoerd naar aan:leiding
van een VOOl'8tel door kol. Scherml'ruck.er.
Het kwam in dit debat duidelijk uit dat
de Ko-lonmle koleu-indWltrie, nitltt6gen-
staande arhaalde ref!Otuties der ~ et-
gevende vergllderlng, weinig of geen aan-
moediging vond van het spoo-rweg,.depar_
tement. In hoeverre het ministerieeie
hOofd van dat d.fpart.ement veran~'I'oorde-
lijk iii voor dezen toestand van zaken is
moeielijt te zeggen. Volgens kal. Sc.enn-
brucker, en wij weten dat hij het ,.e.rataat
om gOedkoop met landsgeld te erken,
werden er ~urende den tijd dat hij
COImnilillaris van publieke werken was,
veel meer Kolouiale kole-n op onEe spoor-
wegen gebruikt dan thans het g,!val ia.
Dat het gebruik van Koloniale koltln, ten
minste over een deel onzer spoorwegen,
de landskaa een mooi sommetje zal be-
sparen, blijkt uit de volgende ofhciëele
opgaven. ~llI<lhe kolen kosten te
Middelburgweg-Jtatie 56s. 3d.; Ciji'ergat.
!tolen 368. 3d.; Indwe-ko.len :378. !Jcl per
ton. En toch heeft de t.ender-raad ,.enige
weken geleden den tender van de I-~ngel_
sche maatschappij aangenomen eu die
van anze eigene mijnen verworpen!

Dit brengt ona tot een andere Irwestie,
uamelijk de verantwoordelijkheid voor
de daden van dezen raad. Sir James
Sivewrigb.t beeft herhaaldelijk ell mHt na-
druk ontkend dat die vru-antwoord"lijk.
heid bij hem als hoofd van hilt departe-
ment be.rnst. Indien deze hewering juist
is dan vragen wij : b~j wie moet die ver.
antwoordelijkheid dan gezocht worden?
Of kan de tender-raad maru' volgens wille-
keur handelen, de Kolonie door kontrak-
ten binden, zonder dat het parlement het
recht heeft zijne daden te k'rit.iseel'en '
DJtzoQ een van de ongerijmdste konsJ;itu-
tioneele beginHeIen zijn, die men z.ich kan
denken. Die raad beslist over alle gou ver-
nements-tenders, en de miniater ID ,-"jens
departement een kontrakt wordt nitgegl1Ven
moet veraIltwool'delijk gehcJden wOI'den
voor het mtgeven van dat knllr;rakt. Sir
James kalle niet zoo maar de verant-
woordelijkheeid op deu tender-raad ~hui.
ven, verantwOOrdelijkheId die op Item
aie hoofd van het departement ""{jat.

Nog een kwestie van groot hel.mg
ia de verandering van onze engines voor
het gebruik van Kok>niale kolen, en de
heer Schreiner heeft met recht reel
nadruk ap dit punt gelegd. Het ia reeds
Ia.ng geleden.bekend gesteld dat Kolowale
kolen een B~iale SOOrtvan rOOl;!terver-
eililChen. een groot aantal nieuwe engines
zijn sedert aangekomen, men bad van
tijd tot tijd de gelegenheid de engilles
te. veranderen en toch zijn wij heden
niet veel verder dan eenige jaren ~e-
leden. Sir James beweert dat men de
engiDe8 niet kan mlBsen en dUI! niet nlt.3r
de w~rkplaatsen kan zenden om veran-
derd te worden (de verandering Iro8t maar
zoowat .£ 28). Goéd. maar;waarom worden
de nieuwe engines niet met de verande_
ring besteld? De veranderde 'rooster d'()et
niets tot het gebruik van Engelsche of
VilloelUldrift kolen.

De resolutie die aangenomen werd gaa.t
veel vel'der dan de zachte aanbevelingHn
welke I\-ij tot nog toe gehad hebben,
aanbevelingen uie door het spoor wel?-
departement, van het hoofd tot de lede u,
met 'kouoe minachting werden bejegen, l,
en wij vertrouwen dat el' nu eene ver-
andering in den tegenwoorrlLgen toestand
van mbn gemaakt !al worden. Zlj die
zoo hard weten te schreeuwen pver de
TranvaalllChe regeering en de goudindn-
strie, kunnen met vrucht het d'eba.t over
cle Koloniale kolen-industrie en onze
regeering lezen. De verge-l:ijking is de
moei.te waard.

E&x PR.I..JZ~~IfWUJlDlhJ;: ":\fltfl'l \.'\

Hll:t CIar-emont gl!lllleo!- ea h""llru~w,,,:'~'n-:
tarrum" wnan-an een adv"",,Otlt '" -r.: blad
V~!lDtt wetd op I:! .JarHlan ! I t-'){jf net
~iek opengezet. ~I welke )1Plel('·tlL~.Jd ertt
itike m"loedrttlre pel'!lOnenvan K.ap"'." "D d.:
~oo:rsteden tegenwuon:ltg ware" die L.'" dl,,"
boogn Ingenomen met die IDndnmll ' """'-r
deu, ';1l het als hun !!'l0oeLe"te kc"'''t" _"e"
dat die tor een grooten "'!fen 'uor lu:d \ tn",
wu, ~erstrekken_ Van :of deo t,.i ~."u·,,~bet

s:uutanum voor het pabhek opengezet "erd
tot heden, heeft het :thgd mUDe onder:Hl "Dll12
g~~n, d:la.r het een wel:""'8'"rn,~te~"cc~."Inu.:
<lige Inricllting 18 met al de geTle"~n <an ""n
een-te kla8 botel. Z-!j di" naar eeng---tuhepkt .
hersteJ_ling van bunne geLondbeldUlt.zJen lP;:
nen met be.ter doen dan neb c1aarb""G te U.
geven.

MA.L..u!ISCTiE K.'j()RTIt -De bench,.,n orolrt,U!
de koo~ UI het Zou.pa.nsherg.cb~ L,jIl <er
!lChrikke10lr, ZOO wOI'(1; aan .lt ;:;""I/" "",mJ
IVadiUr door een """""ponden< <ut .\1alM..,,,.

land meêgedeeld dat hl) In t ....ee ~".llckalf""
teden ~I ht.. VIer kaffermeId"" "md. J,., Oog
locpen konden om de aDderto '" <eru'rgel!

ma 5t1enen er tot vier op een dlljl ",UI d.
1roort8. Met de blanke bevolkJollIDd" '''<tl
"'113 het met beter g"" ....ld. ("I( }I,lthala ("IJk
11anbas~) wordt weior Oenebt da! er "P Lo.
pWt86n Il, Z'leken waren en \ CJ~ Dlenrlt!!l

_erven wegellJ!gebrek ,UIJ} ,·.,etL..,,1 0 mdJCn .
nen, VaD de locatie Wel... van \la'h .....
8t1erTen de Iruo.tst .. ~ ~er. bIJna tk!} per ,J"ll
en er ~Jn kralen, die g't:.heel wtifl~I(.In en ann,
Op verscheidene plaatsen 'Il. t dJ.trll<ZIJ" all,,"
ziel;c,zoodat er nHunaod 1. "m de i<l":Ulken IJ. 1.
staan en de dooden te begra "en

kliER K..utOIl, Ct:KES, - Ef.1o t:or!"tllpo.)lldt!nt
sch'l1lfLocder damm ti .\1eL <i"l..h"tbItIer ,jr<"~

ill. De boeren behb.m ", d. ~"'te Jaren I., na
al bun vee veTloren Al. de H"~r nIet 'r'~
UItkOmst gPeft duor regen lUneD reJe !JI.:U,.Jt.t

geZUlnen UI armoede en elleude go;Juwpeld
woniW], lien ru dil Jaar met zaa.t"n"'''lieD.!!
de droogt... en III hd laa""Le Jaar wo. de ''''11''1
ook op vele plaat.l!en een mulukJon~ f,J"
mt.we lDSP"Cteur 'an ...·holen. d. b .....I Uul
meyer. had de ""hooi Lo::"<pe>; BOllilgem f'<It;
teerd en w"" bl!)kbsar Le'-redeo, Er l n o,,!!
yel. arme blaulce Inruteren III bt:t dliitruI' d,.
geen onderw!J" Onl'angen. en het'" wcn""oti.,k
dat er meer "<'bolen ,!,,,,,neht zuU"" • ',ru".
I. r..t1ed"n Maa.n&dg u! le acbtgtln()<1te \:u, deD
b r Sch,uk va.nW!lk op Fontellllrup t<en"rn,,'i
ongeluk o"erkomen De man w"" noe' 'bul, er.
een van de k'lnderen Wd(· "p de "er! <:el< ,Jy""
m.letdop)e op ea bracht dat aan d" ln.>o;d", Lil
wl.lde daan \lll voor c-en van hare i<l11dert)", ,",L
griifelb"uder nlaJ<en en om ten d,en ell"ie <len
dop onscbadel!Jk te maken krabde LJ( J"", UIl

met een speld. en bet ge volg "M dat <i, J fIl..
mIetdop ontplofte ell rokte ~ van haar "nir_'"
af eo het ove~e g,,.jeelte nm b:l.'IJ" ban,] ",•.,j
erg bezeerd. l'l ,. uu UI l>etenchap """"
zulk een gelJCGrtellll!d.lent al. ,;"n "ffiitlgt
waarschuwmg om UI,erst voorzlcbuK meI dy
uanuetd0p)E>8Olll te gaan

l'
1

I..
I...
w
el,
on

Pa&rdehe~. Pa.arl.
11 }fel, II:<~'ï

ZAcaT en zaIJg ontslapen aan zijne
wunmg, miJn teede~hefde echtge-, EEN Hoofdonderwiizer voor o.enOOtJA, (jll D,Hl;_L Cf:Ulr.H". ID den bloeI I 1 "~,

ZIJDll'r JareD. ""Jnde .j.I; Ja.ren oud, na eeD Tweede - KJas Onsectansche
langrluMg lijden School Piketberg.

TeveM hren~ ,k Ill'J!] hartehJken dank Moet voorziemng maken VOOr de
toe aan Dr va.n Breda .. en de vele .nenden ontvangst van kostleerlingen Kennis
voor bllnne vnendehJke bllip en be.la~- E 1 h H li d h
stelling I van nge gc en 0 an dC on-

De bedc0efde Weduwe. misbaar.

C l[ CELLIER."l. Werkzaamheden te beginnen in
geb UF. Ron r Juli aanstaande.

~alans £2fJO per Jaar met vrije
won mg.

Apph(!'1.ties met getuigschriften
zullen ontvangen worden tot 15den
.Jum, door

L, J, COETZEE, .:lFS LAGER.

~~l"8.
De troe,.en, die bij Langl>erg zijn, ,neb-

ben t.l. oostlag een warmen dag gebad.,
t-e oordeeien D1J,;l'J',' de berichten V'aQ V rij-
bu:rg. Den gnnschell dag waren ze a; TI
't vetb:ten !:eg TI Tow en zijn manschap-
pen. die- lang ~nstaud boden maar
eindelijk de wijk hadden te nemen voor
de aanva!l:len van de Kaapsche bereden
scheFp8Ghlltters, de Kaapeche hoogl.a.nders
en de Pon Alfred volnntlers. Het Is
wel te ~treur:en dat' aan onze zijde zoo
zwaar v-erii geleden werd. F,lr waren
ruet minder dandrie dooden, twee gevaar-
Iijlf gewond. ,vier ernsttg _ gewond en
zeven licltt g:ewo-nd en velen daarvan van
de Kaap.sche vrij-wiUigers. .Als men in
de bericlrten leest dat de vijarul~ kaifars,
die g.evapgen genomen werden, er ah!
vogelverschrillirs uitzagen, lijkt het
vreemd dat men er tot nog too niet in
slaagde den geheeien troop oproerlingen
te verd:ripe-n en de expeditie tot 'n eind
te bre~n. Het Iran echter zijn dar
o'lDlitandigheden, waarover men hier
thans n08l geen oordeel vellen kan, oor-
zaak zijn dat men niet besli ter tot nog
toe optrad. Het is echter te hopen dat
deze overwinnig der koloniale troepen
spoedig mege leiden OOt een eind van de
expeditie regen de raar duizend uitge-
hongerde kaffers.

WADNER & ERIKSEN.,
.K.A..A.PSTAD. P •.K. B'O'& 388.

JfARXTPRIJZD.

MAKERS van K~IBBEN voor ,Paarden en Muilen, Wagen Zeilen
en alle andere soorten ZeiJgoederen naar bestelling gemaakt.-'

'KAAPSTAD .

IETROPOLITAII HALL.
BEVALL~:'t op heden van een Zoon de

echtgen()()te non
H. BO~TB C'IJS,

Doodelcra.al, DurbanvIlle,
4 MeJ, I !J7

H.IlIJ'<I."en r;en,~ g'~"''''''lr(1e Heer T. A SUIO!n)g,
Klec(r!('len CD A.S8t...srent

RP..t uurr ier-
AMl~ll'nt Eleerrteu-n
lf:\A'lllnlJort ,. o.
M... kale Direkteur "

. De IT""r E. Seo8I rom.
De Heer E. ~'ausey
LJ" Heer J. Kin..m3u.

... Herr Alo,,,, VoLIuDe'.

OP.~l~;t~;~;;~~:~~ISlechts JOOl Eene .Week!
J. de Beer, P~ul JacVbU8 Ron.J, Jac z"on, :\fEr 8, lu, 11, 1'\ l·t en 15.
van Vredenbu~. :-ltellenboo;ch, met de
'Vednwe J J E Rossonw, i!'eb de vdbers'l De wonderen dezer eeuw (direkt van Amerika.)V'a.n de P_rl

DE WONDERLIJKE

DOODBERICHTEN. IZENOMETTASCOOP
HET heeft d..n I-leer van le"en en dooo.ll EX DE VERBAZENDE~=.~.,~:::;:::;~:~~::~:::.~:;;;:':;;:?;!!~I GRAP HOP HO NE r
te nemen lt1 rtPH ouJt."I·donl Vat1 ;;Y Jaren, !) I' •
maand"n en I I dall'9n

Uie n.aam Jer gezamenl'Jk" kInderen. I D~ Zenomettascoop en Grapho-

p, J -{.'ILLlJ.<: phone vereemgd stellen alle natuur-
r :'< LJ CILLfr.:, liJke, en mechamsche voorwerpen
D li CILLa.: I Levend voor.

I

------------- ' Zaterdag laUlJée van 3 tot 5 UDr.
() P • d"%t'r kw lTll de b"dc van (j()ol, I Yolwa~Sf,n6n Is., KiJlderen 6d.namelijk de ,j,,,J<J b,nnen ·rmze wo./
ning, op bevel d~ H~eren Cll narn Uit onze I f1{'Url-11 rl~n "n1;;JU ft' hegnweJ! om ~ nm.
onde'rh)ke l'l"IDell H'" te,·rl.enllnden Won P')I'ULAIRE Tt)b:G,\:-<'j:-; PRI.IZJOI Reserve
lt'RU>l1!ltlK CH'lhf"YFf.l. va.n ons naar den I Z '1,1: .."",,, I "'d G"n""''''c¥'nlt Zotpiaat""n. 2>. ..
hem<ll bet nieuwe Jeruzalem. 'Il den o[Jd.er-1 ".JI.rlJ 1<, Pl:u, '" lJ.' RT E!l'S.

dom van 1ï JMl'n. I maa.nrl en"]) dágen alJ
bezweek aan de ko<)~t. .. na elf dngen op een
lrranltbed I<\ebonden te zIJn liIJ nam v&n
0'DlI af beId eD het z'lJ~en gl'?an~ lOL vers
6 en zi'lfs zong b'J ruede. en nep on~ toe
door den d<)(l<! vaart wel 171IJn aarrlsche
vader en moeder. Ik /l'Jo u verla6en maar ,k
wacht n be,den af In de zalIge wonIDg .-an
mJjn Heere J"ZIlA. Wa&" Ik tba.ns ';erzlerd
zal worden met d,.n p~lm tak des geloofs.
Dit I~ onze tro<)st eu WIJdankeIl Jen Heer
voor d,e hefue aan onzen won Kt'scbonken.
WIJ danken ,uIe belangstellenden, bloedver.
wanten, vnende::. dr Steyn en ds Retief
voor de troost woorden aan het sterlhDlS
tot on._~proken, en verder dit! ons behlllp
zaam geweest ZIJn bIJ z1Jn atst-e-rven en be.
grafenUl.

Pere:n
GIDI~R8

VieD
Appelen
Eieren
Zltorlem_
~rdappelen
Floenrlen ...
K1\l'koenen
genden .
lltUl%en .
I'atntas .
Hloem kool
:-<nrtjes
Hoter
({ooi

o I 10
o (} lY
IJ 0 I
Il 4 4
'I I 2
(,II :l
o I

IJlIel l8!';
li s. <i,
o ï ~
o 4 I
o il 4
o 10 II
o X (}

I 2 "o ~ ~
o 12 I
~ 2 6
o R ~
o Il 7
o 3 9
o 4 5
o 0 6'1
o 6 .l
<.l I r.
o 0 Ht

Inenting.
~a:n' wij vernemen i dr. Hutcheon

van gevoelen, dat niet atle beest~
inget!nt op de Koch's methode onvat-
baar gemaakt worden, daar de stof niet
groeit. Ht>.tgevolgisdat deu' beesten later
de pe t Ia-ijgen., en op die wIjze wordt
een Dien 'IV eenu'nm van runderpem daar-
gusteld. Daarom stelt hij voor alle ge-
e:Jte hee ten 10 dagen na de entmg mer
rundel'peilt bloed te enten, zoodat al de
beesten die niet onvatbaar zijn, dadelijk
kunnen uitliterve.n. Drs. Turner en
Kohlst;ock vel'8Chillen van dJ·. Hutcheon in
dit gevoelen en meenen dat a.lle bee ten
op de Koch's methode ill&eénr onvatbaar
worden gemaakr. Wat hiervan ook
moge zijn., lrnllDen wij toch niet zien
welk nut d~ inenting met bloed zal he.b-
ben zooals door dr. Hntcheon aan de
hand gegeven, want in elk geval ais ZiJllP
bewering juist is zal et' eeu nieuw cen.
trum van besme~tiIl.g ontstaan.

k w u
doel
Ier,
get: I

artIl

11Id,
(/ ~ I
I) I 3
o 2 6
II :3 I
() 1. 10
() !I 10
ti 0 J
o I
o I
o 0

Job ï Vers 5 tot 10
De bedroefde Ondel'S,

H A
li M

De markt was dezo week w cl \70nrZlen en
pqjzen waren over bet gebeel OIlYe' ,'llderd Voor
IS nog schaartleb, mIelies "111 vast, k .•tTerkoorn
\·olo.p en leer laag ra prIJS,
De volge.ndezon de noteenngen 'oor verleden..eek :-

Zeme'" 0 Il 1) 0 10 0
Reter (vel1!cb) 0 I !.I 0 t I)

Kat '" 0 [, I) [) li ti
1~leren 0 2:! O"l 10
Voer per baru 0 10 li I 12 6
Voer per 100 bdls t [) 0 2 17 0
lfoendel'8 0 :.I 0 0 'l 9
Ka1l'erkoorn (j [, 0 0 17 6
~'[ielies Amerilr, 0 Iá 0 0 16 0
lIIiehes koloniale 0 ., 0 I) 17 0

- ---'-- aaverperzak: 13 IJ

)fllnitipalit~it ran l'aledoll ~:1;ppe'" ::: g I~ g
, .~~~~~~~~~~~~~

VE}U{OOPINGEN

GEMENGD NIEUWS.
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"'111
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B Tb,
elk ï
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48, J.: 1
RooI
£J I'
£2.1"1",
Prosu."
McKnl~'
K'uth.-rl
h8m~L,d
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Hetnft~
der '-OOrt
en I.,~.
&J(I yard-
Theron I

M,tclJi,,\
yard. Ál
Elholl II
ards ïh. Wall.

£1 J200 I•.!
don D~",
Btirk, R
Tbp.rou
Gordon I
Preston
tipann"ll
1,.')(;3 ('r.tl

IJ v
1 0 0

·N,. I.lIUlERR. du droog was, moet weer vol
xiin en de koo:rts is er in die streken zeP.r bevlg
BE.,'IO"l)IG-t>een jongeman als MSistent III een

algemeene bezigheid te :'imon ;ad. Zie adver.
tentie V&II de heenm Hngo & Co.
'-'Tf: D"..r.AI)()(lll., Bedford. <mJ volgens
de E"tt:rP"M~, tts9 duim regen gel'allen z!Jn. Zun
er ook eenige van de daggaboeren ontkomen ~
Kf:NNISGp.n~1lgeschiedt Vanwegebet spoor-

weg-departement. dou er een gpeciaJe tremdieMt
ut.! ZlJn op KoninguLaverjaardag. (lie adv )

T £:'i r'Ens '!"orden v:m regeenngs wege ge-
Vl"tlagd voor he~ leveren van stevel en lIcl::oeneo
voor de ve-raeh.illeruie poorw~tel. els gedu-
rende de laal<llte "~ maanden ~an du jaar
Zie adv.

EEN' osnEIXIL-Te Beaufort Wes, 18 het lUk
1'1\n een Hotnotllmeld in de GamJm gevonden.
Men veronderstelt dat ze dronken I!lnde van
den oever afgevallen III en zoo aan haar IOlDn
kwam_

TR~"SV.\ALl!CflE';RONDWE f.-Een Engelscbe
vertaling van de>TrnntlvaalJrehegrondwet 18 ver.
schenen door d,en heer F B Papenfll3. ":ut
Johanne!!trorg. UItgevers gebroedeno DnnLar,
Johannesbnrg.

KRElDI1'RI:REN El< DRBln:CIlK)j ill den boedel
VlUl Wtjlen den heer JlIOOblUlJohannes &u.pr..
van Groot Drake:n.stein, Puarl. worden Vilrwe-
ren naar een kennisgeving van de hearen .A_ li.
de Villiel"l!eu Co., nnmens de Illectltnce c.,sta-
mentalre.

1Vruch tententoonateUingea
EEX R.\ PPuRT .LL\' DE.\'" 111 \ U'lCW

R.LU)

PIketberg,
1U "lel, 180;-,

J. N. VLOK.

De beer Nolan, tanden-doluer, Heyue3 Mathew
-gebouwen, Adderley-straat, Kaa,p.stad,wenaeb-t
aan bet publiek van Zuid -.Afrih bekend te
maken dat ten einde te 'l'OO~en in de aan ..raag
naar ee1'8te klu8e twulibee:lkunde ~n matlge
p'1i~en bij bereid is te ..er.chden: .Een geheel
zet tanden, boven- en onderkaak, tegen V&lJ af
.£10 10s~gewaarborgd voor tien jaren, en ge:
deelulgke zetten t-egen correspondeerende prtj
un. De beer Nolan is een speci.aliat in bet
tl"elt.kenvan tanden. ronder pun, hp gebrnib
geen gag, geen chloroform, of eemg ieta dat
oownstelOOllbeid ve.roorza.akt. ~~n set tanden
kan gem'lol.lcien geput .. orden bmnen 2c llftII
lIDts dat men vooraf 24 tlTenkennU!geeft. Door
middel Van bet verbeterda zui:gmlflltelaelis bei
wet noodig de wortels of eenige g~oode tanden
u.it te trekken, en later II:nnnentapden toege-
voegd ,",ordenun de plaat tegen gennge kOlt-
ten, B.dorven tanden kunnen gevuM wQrden
en aldus dienstbaar gemaakt worden. Bet
voornoemd wuk wordt gewaarborgd bet beste te
~!Jndat Dl lllld-Afrika verkregen ru worden
en waarvoor ill nen !'efel tweemaal zooveel
elders betaald moot worden, De beer Nolan
beeft een speciale studie gemaakt va.n lrunat-
matlge tanden en PUn100re uittukking en heeft
mee:r,dan 15 juen ondervinding ID Europa en
III dit land, en hg 11'11het publiet doen "er-
staan dat..,boewel I1JIle PI'Ii~n billj}k ~UD aet
onmogelijk is een beter kwaliteit "rk ~ VUl
dm_ Cons:n!tatIe niJ, Let op bet adre.: Deu
beer Nolan, Heynes Mathew gebouwen, Kaap
.tad.-[A,ov.)

~~~~~
SOHDPV AARTBmuOHTD .

De seel € tans <"[lj] de op I I .\( a"'lt 'k Irel
lingten gebouden "!"t1CbtenttlJltou".tellJng1.
heer P. J CilllCl"8. c.roon. heeft et" mppon
altn deu tumbon...-l"lI.Wltngedtend ,)\er .1", 1.'.....
dat '-!IJl belang IS V<>Orvrllcbtenk..."....'e ... en
WaarTan we ten b&t-e oozer lezel"!lden geh"eko
l1'l bowl we:'rgPTell

Het r:tl'p ••rt 7.l.;~L da.l wal k~111Ur.._J! ! kW:I
htelt aanga," deze LentoonbLeJlltltl ""I. "-l'o..
tenug Wal! op Yonge meI UIL<uud"nng 'an per
ak.en. Er waren ï:) Ulschnl'lHgen \lKtr ,rt:-

drougde vruchten ,t metr dan dub~J bd ;un
tal ~lp de urooge \ rucht.cnteQLouu~ttl1Pl"" tt
[{oaebank In IIl~k; In bet geheel WlU'tll ,'r ~~;
InschtiJVIUgé'O, walt,noor ....:? pr1J ...CO ter w
V'lUJ £ L:l.H gegeven weNen. VOl \lll~ ""h,JD
fl'll"tJjdtghetd te ..enn!lolen "'"rden d. "" ...
deeIaaa.. gekozen '1LJl bulten het du,ln]n 1\ t,
bngton. behalve VOOrven>chevrucb ... "

VA~ G-EK.ItIST.\LLLSëF..HDE \ Rr ( il n"

wareo er drle mongten., dit" al!!! ,1lua:. ....Ul'"~erk
goed waren, Het m.pport W1,,.! rf J~Ul 'p Wil

eeu .cbat er hgt III ,j leIl t;ok van r ru,h teD
kweek~rtJ en het OODf!ier'\·et'ren J~r 'TlJ\'hten.
In een knd als bet onze, waar cdt: I>,,,,r,,,,'"
\ er van de markt tUD om venK.'h~\ n.u:uren te
knnDen verkovpen of waar ZOffitrreilto. It.t
droog n In de wn beltl'Ual. ZOIl be, b",,1Wal

mbrengen als men bet ~ krutaUlS<'ere" till

.. eOOBel'YOOl'en"vau .-mooten meer ter haaJ!WD
en ou.z.evrachten "l}'ll daarvoor Oet6r t!"""ntl!
dan :lIldere. w!ll ze me"r su:iker t.Han..l. li.-
talen ZUIl het taker Over 't gebed gen.J!Iltll
worden Vp.l"I!Cbe vrucbten ""rkocht "oor "i lul
Ifd. per lb. Een pond gcdroogde rrIldlte!l.

W'Wlrvoor men van I; tot 9 II:.. '''1"b<.h, n... 1J;
hooft, ba:LIt fod. tot \kL, LenlïJl~cknst.111'-'t.-er
Je vrucbten, waarvoor !Len .leeh'_" ~ .u' 1
Ibg. noodig bel!'ft, Vlinl I. tot ].,. pu lb háltn
In Franlr:ri.lk doet men er .<'tl
(lla.atsen. •

!!if.E\ OERDf: \,!C,LCH' L'

Het rapport beveelt aan dal up 'veJ[OIIlbr~t
lentom.tellinge.n -teed:! zooal.! <Jokup
"tars Vll1J alle ooorten g~t en
I_lOrde <";ruchten znll(," u'tg""t.olld WuNcn
""ze bo)eren gelegeuheld L< geI en Le lkn

'" lWdere u.nden op bet geol",j 'an 'ru. b
l<wee.keneo dcoogen gescbl",it eU d". ", h
te verbeteren. Dan beveel bet aan .Jal
de Ooeren moet ILIlllBporende
bO te wonen en bijvoorbeeld een _~I ,,1
boeren nn distriJnen waar aan b",
\'1I.U vruchten gedaan wordt vnJ" '1
pMsen rn.o..t geven om te' teotoollS'telll'!~
WooeIL Het com.te te Weliuu(t"
goed met alle schoollnnderen !lit iJ-tr "
Uit te noodigeo en dne-honderd
maakten gebruik: \'an de UltnOO<:iIg:lI~
op die "'lJze heel wnt zadeu van
gezarud werden.

4.-L'IBEVELJ!iU EX

Hilt l'"3pportbeveelt aan dat de tu:~,,,"
een 1'eIIOlutiePa:!Beere om Jaarllll<." t,.' "'!

s~og v:m gedroogde vrUcbte-, 't 1 ~

den zoo s~ mttgeLJk na a.d,,, 'I

\'ruchtelli!elLoenom lIrucbteuk....,"'I<, r,
voor t'oo~retdÏn1l te ge "e" 1)<
moet DIet later <iantegen het ",nd .,'
!>er g"j>ubli",-,,"rd .. ..-m:ie" e!l er 'w"
vervolg "fl<".we p",.en l1l'~' én .,
"LenWe SOOrten dl" UIlj'en)trd ,.." I.
b!lvoorheeld een spectal~ pril" !,f pr,
eerste I()) lb.!. nallkrun.'l1ld"Ja c'

hoeveelheid gedroogd" p;"rZlt..'·l "1.

IaalU!Cbegeel-vl~ Wont ;;t.,., h,~'
gen, voor Fl'lUlSCbe prulmerJ ,..l)r I.. jl

"ppe"'. llec~nn."". "l<I.:"ru"k" "lJ

voor het lJ~~t.e klSlJ~ !l~~ tJ..:~~
WtJti!uen, Utrueuxht tn l,t Wtrkt Le ~

of VI"r w....wJ"n <U()l" d"n dag der '..r
twg op die W[)lIe !Cullende hoeren vntd".
wal be; beste IS om te droogtm en ..., pl'

~og ooveelt het rappol'i &rul Jat • '"
dan les pelOi(}nenIII een klu n""4,'_
(de of :.de pr] gegeven kan .. "r<1." ""
eene u . ";, 'g eeu pru "'.&.U"d.' lt
,iI'O~:'" , f1tooll1>!.t>ITm'l' lflt.n!n tr tltn
die md abrilro/.~u 'Jm dn"
He4 bedr _0 '.-Jr a" volgende
moe; zu.n .1. _ ,I VO<.lr gedroogde eD

seerde vnreb ten. £3.) voor geconlll>.-veerde
;en en £15 voor vencbe vrucbten

vAS DE.\'" ,sECRET A.R r,..

A.nijsk:op, Moorreeeburg,
il lfel, 1~'7,

RCST,
H RCST,
geb. SL.L8SER. Municipaliteits Kantoor,

Il }[el, 1897.

E~NrSGEVING geschiedt
11Icnnedc dat tIe NIeuwe

~terulri"t \ Vottrs Roll) Voor het
jaar 1807, ter mzaJe zal liggen aan
het MUDlclpale Kantoor voor 14
dagen van af den datum dezes.

Eemge objectIe tegen gezegde
Lijst zal gehoord en beslist worden
op eene vergadering te worden ge-
houden op D0NDERfHG, 27 MEI,
1897, om 10 uur des morgens.

op Last,
C. J. N. DEMPERS, JR.,

Secretaris.

18 llIcl-Ka: ..psta.l, line woonhl1lZell.
19 l1<'l-Kaapstad, Vl"r "":oonboo:>.eD.
20 lt"l-Kaapliltált, .leVen w()(}nbHlzcn.
21 l1e'-Kanpstad, <terW'0<1Ohni.ruL
12 Me.-Zo=~ier .("Ule, paarden. muilen,

gcns., karren. tUl~nl ,. "'CT, enz.

C, J. VAN ZI.1L. H'SLAGER.

1\
J J. HOFMEYR .Ir. ZOON AFSL1GERS.

2 Juo'-Aarfnatetn, Ca.rna.I"Von, eersr.e-kla.o ...;h ...
peTl, """"tcn. paanlel!, bUlJlrnad, boertlen~p

W. Ii F. KLEY~, AFSLAGER.
15 Mei-8unInn:l (Caledon), kOlltba:re """te goe.

dere:n, btllsraad.Mjtuigeo, en..
R. P MALAN, AFSLAGER

PlriET!!11
publieke \,
hofutal !lU,
voornaanlMl,
nemen To(n
heer Bale",
zeer loval,
herhaaldel ,,~
besloten t·",
aan te ot"I1",
Vlolr, dr "I
DommlMe e.
blOC:8ten T'(.H H

nng op de .. _
dit: genom"l,
mede en O\\..'/

aau de ba..J
mo:e..tcnStaPi
een t<! bren!!"

BENOODIGD

J3 Mel-Porter.IUc, koet'-r VlIStguecl.
1', J BOSMAN ot ZOO~, A fi'S LAGERS.

l!J.-DlstnJu SleUellbo8Ch, l;""tba.relosse guederen
......twerk hm811l./1(j,enz.

A. B. DE vrLlJERS &: CO., A.FSLAGER.
11 lteJ-Klapmnt.ro;tatte, 60 .pekvette sJacbtosllCn
19 M.<.•-Onede Hoop, l'ao,T~ k:e1dergerood8ehap,

boerderiJgereerl8CbaPo tlmmernuuugereed8Chap, nm ••
raad

AA~ blO€dverwant.>n en vnenden wordt
blermede beleend gemaa.kt, dat bet

den Aller Hooj( ..tcn h..ha"I(U heeft vau
mijne ZIjde weg te n~rr.~m up J.." mor)i"On
van lj lt,,'_er m'l"e " ..liefde eelItgP.lloote
.&oh~,~,R. lf" .1, II"" IlAI 'f \ ~, geb.)ren
DILPHkI" '" Je" ,,"derd'1U1 van -U Jaren
lit bedank I"""mede lJr TUk" v'lxorbulp en
belangstel ItDfI'

Q{}UVI!I!.YElfEilft'!! f.AAN.-He1lverlaten I:tnde-
rgen comi~ Vlln de we-!ge~ende ve.rgtldermg
heeft "'!JIl eerste rapport ingeleverd, o.a.. aan-
bevelende dat de gouvernement.._1a.an en Mn-
greazeBde terrassen DIet aan den ~tadi!raari-
zullen "'orden o'vergedragen Ook beeft bel
l"weigerd de Bmak van Stellenboo;c,bop ver
zoel, van den Stelle.nho.!selten tadlu-aad af te
staan VOOT het dool in 't midden ervan een stad-
hnis te bon wen.
CL4.'iW!LLI.UI,I; M£!.-Een correspondent

sebn,ft dat het nog bitter droog Ill, l71'!I.1lr som
mlge hoe-ren Z!I.D b.,,zigmet ploegen, u1 de hoop
dat het y.aJregelJen. Veel nelrte beerseh t 0011:
ln bet dlstrikt en op den Men dezer werd de
jt>nge weduwe "Rn den beer p, ..:m Zyl ter
aarde betiteld. Met onze brandnekte-11l3peeteun;
goaat het nog goed, tU leve[Jop bet \ ette des
lands, Verder z<wt b!j da.i de regeenng geen
st-elUl VElO de 00ere.n kan verwachte., ala eJ'
~rlog !tomt met de Transvaal.
DE HEErt J"l1l1ó~OllL£.-Het wordt verwacht

dat de beer J No:ble a.s. Vrijdag "li0 onte.Jag
zal indienen, daar bij op dien dag ZlJn 3lste Jaar
ID de betre~ die hij thans bekleedt zal b"b-
oon volto()(),d. HiT zal natu:urluk op peruuoen
aftreden. Het wordt haan met betw1Jf&lddat
de iIlimtent-kliltt, de heer E. F. ~ln, m z!Jn
plaats zal worden 8ekOaeIL Daar de beer KII-
pin de HoUandsche taal met goed macbrag lll,

meeDen W'I d.'\t bet \"3,ngroot bela:ttgIII dat zuo
opvolger deze bevoegdheid zal bezitten.

P,KETRl "
Will! hoden u,

12 Mru-Phlhl"'town, 2l! prBCbugewatcrer~en.
PACL n, CLOVER, AFSLAGER.

12Mel- teJleoboscb, IUllsraad,zonder l'P.8e1'oe.
J, J. 'fHERON AFSLAGER.

2 Jum-Zaaipl:a:lt., Sutherland, k<latbare 'I\b'te.
en l""""goederen

J S. 'bRdS'" Co. Afi'::tLAGER8.
13 Jfe,-Klapmnt.l8tatlc, eerste,ldu gedr ......,.,nle

paarden en vetIA,kapaw. bokken.
VA;.! nlSRSPUY fMMELMAN&Co,AFSLAGER!!l
IJ M",-Ma1m~bur1, 3()() vette kapater look.ken.

Een zegen Voor lijders aan
slechte spijsverteering.

TI<; C,uedon, plotsehng. op :\[aandfig', 10
dezer, 10 den ouderdum Vl\n l.j Jaren,

CU&JS'TJr.,de tweede en gBhefdB :IOon van
den heer en meJllfv W H F KUoOn

TANDEN! TA_~DEN! TAND&~!
cr '.eer heft I,
"er bet het lo
rijst. Het bn.
Bomene t r;Ln.
door te t.rénj('
komell, He I
der geheele k,

'. I

RE

BENOODIGD.

,

A PPL-ICATIE~ vergezeld van
Onderwijzers Certjficaat wor-

den gevraagd, en te worden lDge-
zonden aan den ondergeteekende
nletlaterdan IJC'NI voorde Pn-
\'ate Boerenschool, Jordaanskraal.

De Kandidaat moot bekwaam zijn
dt) kinderen tot op Standaar'd VII.
en het Elementair Examen op te
w€'rken, en tevens bekwaam zijn
j[ullek-Onderwijs te geven.

~alans £..1.0 per jaar, benevens
vrije kost en inwomnO', extra leer-
hngen niet Inbegrepen~

J. J. v. D. VIJ"~R.
Jordaan~ Kraal,

PO R""nleegte, na. Somerset Oost,
Mei 9, 1897.

EE~
De be<lrr",Cde Echtgenoot,

li W HALl-LAX,
Diep •...t, .H,j··.,llnc: ( ,\it'd JU

II deu 11., h:';

BLOt:lIP{J'Of
Violet lkorck""
lJarl Horckcnha.'
huwelijk met d.
van dell I."-lJrf

OV~:RU:lJE:'Io "P lt :\Ie, 1&'97 onze
te-·d"'·l(eltorlJe ~,cht, ::)'R..!.H l\L.8. .. A-

llE1'IU J, (""\,, III J"" !Ollderdom van ~A
jaren, ï mH.\nden ~n lo dtl!leu

W I LU . .\I BA::,.-;O:'t,
liERT I{ l IIJ.\ l'.\ I LI ~.-\ BAS:SO:'t

(j~boren THl!:RON.
Dlle!unteln. cl 1st .\lal we,bn"

I:? }lel, 189ï • ,

Z. A.-f
Beboet 0{

DE I.\'"!Jl '

•

J.(HL\~S .."'hl J

boorhng ct ...",n. IJ

maat..cbapl-''1 "''',
deo dIenst der fil \

De Jnnu'ln( ..I,
V'ergadtren II,

BENOODIGD DE L

1~"EN eerlIjke en fatsoenlijke
L:..t Jongeman als a::!sisten~ in een
~en 1'&1e bezigheid. Doe aanzoek
pl:lr bri f of persoonlijk tot 25 dezer.
, Adres:

H'CGO & Co.,
f:lilQo~

LOGIESHUIS_

SOMERSET STRAND:
Adres: Ravenscrort.

DE PRIJZES ZIDi BILLIJK.
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Vr s d.volks
(Reu r td.'gram J

B, I:I!H"rli\ 12 I:I-D

'ounltd Om 'oeeproelJ tlf,'!!werken te
wurpen

Het Natalsche Parlement.
REGEN N zo [Reut"" 'grammen J

\1 f 1 ( '/~ EE:'I B()\l,,; \OUI{ BEA T~tl )-Re eo I.

ORANJE VRIJSTAAT
EEN HUWELIJK

'Il -(R, f/ r )-Jufr
loch r vua dun heer

'ra J IL...J nrnor n In "et
ur heb lt Z JD

Z A REPUBLIEK
B boet en ru gezonden

\ I I 'r li rf I ~ (( nnr Iss r l::

DE DRANKWET
IJJ\' I DE'" DJ':\

I
'If -( R III r )- 1I" • Ju, IJ

Iu p li tie gaal 4 ID'pek CUM!aan
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f>a .......1ng l er drankwet
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benm JobtUIoes M.rthlDllS fan l:\lekerk C!oef&,a[deeltng E t



\I
STELLEN NU TE...*,TOON BUN LAATSTPJ ZEGBPK&4.AI, 1..

et "~ameson';Slaaplf~t

31 mRT, 1846

£2lS,OOO-
£lS4.000·

, S' '~A' ····G·
ii

'S· &.D. I, li r .•.....•-
DE' KAAPSTAD$:CHE~ f._;EVERANCI

VAN MEUBELEN,

-
DIREKTEUREN :

PAUL DE VILLIERS, Procureur,
V')()&ZIITI!!R,

HARIIT DOLUS, C: T. Vo~,
J. C, Uor!t[TR, H. M. ARDllRN~,

C. M. B~R:SARJ, E. J. Eup.

Desulssn die hen welY;chen aan t'lstelleD
getiaven ho.ll te Domineeren al8 .. De
Koloniale Wees;'amep en, Tt'ast Maat,
~bappij,"

&-De Insolvellte Tak 'Wordt bestierd
door den SecreteriR. voor wiens daden dr
lfnatschappij vera.ntwoordelijk zijn zal

WAARBORG TA1l;

(ONSEIGEN MAARSEL),

IN GOED GEDROOGD SOLIED £88CHfNlfOUT,"f;.. ". .: ••~

eens
,en' Maere &moo.'

'Ve'fvoere.n. verelsoht
. van' b'et _Dasseneimnd

.&;I¥" ....-,.~ êb YOOI' de WaChterS ~.
~

..,e~~"gsUHO.1 eenige Tender' niet
..~'? ..... ,"" te' i\rQra~O~ngénomen.

·'·~tïderhéden . kunnen
·a:a.D:r]rn;'_Il~K~n.ndit Kantoor ver.

e~ 1ë;M~L:iS:.
BJ fil • '_

BEVATTENDE a ARTIKELEN ALS HIERONDER:

, -, , .' ".' .. .~.'. :'#' ...: 'Pe 8enlp;W1odiTlCll."a ;Pm.~ ',nftf
. ";::\.Y'el'11~W""J;iare Tqf*h!,-,. ,~~II.rl
.. "mJl,.Ii", wa..ter..b9t'rlP." dan eenllr ."d.n
: : Meilens bl c;ltfrnark't:': .

~ > oecc,IiOo~t¥1?rJJs 'W..~d~h",~ ~pq;
deze" Motors ..'OP d. Chlo8.ll'O W.reld
Tentóonatelflng. 1893. .

. '.', .,

---4 ---~~- - _
,I . ", ,. ~", .;

GOUVEtnUlfrS KENNISGEVING.
No. 400. 1897.

Departem~ut v",n Landbouw,
K&aplltftd, 6.Mei, 1897.

ffANGKA'IT, 8 Voet 4 Duim wijd ell 6 \' oet 9 Duim hoog. met !:soegelgta
o

J,B Dui~ hij 14 Duim. ~ 8&.

.
Voor het Gaaranrieerea van de Eer-lij a .

he:id, Rec.ht.schapc"hed en Getronwheirl
Tan Pernonen die Verantwoordelijke Posi
ties be.kleeden, bij het betalen van een.
Jaarlijl.;~'!l>e Premie,

WOe PolissBn der ~I..at8chafPij wor
den in ontvallg8t'~noruen door de mpeJ'ial.
Kelooiale, 'l'ransvaa lschs en Oranje V rij
.tnatJ<che Rel.{t'eT'ingen,MuniCipaliteiten e r
A fdeelingNI'!\Uen,Ua,nken, andere Publiek
Inrichtin!len en Maatschltppijen.

De Di,..,k!.euren komen eileen Din8dag or.
lO Vol bijeen om Zaken al te handelen.

G, W. S1'EYTLER; Secretaris,

EXEC[)TE CR~KA}I ER.
(Board of Executors.)

Kantoren: Hoek van Adderley en
Wale Straat, Kaapstad.

OPGER.ICHT A,D. 1838.

Ingelijfd trlj P&rlements Acte No, 17-18I\9.

Opbetaald Kapitaal in 180 Aandeeien
cfÏ; £ló£ £27,000

Reserve Fondsen £70,000

DIRECTEUREN:
Wel. Edele hee r J. H. Hr,nJErR, Voorzitter,

W HII'IJI~GH, L.L D,
A. H. l'n[f(Ó[~, M,D,
W' . .\f.'R'R,
A. VA),' [lU, BYL,

-?' •
. !.

Voor het AJmini.t.reeren van Boedels en
eigendommen als Executeuren, Agenten,
Voogden, Arlmini8tr,.t~uren, of AnderzlDs,

Per~oneo verlangende de kamer ante,
at-ellen aL~voo-noem.d worden v-erzochthaar
te benoemen eo aantest.ellen, als: De
E:a:ecat.eul1j Kamer, K aapsta~:I.

De Kamer admini5trllert 'lnsolvenet
Boedels door haar SPCrt tar-is.

N.B.-AllllzoekeD oru heleeqingen op
vastgoed WONI'll dauelijks gednrende Kau
tooruren in u"en\'{'glng genomen,

J. H. N, ROOS,
Secretaris.

"

TANDENl
TANDEN!'
TANDEN!!!

3 VO.l'l' MABOBKN Top WA-80HTAFEL met Tichel .Rug. me\ Klein Kasijb
beneden, en een Kapstok aan elke Z~de~ ~2 ~4 ••

De Heer WALKER,
DIIlEI'TECR VAN HET

LON~ENSCHE TANDEN INSTITUUT
IJ/sier kamers, Gronteblein,

IIE L ;'1' do ee r aan llCt publiek
in do DllitcI:di:itrJkten te

berichten dat hij er-n HEEL ~TEL
l'AN DE.'{ in EE.\' DAG kan
levoren kgen milldcr dan de
HELFT van den gewonen pnJS,
Een 1":1al'f'org- voor vijf Jaar wordt
met elk stel Rt'gl·'en,

~ '---
Alle Consultaties geheel Gratis

,

DR 'Vt'Y'Inl:l:lm<rlr' "'1.' i .::an i,,'r"l'p. 'U""'W1'F d),
A 1I1:lt.rtr..: \~ \. I, II ~!( d~ Ft:L" d,") /l)Hli\~k.

hafl\jt'l '"Rn dt'fl h.·,'T li \{ f' I. J FK {I; rnot'_ ('0
k.leill~."n~It'I). III .lt' 1"'71'1<1 ",,1, :'1;, I".rl\\,'n. Knap-

~atati. TlI.-lr d., 1.·..,. f';;uJ ..... Ilar'lI' I, 1)', ... , '\'Iwnkaal,_
-;,fNJbe Or;!p!"". 'Ir :k. ,'n J:bLl'lIh~1fllll{"lf"n: I",k
~.OOJ' S~rt"n,' r. nIl. ~)rft'fl \I!I/" k.l~ ntl...,Ji~"lht.lcn.

'. 1tepara.tlll~ ~h'rn"\"l', ~'II7..'! '
,i' '. BerendlO::,>·n (;"I"ukl" )1,,, ,·k '1'1 "'"L'cbland,

. . ,~f~En8"lnn •.1 ell Amer:ka In ¥('r""b<ld"nhd.L;-.l-

·\f.~
,,:"'::
'~,l

3 VOET KLEEDTAFEL voorzion van een Spiegelglas ]8 duim bij 14 duim op
patente wieletje:'!. £2 78.

[Jo~ngenoemde is aanmerkelijk benedon in prijs dan de inferieure inge.
voerde artikelen en daar wij slechts hout gebruiken dat goed gedroógd is
in de Kolonie zullen Koopers het voordeel hebben van onze waarborgd at
de artikelen de'hitte van het klimaat zullen staan .

D.ISAACS&,COf Grand Rotel Gebonwen, Strandstraat ftUO)( •KABnm!BRIEK. I U1TSTALUvns.
... KAaPSTAD. B.A.RRAC~.STRAAT LANG~~'1'
.• T"u. .. ,,~" w"" BQO lil •ST R A AT. I 'lo. P~. S'l'RA.AT.

KAA'PSTA,O.

R. MULLER,

URELLUM," KAAPSTAD.

U_ZON LXJN
KONINKLIJKR MAILDIENST-UTIOI 8TOODO~OtlU.A.TS~PIJ

<BBPBaKTl.

DB lfailbOoten der Maatachappij ver-
tnkken vali KI&p8ta.d naar Engeland

ria' Madeira, om dt'tl anderen Woenad.ag16
• uv c.m., &lJ ond8r MIlleggende

VOOR DGELAND.
.. 19-MOOR, Kapt. GRIFFEN.

JUlli 2-S00T {Twin 8cre"}, Kapt. WRMEl<.

" IS-MEXICAN, Kapt. lh:n;oLD8.
... 30-NORl£AN (l'winScrew), Kapl. Mow-'T.

Juli l!-TARTlliR, Kapt, MORTOl\'.
" 28--MOOR, Kapt. GBlFYII:.'I',

Áng, ll-SCOT (Twl:n Screw) Kapl LAUKH.
" 2iJ-MEXICAN, Kapt. !tEiNOI.D,.

Sept, 8-NORMAN (Twin Screw), KapI Muwn.
" 22-TilTA.R, Kapt. MORTON.

EXTJU ~N VOOR ENO&LAND,
GUELPH (Twin Screw), Kapt. 1'1'801<. omll";" :?IJ

Mei, via MAderia.
QOTH (Twin Screw), Kapt, BlLiMMI!R, nm'rel! 3

Jnui, via Undena.
GIAKA (Twin Screw), Kapt. __ , on ''-''r.: I:Juni.
G UAL (Twin Screw): Kapt. SHq;Sn:a, "II ""DI

JaiL
ATHENIAN, Kapt, CHOPI; omtrent J.', '/nl..
GREEK(Twill 'rew), KRf.t. ARa"Tllo,,;, ,.nlml

omtrent 19 ,Jnli.
G4SCOS (T"-'n Serew). Kapt. MART!.', ,.' .... ""

12 Allgust~

GEUIYH (l'lrin IOc""",), KOl'!. 1'n"", ,,,.
Augu"IU,~

GOTB (T,.-i" SeTt'w). Kapt. HRF.o\L\I>:H.'
September.

GAIKA ('!'l.in Screw), Kapt. (~l'P, ,,"
September,

Een van de Maatschappij's oooie SlOOIII
booten l!.a1 SOUTHAMPTON verlaten .oor
HAlf BURG, kort na de aankol"'l I'U
deze lLtilstoombooten.

RETOURKAA.RTJESDWlrE]\GEl.A~D
gangbaar VOOf Zes Maanden, worden U'l)""

reikt tegen een VeMIiindering Vlin lu recceDI
op d.en Dubbelen PII.Ii8&f,eprijs. ,

RETOURKAARTJES naar HA \'D'~
langs de KUST worden nitgereikt ,oordt
terugreis binnen Drie Maanden jJerJe LW(J!l

of the GNtle Maat&chappij StoomW'tRn.
Voor Vracht of Paasage ~ ruen a.aIl7.oet

l&Il di! Kantoren van da UDlOD .toomboor
Maatschappij, Adderleystr&at

~oofd.IDspekteur van
; PubJieke Werken.

Lntoor rvan ,ptibli~lre Wel1ken,
K!tBpatad, 22 April, f897.

LLOYDS' AERM:OT(HtSJ:lEaBliN OD.rIN'
ZUIp ArRIKAGETROKKEN:

Gouden Medaille van de Landboll-w Veieenig.
ing te Pori EHubeth. ••• •.• 1894
Gonden MadalUe en -Eersten' Prijs, .rOUDD".
burg TentooMtelling ". ... ... 18~
Speclalen Prij., Westelijke Provincie, Tab.
toonstelling, Roeebli.Jlk:••• ... ••• 1895~
Eel"Sten Prijs, Westelijke Provincie, T~DtooD-'
stelHng', Rosebank: ••• ... '~. 1896
&rsten Prijs, Port EIi .. beth, ~dbouw
Vereeniging -.. ••.. ..• ••• ~896.
Asnbevole.n door het BeBproeilDgll Depart.

emaJlt dt'r Kaap Kolanie, ",la ~et beat geeohiki
om waler te pompen. gevonden door de
Governement8 Diamant Borea te gebruiken,
of iu opone putten. ~

De Lompe houten Windmolen wordt nn
l'n61 'vervangen door het Stalen Galv&llizeerde
ÁERIOOffiR. .

Lloyds' Stalen A.EBJlOOffill.8 Iocpen met
den zaohtsten wind, sijn geheel zelf-rilguloe.
rend, an werken met een langen, vliliten slag.

Hat A.ER)[OTOB. is de goedkoopste en meest-
econemische Baweegende Kracht ter weJ-eld,
een Pomp Toestel kostende een weinig meel'
dan een goede psaed, terwijl het dag en nacht
zonder eenig:_toezicht of koaten werkt.

Het A.ERIOTOR neemt ook spDQdig de
plaats in van de loggé en kostbare " Noria
Lifts ol of Ba.kkies Pompen,

Zij die Voornemen zijn Windmolent.oesteUen
te koopen moeten wel onderscheiden tusseheD

' Lloyds' Galvaniseerde Stalen A.E.&MOTOB.S, en
andere .iDferieu.re en wa&rdclooze nabootcingen.

Het echte, Lloyda' A.EB.J4OTOB. zal het goed-
koopst en beste bevonden worden, "en heetf
den toets reeds doorges~n, :

,"Vanneel' vereisch], worden geschikte per-
sonen gezonden Elm het toestel optezetten,
tegen enkel gedeeltelijke reiskosten, of volgens
speciale schikking.

Schrijf om prijslijst on getuigsch!;(t.en,
of zend bij.zondel'llcden omtrent diepte I'I\D

den put of hoeveelheid water enz., waaruit ecne
beIekening tier kusten per volgende post ~al
toegezonden worden.

CLUSTER ,DEÏlEHourEl DllRSUGGERS.

..........1.1
'&Ij

TENDERS. te worden gééndor-
seerd, "Cluster .Qe~uiehouten

Dwrarsleggers." en gezonden aan
den Con trolenr en Auditeur.Generaal
te K:aapstad, Diet later dan VRiJDAG
M.TIJDAG. 21 dezer, worden gevraagd
vooI' het leveren van een -honderd
(lDO) Dwarsleggers van "Cluster"
Dennehout, overeenkomstig de vol-
gende beschrijving:-
J. De Dwarsleggers moeten zeven

voet lang zijn lO! duim wijd, en
5t duim dik, (7' x lOr x ,sr),
rechtbopkig, met de twee breeds
zijden volkomen parallel tot elkaar
gezaagd. " Wane" kanten geeo
lt duim op eenig plek te boven
gaande.

Beide einden der Dwarsleggers
vierkantig te worden gezaagd.

2. Het Rout moet van de aller.
beste kwaliteit zijn, onbedorven en
zonder eenig» doods of losse kwas-
ten en gebreken, van eenige soort,
en moet afgekapt worden ged,urende
de maand juni e.k,

3. De staande boomen en ge,
maakte dwarsleggers aan inspectie
onderhevig- te zijn, en te worden
geaccepteerd enkel op gOf'dkeuriog
van den Conservator van Bosschen,
lVesteJijke Afdeeling, of zijn Plaats.
vervanger.

4, De Dwarsleggers b!:lLoorlijk te
worden opgestapeld dadelijk nadat
ze gezaagd zijn, voor een tijd niet
minder dan een maand in de scha-
duw van de Plantage, en daarna aan
boord schip in het· Dok, ,Kaapstad,
te worden geleverd. De Stapels
!neeten gemaakt worden tot satis.
factie van den Conservator van
Bosschen, of zijn plaatsvervanger,
op zooda.nige wijze dat er een vrije
doortocht van lucht tusschen de
DwarsleggerS kan zijn.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig te worden aangenomen.

CRARLES CURREY,
Onder Secretaris VOOrLandbouw.

. ----_
GELIFVE TE LETTEN OP ONS NIUEW tN EENIG ADRES:

LLOY.DS eb. é<o.~
40 BURGSTRAAT, .KAAPSTAD.

D I BOBEIJG TAlVDENDO:E£.TEJa",r.. . 1. l ,92, AUli EHLEY S'rBAAT, Kaapstad
T'ANUEN.wol'dcn >t!~SO.llJl1lzun I,,,· l'ijn "i~i!drokken noor toeplIIising van.ga.~" AJlé

soorten van \'ulhngen (1'(j(jJ'nllll'('hJk Jl: .. t good.) De beste ru8tmatlge .t&nden
"ordan op Vulcanite, Cellnloid of Gou'!en l>lalen ingezet, ook volgens de aJlernlenwate
OrowD en Bridge method... Billijke pr-i ir."" ~proelturen van 9 "'.m. toi [) n.m.

•• III~
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.'

Kortste en Coedkoopste Route Voor Reizigers ~n
Coederen van de Zee naar JOhanneSburg, Pretoria
en andere plaatse I" in de Transvaal.

DageJijksche personendienst . van Lourenco
Marques (Delagobaai) i-n24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria,

'Tarief foor Heiligen naar lobanllelbarg Jj f1L-tD £8 nl

Pretoria ~Jj Is. 8d.-o.a 41

WEGGELOOPEN
VAN de plaatsen der onderge.

'teekenden :_
(1.) Een vaal merrie Ezel, 6 jaren
oud, lang manen, gebrandmerkt
met hoefijzerJinkerkant van nek.

(2.) Een donkerbruin merrie. EZéI,
4 jaren oud. gebrandmerkt noef.
ijzer linkerkaiit van nek.

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

(4.), EAn bruin Ezel, rmerkt
linkerkant van den ne .

(5.) Een donkerva.almerrie Ezel. -
(6 en .7) 'Twee ZWartbruin Ez-e'ls.
(8.) Een zwart Ezel, gemerkt F. op
linkerkant van nek.

(!I.) Een blauwschimmel merrie
:F)~l.

(lOl Een vaal merrie E.zel.
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 Vale.

(en)
J.G. LOUW Sr .•

Phisantekraal.

It: " " "

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar JOhannesburg, Pretoria ~n andere plaatsen in
de Transvaal en Oranje Vrijstaat •.
Kaap d~ \ Goede

-"t,':... _-, .;._'"--_"'-- _
'Hoop " Spaar,bani .,.flaats~llapplj

APPLICATIES Voor Leeningen zulien. dageliiks in
overweging genomen' 'Worden ten Kantore van deBank. Groenteplein, Kaapstad

S. v. HOFllEYR,
.Secretaris.

P.K. n·Urbanville.

PLAKPAPIER.Voor ge brill met Een' of Twee ,Disse1000men, Extra Sterk vOOrZuid A.ttib..

Voun

WHITE
RYAN

Voor gifeJdel'8 koopt schrijft dan
.eerat naar

'J.utl'.!F A.JDIRSQI ltDo.,
35:, > L.ANGS,TRAA T,

B".A.a. .... TAD.
,', l'Oor-lIIOIIIlen n.am

. PRACHTIG ·PLAKPAPIER.
LGp.'}'&Il~i.o.~, ..... __

(tit;Jc:i~&iil8'h BI8P~T uw G!iQ).•
,~Rr; Vf:~. ~Jl&nL8 ~

&.-'00,
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&TRA
EER8TE-KLA8

LOGIESHUIS,
G. BLAkE:.

DE. BESTE i;[ANDPLAA.T8,
BfLWKE PRIJZEN.~-

II m-'III IDEI UCOII!JDEEBEJ.-- -_ -_
, "THORLEY'S VOER

VOOR

RU'NDVEE,
PWden;'-Váriens, Schapen
. ENZ.

L'A,·'CTIFER
V60r het gt'OOhnaken \ an Knlvel"'"

Zonder Melk
Eenige Agenten,

R. WIL SON, ZOON & CO,
ST, GEORGESSTRAA T

VAN D. SPUY, IIIELIAO~,
Vondu A(sluf!l'fs en A,Ten/fn-Tel. rul. Muh!)l'shlIJ'Y CII Pa;ll'l:

If UNITY.'~-----------~
"'BEAOH HOUSE."

SOMERSET STRAND

.': It;U1/ LOGIESHUIS,
orMEND DOOR

FRED J, HOITSEMA.
81lLlJKE PRIJZEN I GOEDE BEHAHUHl~S 1

STUKV ATEN,!
KUIPEN! !
IIOGSH I~ADS ' I I

EN alle soorten "a 0 Y 3.1 t " l'd,
te verkrijgen teRen rle lna~:l'

Markt Prijzen bij den Ond('r;,T'
teekpndo. '
GOED WERK CEWAAnBonCD.

n. ZVIDW~I';I(,
Lady Grl'y ::)trnt,

)';1" rl.

ZUI[).AFRIKAANSCH E

KONINK LUKE M AI LH IEN sr
De .. CASTLE MAIL " Maatschappij

DE Stoombooten' dezer Lijn vertrekhn
van K8.spsta.d naar Londen om den

anderen Woensdag, te 4 uur n.m., naar
Madeira en Plymouth, te Sint Helena en
Ascension aanleggende op da bepaalde tll8-
schentijden.

26--NORRAM CASTLE, r<'apt. HARRlbO~
Ju';"i 9-DUIJV1WAN CA.STLK, Kapt. JlnBi'!!01
.. 23-UOSLlN CASTLE, IfIlIJt. Tru.I'ERS

Juli 7-HAWARDEN CA:STL~, Kupt. RrGBT
91-TANTALLJON CA8TLh, Kort llrxruA,;g. 4-NORHAM CASTL!!:, KA"t. HARl!lSO~
18-0UNOTTAH CASTLE, Kapt.. HAY

Sept, I-DUNVEGAN CAl:il'LE, Kal'l. ROBI!'!!OK

Eltra BooteD roor Rtgeltnd, rIa Lu PalmIJ
DOUNE CASTLE, Kapt HA.BBr~,omtrent 12 Me
DUNOLL Y CASTLE, :K",,!. W -' LI.ACE, omlreDl

13 Mei, via St, Helena ell Aln!n<ron,
LlS)!ORE CA,:;TLE, Kapt.. LE SE(;R, omlroo, ~

Mei.
WARWICKCASTI,E, Ka.pt. -, OmIJ'<'BI lO

Juni, 'l'ia St. Helena en ASCCllJilon.
A 'ON DALE CArlTLE. Ka"t. BROW!', otu t rr.• t lO

Juni.
GilTFI C,4STLE, Kapt. WABDES, Omtrent

Juni.
TL'iTAGEL CALTLK, Ka"l. I!unALL. 0""", nl 7

Juli.
RAOLAN CARTLE, Kapt. Rnn. Ollltr"nl 6 JOil,

via St. Helena en Asoension.
ARUNDEL CASTLE; Kapt. WINDER, PIll'renl 21

Juli.

Voor Vracht of PIWIII&gever¥Oege mell
sich bij .. de Agenten van d, CASTLE
MAILBOOT MA. !TSCRAPPIJ, (Beper~t

Gedlukt en t::itgege~:n door d,. l'nJU,,...)la!
. lIChappjj Va.n de "andt ,Je \ Jil"." " ' . ~
perkt, .'Ut bUil Kantoor hoek Tall UII,< cC )JI"t
8b'a&t, Kaa~,

I
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