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C£Bovw IS VERKOCHT ,

·llé VOo~ moet nit deu W0!! gnrnim·d wordén', ..
.. Bezo~e~ naar 'de Stad~behoorEm ..Gila'.

~~éiT:bei:oak tebl"P.nge'nJ en zich van e:enjg~:
.d~r a51nget>oda.ne Koopjes verzekeren.,-'

Vergeet wet: .

D!3 Voor.raad moel Verkocht worden.
noëk van Plein 'en Spinstraten, Kaapstad

DE heer J. F, MWHAU zijn plaats
gelegen in de Municipaliteit

van StelIenbosch)'-lJit dA hand ver-
kocht hebbende, heeft de onderge-
teekenden geautorizeerd publiek te
verkoopen op de plaats zeI ve

Op Woensdag, 19 dezer, (Mei)op DondeI'dag, 20 deze .., lf> S~,k .. 'en van 6 LeW"" 13
8. Ee n Hn;', No. GU. B,,;,eng" eh ',t".t., bevattende illoame", voo,); tiis, Kajaten hou"'n en lllanwd u;,'!'en

ken ken, .c1, t",p la. t" "". . Ku; pen, Legge"" P;jpen en ffalf.
9. Een Hu;" No. 'z, Bu;teng,,,,,I,t'tmat, bevalt"'d. 3 kame", voo,. amen, T,.p. en Ond.,bahes (Kaj ..

hu;" keuken, aeh'''plaatJ, en,. : tenhouten), I W;jnpomp, I
10. Een Hu;" No. 27, Roosstmat, bevnttende :l kam,,,, voo,bu;" keu. Kapk." I Bug~y ("f,la.n kap),

keo, nd""'l'l'O" "n ,tal, en,. , I Molw'geo op vee"n. Ploegen,
Il. Een H";', No. I·', Rooss'r .. t, bev""'ude , kam"., kc" ken, neh "'r. Eggcn, I Voormacb ;ne, Bo.tder;j.

plHl1ts, euz, 'gereedschap, enz" enz,
12. Een Il u;,, No. 12 Rooestma', bevat "'nde r, kamer', keuken, acb"'r. J Melk Koe ;n volle melk, I Lo,

Ilaats, enz. 'Varkens, 500 Haver Genrt'n.
1
3
. Een lf 0;" No. 1+, C);;, pp;o;s,root, be>att ende 7! kame". keu ken, Huisraad : B.. taande u;t 5

och""pi""" en,. 'Ron"'n en IJzeren Leaeka."'n, 5
14. E, n Il u;s, No. U, Il ocl,on,tm", bevatteode 2 kern... , groot stuk IJ z""'n Stretchers met lila,"";.n,

;nge,loten Grond, al,mede 'tal en tu;genkamer.·· Mah.nlebont>,. Marmeren Waseh.

Op Vrijdag, 21. deze*-, en KJéedtafe!s,4 Mahoniehouten
1[jo Een Huis, ]\ o. 34, Waterkantstraa-t, bevattende J 4 kaIDers, groot Kleederkasten, 6 Sp iegelg.

voorhuis, keuken, achteq:la2ts, enz. i' Voorkamer' Meubelen: 1
lG. Een H";,, No. 09, Wa"'rkant.,'r .. t, bevattende g,oo"'n w;nkel, 6 Iloz. Paam~h .. r Stoelen, 2 Tafel~

kamers, grou'" keoken, en,. . I Piano, 2 Sof88, Fancy Tafel., 2
~ Het bovensta:lnde wegens uitstekende situatie in deze dicht Easy Chairs, Spiegels, Schilderijen'

~ bevolkte plek, Leeft een bloe;en en handel, me' kansen I van profijt d;e Tapii"'n, Eetkam", Aan'et ~'afel"DE ,o"gu'm'd""g ~n d,,~nM", I, ",Id "'., ~mo' ';jn. en cl;e ';eh rua., zclden """d.,.n. Side Boom, 24 Stoelen, 4 L_
AI";k•. I. '" np'. '00' Z"kM"~" 17. Ee" Dnbbele,V"d;eping lIu;" No. 10, Meebons"'af, be.attende 6 T.fol" .Gla,: en Aardew"k, en

Lel

' die I'II~t en IH,.,.tcllin
o
" zneken. k k k hl, Ke lken~erea...l-chn.n 1 G'roote NI'''ll~ an1l'rs, -ou on, Re terp aats, enz, '. 1 o' <'tU! ''''.1'',. . v-

G"",.n 'p w" '"'glo ,,, ,I. "hoo", S .
C 'ru.mnn. V.ft", 'I' k.,,,,,, n"'~d "n h., lB. Ee" Dubbele. Verdi.ping Il u;', No. 12, Mecbaus'",a~ bevat"'nde 6 we to .e, en,.
..0. '.,d, Sta"nn .",." 'jd Ionn,ka~n .""'.. kame,~ ke" ken, ach 'erpla.ta, enz. En wat er meer ten verkoop zal

He~ &nitarinm i8 een" inrichting wna.r al lJeze Aigendommen znHen bij' onder-zoek hJ:ijken Zeel" vtJóri1~ig"\'bdr worden a~tD'ge:ooden.de. Middelen, Methoden en Henoodjgdbeden

'·..n· d. b,lwndd'nv d.. · Z"'m. wn"'" ~d.b.legging te rijn. Een groo'" r;j'ing ;1; h_ •...... U·kan binn.
n

lim"PI~ IJ RgIm. ... 1.10: Ir. l:a:<e'., . k, ,f" ", " ..n",,~ '. H~" Md, ~"nd ., ..", Hot h"" ook ~m""." .. oo, k~,t ",waeh t women en wel om ve"'>heid •••. rede.en, 'IOoal, alge- . . la .
,.." eo ",.... , " ,,'" "." ...."hna w,n, m~, di, m". "in ~ "., nood" h,'bon meen. voorspoed, en ove'Vloed mc' moeieHjkhe;d om he"eh- 1"in,t Jl, 1, lIOSlUJ & ZOOI, !ft! gm.

.,," ."'."u" H,.,,,,, '" """" '00'" ""_"u/m, 'fur"""""",",- '" beleggen. Kap;talisten en Speculateu," znll .. thaB' d.lanfIv ..rn. 'StelJe_,
f .• , ••... ,., ...d.• }.'I·k, "i~h ,. ""~I,,,d,.H;U, Ba~ 'DI, Bad • ..r. "oh .. W~,.d. '" gelegenheid hebben om z;eh van eenige gedool"'n van de",. '1"'" ver.. 3 Mei, 1897.
""0,' . dtr, ,Ye,,"., ~orrh VlI.n bebandeling tlO zijn VOO?Rbeumatiek, Rhenlllatieke jicbt, kie'liJ'ko en winst gevende belegmogen te verzekeren.
":: ,. , "" I · ''''~'''rkinu " " ~lij•. '"i'"nd~ wak .W_ .~n Ma","fJ' O' ---c:----- _
" : I,,, " " ",m.~"rn, (m '.,d. uv..",,",!,) i [""'to."""", - d. y"toopiJJ
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Bezoekers aan die Stad be:boo~n
ons een be zo ak te breng·en en' ziQh .
een IlP aang ,;bE>den~ k.oopJe~ YC,,' ....., ..

en. Vergeet niet:

Vc \"V(.)J"l'11Iiti mo:'t \'o.l'kocllt worden. _r

Hoei vallPlei1l611 SpjftJk:,ten, Jr.a~ J

VEEL (j8.-N~(J.iO.j

-TE-
•

" Goede Hoop, Ilroot Drakenstelil, "
Dr: ":1111;';' t"Ckf'llrll'll, dnartre oegun ti{;9 do.r Mejuh. ete Weduwe

.1. .] lf lt r-r, In ltal'e uetrtJkklng alB Executri€. 1'estaIDentaire,z u[kil I'ul,j ie'k rCl'k(Jopil1

OP WOENSDAG, 19 DEZER,
Keldergereedschap :-6 zoven-leg~eri it1!hat~n, 9 zes-I{w~ers

Sr,h.,r.n, J:l KajateiJhollten en Bllluwdoir Xnrp&'H, Kajatenh~uten
Tr~l" ,Il (J11,J(,J'l..nJie, 1) Pijpe::!, 8 Ok:sho.fd.n, HllJfamen, Trechters,
\1(1,11.1' '. EIII.H'r.~, 1 nieuwe Wijnpo.mlt me~ leideri, 5 DrniTenbalies,26
(;lstlll..'.r:lllml'!'S, "ijder~, Azijnv,aten aet .Aziin, lJalies, Kranen, 4-
lJraII,k\\ 1.llIk!''''I. m~'t toeuehooren, Gallen Pettft, enz., enz.

Boerderijgereedschap :-1 nieuwe }l~h'{a~en, 1klei.e do. 1
~ai'k:,r, ) °Pt'llka", 1 Schotschekar, ~ paar Tnig:en, 1 spaJl do. Zwingels,
Kt'.t:IIL"~, ) /Inwards Egge, 1 VO~rIlachine, ZatleJil, Toorne., 1 groote
:-:"I,H;d I':d r.;,'\\'iclltt n, Mnnrlen, Gnu'eR, Pikk-en" ScholfQ1fil,'" Cultivators

. ,] 1 r :":".:"'1"'/'';, Bli~l/('l.~,J\::lrm:, Alt'ol~i:st~JII es.ll., ena, '

Timmcrmar.sgereed~chap :-2tlclulRfba..ke., 2 Schroeven, 1
Tlri'la!i.",,~. ·i c,':""le £ag-CIJ, I lot ki~ine do. 1 8Jtjpsteen, .Hijlwn, lJijtels,
Burt,It, Il.J!li'"j''';. '-';:'hal'r'll, I A:Hdleeld ('IIZ, eliU:.

Huisraad :-1 T\'I1iviilr, ] Plll\rd~'nha..'l,r ~~t, ] d•. S'Elfit, 1 RONde
: k:, ':1,· .j" ~1);(':>·J..;, I Jijt .'rtIJilderijn" ~ Ea ..] StAeien, Han~- én
I''''rr; "". I Hllrt·"ll. I lot ~Lot'le.t, t~et~,-lVas.h_, Kk>eu en andere
) l:lltld, J II »r not, L II nl'Olo..; ies, 1 ](lthi.1t't, Kfeedllr_ en Rndere

]\ a- r, , , " ~:l>tCII, 1 ~cllI·jjftafd, Routen- en IJ".nlO Lede .... nscn, haLeIs,
R. d':,·I' .. \l .'t ra.';,'l·n, f'@ilrcelein_Glas- en AOlrde,v.·lc, Kc.l:Iken~ereed~chap

.11·')I.j, .: ,'('11 ,c-rO(ltl' ZWl'eioll:!.lJeStoTe enz.

AandeeIen :--48 K.loniale Dl'undewijlil, ]] J-aar.l ~ljrgri"ier Wijn
II llr:llld"'\11J11.\Iaatschappij.

Leve.J.ue Ra ve: -1- Piaruell, 6 Eu'1i, I lot ""IlrkellB en wab nog-er l:ll 11'.['1/('11 /langeboden, .

Departement van PUbaeke Werten.
AAN BOUWJfEESTERS.

.A~se8I1ment of a. Road Rate, TENDERS worden gevraagd
Voor het Qouwen van NieuwQ

Cellen VOOr Schuldenaars in de
Van Rhijnsdorp Gevangenis. Van
Rhijnsdorp.

Plannen, Specificatif's en voor-
waarden van kont'akt, kunneu ge-
zien on verdere inlichting vakre,gen
worden ten kantore va:.t den onder.
geteekcIJdE'.

'l\:nJer·1:i tluiJdijk gemerkt" 'l'en.
Jers voor Nie'rlVe Scbuldenaar.s
Cellen, Van RhijnsJorp," zullen door
den Controleur en Auditeur-Gene_
eraal, Kaapstad, ontvangen worden
tot M,U..XD.!G, 14 Juni, 1897. .

Tenderaars moeten twee'voldoett_
de borgen uezorgen voor de uitvoe_
ring vau het kontrakt, en de borgen
mOt!t;('n den tender onderteekenen.

De laag.ste of eenige Tender niet;
noodwendig tA 'Worden a!tngdnOm6'nt

H. S. GREAVKS,
pro Ho< f I· In pekteur,

Depart.ement van Publieke Werken,
K.':''l.p,sla.d, 12 Uei, 1 ~97.

Kaapst:lfl, 11 Mei, J 807,

N0l'IC~ is Lereby civen in
terms of Act No. 40 of 1880,

that at a Meetin~ of the iJi~i8ional
Council of R.(}~rt8()n <tul.r COn-
vened and held on the 11th inst ,nt,
a R1te of Ihref'-pi;!ht~ of .a I'cnnv,
(~d,) in tl1(' P"un'J, St(',;hll:!, ,\"~s
aHSf's.~erlIIrJnil all H:rt.pahl,· Prnpertr
in tll:s IIi '-'i~inn lill' ,le tlJcreto, Oll~-

th :1'cl of !\11;:"1 ra' 0 to I>e dt'Tot .r cl tIJ
M'l'n HO'I!!, and tW.1 thir.ls to
B"ilnch Rond 1H1I'I'o<('~;an that tho
said r.uc wil! Il('COII:c due ,wd jJ:)Y_
abT\) at t"e Otrict' of 1.110 Se<:rl'ti.lt"j'
on tile I;;t day of ,Jnl.l', ]8~)ï,

l\olonialc 'Vec~kflmr/' en Trllst ¥aatselmppij.
, ..._-~---------------;---

UITGEBREIDE VERKOPPING H~l'order of Ihu COtlllcil,
G. w. nOHCfTf.:RD:-',

Secrliltar'Y',B. De V IL.LI l!;RS & 00.. ll.fslagers. Kostbare VAN

Eigendommen in,de Stad.l'allrl, b .\-fei, 18!'ï,

TUINBOUWRAAD. .APPLICATIESIn de Boedels van wijlen den heer JUIIANCm:\'RAAD; 'VJ(JHT
J

en later over-
ledene Ecbtgenoote ELI7.Anl\m JOH.Hq'.1 Wl't:lll' (geboren DE K')CK). S tellen bosh,

15 Mei" 1897.
Sr.HUTBEHICBTEN.

WORDEN ~ev1"aagd voor de be-
trekking van Hoofd,tndcl'wijzer

van de D~rde.kJas Publieke Sthool
te R:lrnel' Station,

DM,' geen andere menschen op ·de
plaats wonen, eli de onderwijzer een
zeker getal kindtlren logeeren moet,
ii! het wenschelijk een gehuwd man
te hebben, die dan vrije woning
verkrijgt in een groot woonbuts.
Salaris £120 per jaar en de logies
gelden. A pplicaties moeten aan den
oIHJel"g'cteekende p"ezonden worden
vóór 1 JI:NJ, e,k. Betrekking
t.e worden aanvaard na de win ter-

Vertooning van Donkere-, Zoete- en "'me Wijnen,
\'A:'i DE:'i WI.I"OOOST VAli tin

----- ---------------
Op Dinsdag, 1.8 dezer,

EN VOLGENDE DAGE~
,

ZIJ/fen ter okntse nerëocht ZlJprden. I

t. Een Hu;" No. 2R, H',,;ngtoD""oat, Uevatt..'ndq 5 kamers keuken, 'PUBLIEKE VERKOOPING
"'''',plaale, enz. . • , V.<N

2, Een Huis, No, 26, Harringtonstraat, bevattendQ -+ kamers, keuken, :

ac b""pl aa ta, em. : .Kostbare Losse GOP.d eren,
3. ~::,~;;, U;~i,~~'G, 'J'onm,"ts''''a t, Lev.''''n de 4 kam"" aeb ""plaats Yaa tweI'liI ][ liism elIbe.

len, enz.

STELLEN BOSCH. AANORHCJG DEN in het Rchet te Tou.
telbosch"oek, over den vemo"'oofdl'll

tijd. en te wordon ver!. och I. op 29 lIB l,
1897, indien Diet bcvoren8 gelost :__
1. Een roodbonte Koe, recbteroor lip,

wiukelhaak van voor 4'n achter,
2. Eeu l"OOdbonte Bul K'llE, twee ja.ren

oud, met betzelfde merk. '
.l. Een zwart lap kol OB, acbler linker.

blad wit plekje, omtrent 4 of ,'j jar-en oud,
Iin,kel'Oor ZII"II.III\VBtraat,sneetjo "au achter,
r'echter,'or winkelhaak van Rcht.er,

4. Een zwart ,,'it,kwast Hul. met witte
liesten, en twee witte kolletje-s a,\n beide
zijden, recLtcf'Ool'. schuin eh winkelhlla.k'
rBn Voor en eeu halfmaan in de «illkelhlw.,k,
ook halfmaan \'Un achter, omtrent 2 iaar
oud.

5. Ben rood scbimmel pens Koe, met
dunne bor'eoR, l·pcbt.c.t'oor St.ump, linkeroor
zWlI.lu\l'st.aar·t, lijkt naar een klein winlcol_
haak van achlel'. omtrent 4- jaR!'" oud.

Oet J. N. VAN DER MRRWE,
Scbutmeeater.

Kantoor VAn den AfJeelill,l\sraad,
Cal vinia, 10 .\lei, I ~97.

Mededinging voor de Gouvernements Prijzen,
"OOR DH GEHEELi: KOLONlt OPE••

.;'. ",jp" te S~LLENBOSQH, Op VRIJDAG, 2:> Juni, 18g7.
IL!, I IcJi It c," '\(itmer! en ~ader'e lJijzonderh.den verli:rijgbur van den

Se 1·!'t.J" , \,JTI diTi Tuinbomvraad, Land bOrl". Depart'Kn~llt, .i'aapstad, of,al· d, il "".]C!·!!ctcek('Rdc,

1". BLEll~CH, Hon. &cret.aris,

Lanaboulf-Genootschap,
Stellel'lbosch,

,
Op Woensdag, Ie dezer,

4. Een Huis, )To. 4;). Waalstraat, bevattende 4: kamers, voorhuis,
keuken, achterplaats, enz. ;

iJ. Een Huis, No, 66, 'Vaalstraat, bevattende 5 grook kamers, keuk( n,
stal, ruimt' achterplaat.s, em:, !

(j, Een Huis, No. 93. Boven Dorpstraat, bevaUcndl' ',4. kamers, keuken,
acLter.plaats, enz. ;

7, Een Huis, No, 9 I, Boren Dorpstraat, bcvattendt> ~t kamer;, keuken,
achterplaats, enz. i

GEVRAAGD
","TOOR de rondgaande school te
V Bergpunt, djQt Phillippolis

0. V.S" een onderwijzer of onder-
wijlerf'S, ongehuwd, die de bij de
wet vereischte bewijzen van' be~
kwaamheid, goeJ gedmg en lia-
maatschap coner protestantsclle
kerk bezit.

Applicaties zullen door den on-
der'geteekclI rle ing'~wach t worden
tot 19 .Juni e.k,

Werk t8 beginnen op 12 Juli
1897.

Salaris £120 per jaar met vrije
logies.

Billijke reiskosten vergood,
I. D. DE VILLIERS,

~ecrG, Schoolcom,
Tuinplaats,

Dist PbiJi ppolis, O. V,S:-
10 Mei 1897.

-------------------

vacantie,

LOUIS p, VORSTER, V.D.M.
Burlwrsdorp,"ONS UND IT AAN DE PAARL

- -_ ----, - ------HEH1
I

LUl,DELI.JK dringend Ter'zocht r;ij.ae door Onze onder-
S!, ':1'('1'''; imll de Paarl onze zaak verder in fIie Afdeel1ng uit te

1'1"IMn. 11"I'!)('fl II lj besll'lten ('en Plaatslijk Kantoor aan de Paarl te
"I" 11"" ,.!'I ,.J" Ileer D. F. Mar~l, .J. son"," A.frican n.nkin~ Corporation"
£:r'l"<llW .. II, :~ ;,j.lngt'~teld als onze plllartsehjrlr. verteg(fflw8(')rdiger. De
b.·"'~'!inc,' I, ITn Illeer plaabselijk menws op te .emen en OH6 "and dns III

ali,· Uj'l ,'If"11 lIanncmelijk te maken 1"~r de inwoDt'rs d't:'t' Paal"J~che
Af,h·l:n~ 1)l' r!lpporten \'/ln deR Pl\~rtsche Afdeeli.g~paad, Municipa~itcit,
,\b..;;,trd:Jt,I'tlf, J>uIJf"ieke~t'rgad~ring€n, CQlt~r~, e.tz. ~u1Jén geregeldgq<iIr,I.l"'·Td Ilordl'll.

Ik 1",.)' .\farai ..; zal ten allon tijde gereed zijn de namen van ni~I"H'
lUl," h,·r::",,,,,. Ad\crklltil?~ af aoder- Drllkwerk, BesteUini'eJ1, NietIJvsbe-
r:"!I:t'n, "I. t,· Ul/tvangen ell op t~ zenden,

\rIj l' k, '1('/1 op dl' (Jnderstt?lIning van allen die de belang'en. van. ODS
1.;11,1"'11 I,.ik "I' her llllrt.dragen, Mell v~rvoego zich bij

DEN BJ.;ER D. F. MARAJS, J. ZOU!\"
,...\Eric-an Ballking Corpomllion" gebom~n, PAARL.

\ ANGEf-JOUDE:i in het &chut, to
.- Weltevredon, een y.l¥llrt.e O~, om-
trent tll;e jR.ren oDd, g-ernerkt recbteroor
slip, linkeroor een Rncetje ~an aohteren.
Verkoopin~. indinn niet gelo~t, op de olark:t
te Ladismith, op Zaterdag, 19 J uoi, 1897.

L. J. L~ GRANOJt:,
Sebntmeelit?r.

Weltevreden, !.Altlismitb,
6 Mei. 1897.

A ANGEHOUD~;N iD bet schut te Uit.
-\_ spnnning o\'er den t'er'OOrlootden

tijd cn te wOI-den ved~och t clfl 29 MEI.
18$17, in..Jicn niet b"'-o~eIlR golost :_

1. 1:'0" donker roode lJul, twee jaren ond.
onR"t!merk't

2, Een lieht roode Koe, omtrent 4, jaar.
onrl, uastel1f mof, twee wit acbter voeten;
klein "·;fpf'o., kol Yoor den kop, rechteroQr
wiukefh:tak l'I.n flcbt.er_ linkeroor stomp,
ID! 81ip in dca stomp.

Get. L S. GOU~,
Sc.hutmee3t( r.

Het C1ar~ont6_.~ &lt
HeeJfnn dige 8anitm:inm. -------- ---~----

Onderwijzer A [Jeel ingllf'aMS Kantoor,
Calvinia,Benoodigd

VOOR liE AANGEHOUDEN in heL rebut te Ma:t.
D, I J IJ ,1. 1 t K 11 I jesiontein over den veroorloofden"·JIII11)(~!lII.Jlhe ')(-1I()(J e 1'9111"" e, Lij~ en te worden verkocbt. op 29 MEI,
\Vijk uIlfIer Yet- ell Va.alrÏl1eJ", diRt. 1897, indien niet bevoreTIB Ilekst:-

ROOI18tlld, O. r.s. 1. F.en mode bolJt Os, rechteroor-

r:wala wstraat, linkeroor slip, omtrent· 3A PPLJCA'rIES voor' boven- jllren ond,

t\ genoemde betrekking, 'er- 2, Een lichtroodo Us, rechteroor winkel-gezdd van de bii de wet v~i!jchte hule van voor, linkeroor Blip schnin .. v(>n
li achter, rooi schimmel streep oudll!" de ke~l,certificaten en getuigschriften van rood scbimmel onder de peus. omt.rent 4

bekwaamlleid, goed zedelijk, gedrag ja.ren ond.

en lidmaatschap eener Protes- 3, Een ZWll.·t Rol, recbtt>.roor winkelhaak
tant.<lche Kerk, zullen door den VOOr en 8CLLc.', li;rkcroor wiu.kelbaal:' Tan

VOtll:",grij~ 1',.>1. ~()();. deu kop. a.lzoo onderonderget.eekende ontvangen worden krel, wit"'fa-,.cp ou~.er de peUH, grijs kwl\llt,
tot d~Q30 sten Juu, 1897. umtl.e, t 2 jaren nudo
Werkzaamheden een aanvang 1.0 Cj"t. F. D, TROUt',

Schutwee ter.
nemen op 14 Juli, e.k.

Salaris £120 per .jaar en de
schoolgelden der leerlingen,
,~~i11ij~~_r6jskC?,é~n~ gestaafd door .
Iriitan1lieë, zuIlf'ful woraen vergoed.

J. M: THEilln:SBEN,
Voorz. &hoolcom.

Bultfontein,O.V.S.
12 Mei, 1897•

AfJeeli!}~I'R..ar1.KIlJj.toor,
C ...lvinia.ExeeuteliPeD:w £'1 EOC~LEE.RDE en on:~u-

\.x' leerde, Ll.qJoen~ 'Bartje- en
1· ,,' . n...L' , "':..: L~ ~ ;'b".', unr lmaen ~Dn!!n .,.,,'~OO'P,1 JJ

C. ~ v>": D.MERWE, t

c/o, d~n heer S!fuCIQ,
Wellingt9n.

Huishoudster Benoodigd
'VOOR E-'€TIekleine familie op een .'

buiten dorp. _..:
: Doe l:H.Dzookper brier, lett~ as, '
dit kantoor.' ,

------- -- --_ ------



. ~ JODMlneJhurg, "p Il dezer, van een
:.l. dochter, de l'tOJlw van R. J. B07-..,.. . H ET V'oornaams~ Em .~ k(.)jJtbare.·~. di~ W~n'

. Ijzerachtig' Koohaur.zout. 1l4tl!",e~ iD eeu hoeveelheid- 'Vb .'

.....u zooveel als in eenige __ be~ BroDnen (eu.OD<ler . ....
den waardoor. het IJzer zeer gemakkelIjk ge&asi'mileeM wordt1 In ver-
eeni~ing- met. een temper:atunr van. 120'$ .J;'ahr, onwederfugbaar. h:tmne
zonderlinge reputatie daaratelt.. " ,

De Inriehting is binnen gEflnakkelijken af.stand van, Kaapstad-Sir
Lowry' s Pas is de tegenwoordige. te:rmin:ns S:pooF'Weg~8ta~eda~.h~ •.

Het klimaat van Caledon wOrdt als een der besten m Z uld-Áfrrka
bescbouwd. Het Sanatol"llim en de Bad'en zijn. gelegen, op e.mt lie-nvel
meer dan l'pOOvt. bo'ven de oppervlakte del' zee, en binnen '1 minuten te
voet van de Stad~ elke ZOTg en gerief wo-roan voor kranken en bell00Kersbezorod. .

ilet gebroik dier Wateren (seo .. el voor ~ Drink .. als het Baden)
wordt vooral voorgesehl"6ven, voor hen. die lijde~ aa~ Urine Kw~en,
ZenIJwachtiv6 Aandoeningen, Dyspepsla, . .Anromla, .Echt, Rheumatit;k,
Lumbago, S~iatjca, Neuralgia, en verwante .ziekten. Het Kolzuor in het
water aanwezig heeft een prIkkelende llltwerkmg op het vel. De
Wateren verschaffen een Tonic bij herstelling van snel verloope.nde
ziekum en voor zwakheid. waardoor ook ont taan ; zij zijn zeer aangenaam
voor den smaak en bieden Tafel Wftter aan van de beste klas. _

Pamfletten, Ontleding, Gene~kï~ndi~ en. andere rapport.en, rru"mEm-r
en alle "erdere bijzonderheden en mtiehtlDg zlJn te bekomen op aanzoekbij

"

AN' OOLLER.-:'.F'e Caledon op 12
Me; C{~ eeht~noote van dr. C. J.

, 'T'.ill" C LLD 1'aIJ. ~ ~

DOODBERJCHTEN. : '18A1108 & co.,
OE. KMPSTADSCHE LEVERANCIERS. .

VAN M'EU·BELEN.,

··Co"
n',,· J"

oe beste C:oede.ren VOOr de l.:;.agste Prijzen Ir; (Jd
,

OVlrRLEDEB op 'den avond Vall 13
dezer na een lang en IImal'hollijden,

door b_, me gednld gedragen, mij.n tee-
4:el'be2llinde ecbtgtmoof..tj Of'B[A e. LuBBE,
in' den ouderdom van 2:)' j&ren en 6 maan-

D. -Voor a.1 de liefde.d@ laatsten tijd del'
O'Yerledene rn mijzelven bewezen. worden
de Yrienden' mits deZmJ hartelijk dan.k
gezegd.

De bedroefde ech tgenoot,

J. v N. LAMBR EC HTS.
Porterville, 15 }fei, 1 97.

HET he&ft den Almachtige behaagd >an
mijne njde weg te rukken door den

"<hlverbiddelijlren Dood," miju tederbe_
minde.n echtgenoot !).HIEL P'BTRCS Vu

DU Muwt:, ill dell onderdtn:n van bijna !ti
jaren. Hoe bitter mij di; verli8il oolr zij,
1Iri} ik OOCbtans z .. ~Jlen en zeggen :. .. c' IV
wil geacbiede." Ve.-volgen8 kan Ik niet
nalaten miJnen Inoiir'ln danlr te betOi~D
a&.ll !dej. Hennie de Wet van Witza.od,
lllijn broedet JQC()b08 en echtgenoote voor
h'lllp mij verleend vednrende het zIekbed van
d n overledene. en ook de. vele fan.ilie be-
treldtingeo en vrienden VOOrhet bewijs van
ymp&thie door heo betoond bij dehegriuenis.
Uit Daam der bed1'Oefde Weduwe

A. E. VAN DER lIERWE.
geh r'r WEi

Tt>legrammen ;-" HHr.s," Caledon. MEJ. HA. LLS, Eigenares.

Iret 'Jameson' Slaapkamer set
(ONBEIGEN )IAAK8EL)~

IN GOEDGfOOOOGll80UfD f88CHfNHOOT.
aOMPL.ICT.ee 1SB. £9 1Ss.

BEVATTENDE 8 ART/KELEN Al8 HIERONDER:

Langemal-Ktsfl'oolen /terKp/ein, KAAPSTAD,
J'_LA. WLEY & CO_

ff'_"K.'T, 3 .... 4lJnim wijd en 6 voet 9 Duim hoog_ m.. ~D'."rugJ&,
4.8 Dliiao oiJ14 Dtci.tn. ea s ..

------------~.--------------------------------------------Het Gena Hen Allen, VBHLOllElf ot GBSTOLEN
'. IEEX Bruin Paard, van ;•. i!';'ill.!MIJNHEER,-;:. N.egenmaandengeJeden.. Vade:rlands RII.:,tV)e, Ir ..
~tll.igde il, iu een brief ill n Y. n ' TTLk H " " ~",Jt:r~

le goede n.i·!i"'erkiug V1Ul R1!EOMATJ_! 'Ja te. eeren en ,_ebul !!.t ....d<::!1
<mao la mijn ..,... Ik '-00 j_ oud waar het paard mO~e "".'om",
ea beb 23 ja.nrn langgeled&n aan CHRO.LN_/ worden 'verzocht kenLJl:> ..•. 'l'r"
' GRE A..ST1LUf en .&REUMaTIEK en aan den heer _ c_wc.hte verlichting van vele beroemde ge

neeskundigen, en probeeroe IIJI9 zander JOHS ;:;.\11'!.baa~ tle villd :l:l en. hid in mijn gevlIJ a.He •

galoof i.u m~ijke be.kwaiunlteid ver- ( lartmuli; ~~,,;,\)i.
luren, tot dat ik RK.h"'UMATICURO pro- I ._._
bee.n:le en in eens zijn mijll NeIIrllJgia.. K . tIn' gGd
~h(mm&tiek en pijnen in,.hoofd ~n aange- OS en ·woum eYra~dzicht verdwenen en het n.l.eu\V8 18 ve? en u.o I
wijd vcnrpreid dat "OUllleesUr VA..:V!W..r

amper heelJemaal gezand was van die rT WEE Holland'chl! .j
wonderlijke Medicijn," en dit was werkelijk zoeken hIj eene IJl-I'.ve-t gevaal ; elkeen die het probeerde be-

heet bet aan. (Hollundscb) kost en !. II "r;,Lg.
De heer JACOB VAlli ZIn van V1akfolltein Bncven aan het burtail I'a!, u.: "d~

(3 uur van teijll!!blll"g), is "renezen ~'&n onder leuers T. V.
een scbijnba&r ODgeneeslij:k:geval van RbeD. _. _. _. _
matie.!.: en .Jicht. Nooit, zei rijn moe.:!".
Movr. VA.lI ZIJl. aan mij, 1\'38 ereene:r<,rerg&-
val van "Koorts Ziel.'te'·. zflO&l* zij het noe-
men. De OOSte dosis RHEU,'I.ATIC['RO
deed de lijdend", jonge man rustig slapen en
medecijn werd voortdunmd toegediend.
hoewel da horen en vrienden .eiden dat
nij niet verwa.cht.en dat !:tij leven Wil, Wa.
zij trnee-maaJ hier, en getnillde van de ge-
heeshacht van de RHEuMA TICL~RO 1'[1PILLEN.

.TONES RHEUMATCURO.
De oude heer VAY DI:R WnT .• 1l!1 Red.

dersborg, werd g'eJlezen door een botU;!.
Da beer Á. COR'fZIlE, Brandvlei, Middel_I

bnrg, C. C. v,??d dadelijk V'erlicring. Mijn
soon JAY! en ZlJllschoollvader, de heer J: A.
'.!lIT van wOllderboam, Borgersdorp. wer. _

d,oook_ m...." m~t,o"';"n_ PRODUKTFN.nr blijf uw dankbare vriend, J. C. van
Het groote Zuid-Afrikaansche geneesmiddel .

v09rJi
c
ht., Bbeumtick, R~eumll.tiscbeJicht VELLEN. Wol. HUId, n, "I.:., ()p

Lende Jicht, Heup ,Jicht, .Aange~ncht ( om [DL';l'!t: Vd k eh: IL Olate
pijnen, enz., en heeft vele duizeIlden ge. .Ma kt Pri Zt'11 altoos "erkrt'~D _vaUen, veel erger dan bov61Ig('n. noemde, Ir. ~ ,
g-enSZ61L Is verkrijgbaar van alleApoth;e. ....~~::::::::::EMri"1;=~;:;~.~~~~;oa;b~:~:

().'\DERLIXGE ; De Schouwbl:lrg,
LEVENSVERZEKERINGII

l\'.(A.ATSCH:APPIJ.

-----------------------
OPGERICHT IN 1845. ~ "BEACHHOUS~"

SOMERSET STRANDGlJincor,')oreerd IJij Actlt..van Par1eme"t 1fiSt . IEUVi LOGI I r : '.

- N .' L0L~'!yRoomkan toor: D!.RLIN'G8r&A.AT. Klia%tarl.

1

v

UitkomlIt, dist. C81"e8,
17 !I.ei, 1R97.

Kolon iale Weeskamer en Trust Maatschappij
PUBLIEI(E ,TERKOO!)fNG

V.\.~

Jl
sc
crer
ver-
ViII

----

Een Buitengewoon Kostbaar Woonbuis
J

EN PAKHUIS IN BREESTRAAT;
Alsmede Kostbaar Huisraad, Zilvergoed en
PIatedWaar, Schilderijen, Piano, Orgel, enz.

-------------.-------
OMTREXT den J -,dv') Lic'Tm.

. ber, weggdoopen t·e!. !wr.,.t

vos Paard, gemt-rkt U. D. VI! rl'cb.terbout.
Laatst gezien in de na i) J ;!...-: vat

Piketberg. Een leder dIe IN'.• ngl:'-
noemd paard aauhoudt La; \ '.. l.."t'n.,
wet. vervolgd worden.

S. J. YA..., DER "pry,

A

D!
Tn den Boed,·! van wijlen den heer JOH.IN COf:NRUfI \VWfI'T' en lat.er-BOrES<:F.SOE;tfJE. "!Il,:,, np omled.ne CChtgenont(l EUZAFIETR JOHA...Y\A WIf'll'r (grebol'en\ RIJfJ.\(J, :!I DEZEH, te

WeUington, \"erkocht woru-». De Kock J.

A. IUIOOIH E.
J, FRED PEXTZ & Co., Afslagers. -------

Kaal
8 Slach tossen,

20 Paarden.

B E~OODIGD rnr-r aanva.ng
"an her volgendl' ::.JclJool

Kwartaal ;e"n Ont.1f'nvijzeres VOor
het kinden'll dell::trt"ment. £1;1)
per jaar. H('t ZI~)L'pn te wMri"n
ondenn'zf'n. f!,dlandseh E'en aan-
beveling-.

Voor- vertlt're bijzonderheden, dol'
aanzoek bi],

A .. 1. ~TH;r.[~G,
H<ln. :·'ec. t'llbllekl' .";('hool

HO}'di../d

.%;,! ter p!aat>lt! \-''T'kocht wOl'llen:

l. fl,·t PnwhtiL'e Woonhni!l, X". In2 Breestraat.
Het Hili'; is zonder' uitzolld('l'lllg een der besten In dl' Stad. onover-

rroff"l] 1.00 n!)g- al g-elijksta..'lnd(· met andere van dezelfde grootte, van
':IIIJPI'J"llI'~' l1iitt''1'la)e1l en Iliu'r ..;t wel g-f'bOllwd. .

Hpt '-l)() I'ponaa I en Vit'r Praclitlge Vel1:rekken op dl' tJI'()Uth.joel'
zijl) .IIl !.,t 1.0,,;,]., l,t·hoort. H..t '-o0!"JJDrtaal is ruim, de Zitbnler wl'l-
!!t'f"'t'lll'f'di~d "n gl), d bl'werkt. De L'etkamel' is groot, en de OntbIJtkamer
i.-1 ("'Il lnnd",1 Wat g-ernak lJ('trp(t. Or de hO\'t'll"te verdieping zijn er zes
-I,,, 1'1""".", '''''""el,,, i", ,ol, .<,'eiefl;jk, '"' ,; jn hoog (du, ko.t) ,n
w .. 1 !lt'ëvpnl·,'dJl.{d; de KL'tlkt'n en hUltengebotnven pas en bl] het hUlS;
dl' g-r'OIJte .\chterplaa[.~ i" fHugeven van DiRpenRen, Pap.I-:~mel' en KampT"fl
\-(JO!, Elt'ni<rlJoden enz.

Epn 1J['ncbti!ll' hrel'de Stoep on front naar Br·l'e. traar verzekert een
"I)IIe Illarc nm gf'zondheid, terwijl I. ' lIangeoaam gelegen is en centraaJ
wat dl'll ltitlHlel of plekkell Vall vermaak in de stad betreft met gemak-!ijke tnegan1! tot rle TIJinen.

H"t f.~igendom is \Vat zijn lig-ging en inwendige inrichtingen VOOr
d':n handel n( fahriek d{)(>leinden betreft, alsook '-OOI' een School of
Ln,f[ie1<hlJisell al1.:ere doeleinden even verkieslijk.

2. Een zeel' groote Dubbel verdieping HUis, annex bovenge_
nnemde omt I"t:nt 100 Voet in dippttJ. De r'uimte Voor hergplaats in dit
g,.I)(jlll\' ill Zeel' groot, daarom biedt het een zeldzame kans an voor hande-
laal"R of [Inderen die naar gebon wen van dien aard uitzien.

Huisraad en Toebehooren, be taande uit een superieur lotHuisraad als volgt:_

In 't. VOOrPortaal.-Roeden_stand, Gang Lamp, Stoelen, Brac-kets ('nz.

Voorkamer -Prachtige Rozenhouten set van duurzaam maaksel,
"""'.aande .;, C.nh-e-tal,l, M"ziek-kabin.t, Praeh~g, Cheffon;er, Zij-tatel,
Twee' Easy Chajrs ' en vier stoelen, Gipsy Tafels, Superieur BruaseJs
Tap;jt, Kanten-go'd;jnen, Pal.n, en Talel-Lampen, Brackete, Sp;.gela,
Peach tige "ehllderijen (olieJ, .lsmede een Prachtige Cottage PU.no,Marmeren Htli1:!kJok enz.

Eetkamer:-Eetkamer Bet (extra kwaliteit), bestaande uit
Tei.,COop Eettafel, P'achtige S;deboards, Stoelen, Sofa, Kanten Gordij-nen met Palen.

Zitkamer.-OccaaionaJ Stoelen, 8ofas, Cent .....tat.la, •• n P""'h~ge
Amerikaanscbe Orgel. Dit is een allerprachtigst instrument met
zel'r ,;choo

ne
toon, Schilderijen (Olie en anderen; Onder de schilderijen

zijn TWEE 7.1<:~R Kr)S1'B.lur; van de PAR.lllM' en den OORLOG OP BLUt'w-nER'; ";1'&.1:,\,) in 1806.

Ontbijtkamer.-Eettafel en ~ideboard, ~toelen, Sofas, KantenGordijnen enz. enz

Slaapkamers, Nos 1 tot 6.-Massieve koperen en andere Ledi-
kan'.. met 'prirg :If.t ... .,en, Pracht;". Kleederk...,ten met Gl.. ,n
deu cen, l)" bbeI. en ande,. M"meeen blad Was. htaf.1s me' prachtige
br .. kw,"" Kl.e<lt.f.I" Kieme Kleed.rkMt,n me, dnbbel. Deuren,
Brussel!i Tapijten, Wascbtaft>Js PI] Breekwaar enz. enz.

Platedwaar.-Massieve schotels, Schenkbladen, Cruets, Pickle
."tand, met geal'pen gls,.n bottel., Plated Lepels, D rt Vorke. en
L'pd" Thee- E;- en ~out lepel" Zoep Lei'"Is, V;,.,h

n
, Son,lepel"

[' ... ht'~e ·t hee- en Kotfij ,.ta, Toa t-Racks, Tafel.
n

D rtM....
n
.

Zilverwaar.-Zcoals Lepels, Vorken enz. enz.
Glaawaar.-p .... htig. geslep,n gl.,.o, Schotels, Karaffen, Lik,,,,.,

Hock, Chamgagne, Wijn en Vinger Glazen.
Breekwaar.-Pracht;ge B,.. kfas~ Ee, Dessert (met hand ge-

scll i1dcrd) en Thee :-lenriessen, Jelly Vormen enz. .

Keukengereedschap._Potten t'D Pannen, Koper.n Boil.r'Pllraffiin en andere Stoves, enz. ,

~I"ook een D~l11es Zadel en een hoeveelheid Rommelarij.
~. B. Het H""",ad maal< t geen groo' vertoooing, dOch ;, sol;d. ,n

gued. Het;, net wat dat vaD eeD G.ntleman behoort te zijn.., nre..anders.

Op WOENSDAG, 26 dezer,

is v:
gu))r:1
wct«:
jaar lJ

HOPEFIELD PUBLIEKE SCHOOL.
.1ll'sa;~u;·:,t,

P.O. KlljJLl'IIYt{ Drukp,
\' fill

Dr.
WA

Ka.n tou 1

K.antoO!
-

Onderwijzer of Onderwijzeres
BENOODIGD

Darlingstraat,

KAAPSTAD,

J. J.
l~ Al,·,-
IU Mc.-
20 }1t--
211"'1-
26 MeJ-

eerste k.1a..-

J FlU
21 Me.-

"A
28 Mei-

Weslt pr""1
wijn ~lJ Im.·

3 VO.l'l' lfnOBU Top WBoBTA.1'iL met TiOhel
benedea, en leD Kapstok aan eIke Zijde.

-
lJ OOR de Df.'rdl'-klns Arnu:'f)

(Blanke) School te Klipl)ank,
2 UI·en ~'an Hopefield. Applicatie~
met ceïtifir'aten van bekwaamheid
om on(jerwij,~ tf' gelt'n In Engelsch
en Hollandilch, ::th'medc 'Van gOf>r!
gedrag en lidrna.at~chap eener Prn~
f,eMant"ehe Kerk. lullen lDt'ewacht
worden tot Il Juni, I ~~17.: '

Wintf'r V;:trulltlf' vwdt jJlaai., in
de maand 11ei, en dit' van den zomer

,I; in Novemr,er, wanneer (jp ktnderen
:' VOOr het ploegen en oogilten noodig

'. "< zijn.

". 'i 'Werkzaamheden tt' 1)I'ginnen ;_,
Juli, lW/i.

- . Sakrl" £6r) [lf'r jaar. V rije ko~t;1' en Inwoning.
. :"; .Adres :

'; J. D . .I. V1.'-i'''ER,
~, Klipbank, HopetielJ.

iH;{do;d;;jzel' Benoomgd

tn:OP£lrD DOOR
2 JUl1i-,\

pen. t.ec., •.
1'. J. lo

l!-l_VUHr
va8t~~crk. fHi

A. li. 1'1
l~j Mel-t,

bocrd"'"J~(" ",
raad.

~ente W iIJgl'l'(j ,"":[oj.; "rn,
rl:..:.F.:;DER~ . I\'<)r,r\n .gPVI"aag-d
...L; voor h.nO'_) ;t ~,'" II) Groen_
~~f ('l] Hennltall'.l Stokken, get:nt
op~'Jioede Rup('HlI:l; al500k, een
kl$pe L(){'vl.l'lht>id ('n'''taJ, R.oode_
'e' ~:~'Witte flalJel'Ut t, vluder pit;
. ~ros a- ('Il V r'l~'gl' :-:teendrllif

eD. Tcndel'~ zulle:l ont van-
lvordpn tot 29 dezer. Termen
' I bij afJen>ring.

P. J, MARAI::',
P O. Klapmuts.

---- VERKOOPING TE BEGINNEN OM 10 V.M.

Hel Vaslqoed zal om II uur worden opgeveiId,
ROBERT C, NE. J SON,[ ExecuteursJ. F. WICHT, T
G. W. STEYTLER, estamentair.Koloniale Wee/Ólkamer Gebouwen,

XO. 4, Kerkplein, KMpstad,
14 Mei, 1897.

,I. J, HOFMEYR & ZOON Als!agerd.

I Vou ~ voo,.,.;.. van een Sp;e.'l>'4rias lB du;m hij 14 duim ap
! patente wieletjes. .a2 7 ••

D[REi:l'Bt'IU!S,
Hon. ALFRED EBDEN, V OO!'%itter
H. hl. .AH.DER...1VE.
HENRY SOLOMON, SEN.
FRED. J. CEl'fTLfVRES.
PAUL OE VILLIEIl .
GODFREY . !CEEL.
J. G. STEYTLER.
HARRY BOLuS.
Hon. J. X. MERRIMAN, M.L.A..

nM1! GENU NKUDlOe .wVJ.!EC'B. Opb't!ald KapitaalG. E. C. ANDERSON, M.D., M.C., Lon don
M.R.C.S. Engeland. Rasme Fonds-JUB.LUXsmr 1PREMIE . £1 i5,.555

INJroON 1N1'ER.EsT 85985 De Kamer onderneemr de Adm,cHr".
Rug, - Klem Kaatj. FOHll8EWIN lUJIDlIl! • _ £1,662,848 ;;::.~: ~:.".~,:::;;''''';~,::. -t
.:ssa .1.4tI. Geheel Bdegd in Zuid·.4fr.~..:> IOFtrekken van SChepenkenuL'''''u: T'"Ilnll~

porten, Huwelijks f'outrnet<:n. \ vvr bee
voo1"'Cbieten YIln Geld "p eerste Ver-

VOOIIJf~ TOORDQLmr: handen, enz; ell AI~Die.me Ageul'éclap-
.tblo~ZeIt6l'Ileid, Groote BfIIlllB!ien. 'en ID en buiteD de K:olawe,Beperkmgen. _

=~!~~:~'I VDPntl°nreert Los- en VastgoedMatige O~> Illl&i)j)

AJ]~:!~~~~r:!~f;jen I tegen billijke termen.Geen PeraoonlijQ ÁanatI.,.:keIijkhe:id. _

~~Q &nn.r Gp V'orderulg.ers. DM'>"''''''''''''URb .- ~g 'mGr Ovtlfga.ve. , .L""'-""V" ..,. .
DrieilVJijbc.h O~ l.. ~ /.Il JI1Ili,

1895, De Wel Ed. Heer TH. A. J, Lvcw, L.IV.V.' de YOlg~ m JUIll, IB98. Voon:itter.
~ ~ toeglle'taan VOO? betaJing \'JU}

~. gechllQQe welb de POIa vac kracht De Wel-Ed. Hee:ren.blijft.

Pol_ blïl'ep vac a.cht -kng cl' voldoeQli. T. J. H. GROI!8£R, 'c P. ~T~., ~~W.V
O-l' "0Di een k~e Pl'elIIie H. R. H. GIl.£E!pll'. '. "',
lil (}. W. D. &on. A. W. L,)"w.

MAL !JESBURY
'>:r('ntf'~li'sl,::: ·'·l'i· I'll roo!...:'dij. en
1)1.. :11d- .\sSiir<.! lJ i i" IU,W t...r1l11 ;Ipij- , J.

OPGERICHT IN 1664
. 2 Junl-i'.J~

~ 10000gocdu

'''9,iijfd bij iteM Mn PIlr!.,"",J S.,. lIJ IL .ISt,

£8, ~20
£10,DOO 0 ~

Een zeg
slecht
TANDE

£,

'1E', EN . ongehuwde hnofdonder_
: wijzlIr wordt gevraag-rI "oor
.liIe III kla'! publiekt> school Ir Buf.
:t.el kraal, Hex Rivier OO'lt. Appli-

'":~tie , ver~ezelrl v~n lletlligF<('},rift,m
;~ hekwaamlll'id f'n .1!<'erl ledf'lijk
~drag, zlI)J"n d'1Dr rlf'n "llrll'rgetce_,i:~nde ont"all~t'n wordt'n niet later

':~an 20 .Tllni rutllM. "\ppliranten
..<:~ieleden r.ijll Van epn protp. tant-
iï:me Kprk I'll die hlllllJt' .\latricllla_
'~6EJCampn g"'PRs"t'prd hebben zul-
1~ de ~oorkt'ur hE hIJ{'l1.~ralaris £ IJ en alles vrij.
;,Werk te aanvaarden na Juni.. ntie.

LAAT8T£ IJITBETAL/NG£N, 1889.
AUDITEUREN :

De Wel-Ed. Heere:n 1. J. J. Vu LaI1
~"I \IARTBS. S¥UTS, H. Zoon.
De Dir9ctelll'en vupdeNn alen DIP

d~'s vonnniddags, ia dom Zomer le ~ lW
n uac Winter te 10 uur.

G. W. KOTZE, Secretaria.

De beer )\,.
~bouwen, A,
ww het publ
makell dat lt
naar eerste kl
prozen bjj-b<'r,
zet tanden, I.
£10 lOs., ge",,,
deeltelijke Wlt
zen. De be..,
treldren VlUl la
geen glUI, ge .. ,
bewn teIOO8h,.,
kan gem'lak t ~,
mita cht miln \,
middel van he,
uiot llOodig de '
uit te treJrken
voogd wordelJ li

ten. Bedorn:ll
en aldU8 dien-
voornoemd W(!I'~

EjJll dat in ZUlt!
~n waa·rVOOt J'

elder! betuJd
beeft lI6lJ speL"!!!
Il1Iltig.c tanden to
meer dan 15 ja,
in dit land; el
titaao d.J, boewE'
onlllOi lijk is (',
den. CoIl&Qll.at I<

heer .NoI&n., H".'
&tad.-(Állv.]

".;!'l P. W nWOE\T, H. .%"IJ'{,
,~. ·...;pt>R Rnna ~('ho()1.
i';; ITp.HivJf·r ()n:H. dIM Worcester. .,..,rfr· ~1 .~:

-;;-_

.7.
C'

A. T. Rl!TTE~'

MARl

-
WADNER & 's KACHELS

.zijll 4f Bestn 011 te StoleD lIlat
K.OOL OP BO'Q'T.

lu hJ el' goed .lede BUien.;
M4Tz.oa •• .ro7..,_ •.1 . ,

1.f' UER van de h. " I,

..L.'l. .. f..;, '"~E,~ II fOn" : I.. '/ t,

bekeni o'rer- f!e .:{·h... _: ,lol ill'
orde:rgt~m .·1kr til:] !.:" in~r (),:t" '1

~U\\' upgeIIlli ...."t uf sekuur 1",_ ::.~;,
n>lgem ps.tronun va.n di! 1:l&1Hen

TUXG.EI..l
Met de meowe So:hUiflstreng, .-'" C
schaven te Vom1tomeD.

Yt. ....g OlIl Pnjil.lijsten
aa. D4R..Lrl.'llGST:RA .'\.T.

KAAPSTA.J

A.PJlt!len .•.
Bót.er .
Kool .
.Eenden .
Eieren
Hoeo.d" ... '"
G&ruen ...
Guaoas '"

. !ZIIUTJémo.,n""
Na.rtje.. '"
Uien
I~
Aa.rd1l1>J>e!en
l'~,.tu ...
... Cf'~ •••

K"eepenm

~ ..

uO'veztQ'enOl~m(lf is aanmerkelijk beneden in prijs dan de inferieure inge-
voerde R'I'T.;Jl['lRl',:>n en daar wij slecbts hou.t gebruiken dat goed ge~ is
in 4e Kolonie Koopers het voordeel hebben van.onze waarborgd at
ei. M1Releri de van het klimaat zuIlen staan.

C. H. MAA:""DOqp,
PreCIlUU, "OW!s éB Tru.\porr-Ullm!!U, ,

II SOuth African Chambers.'

ST. GBORGESSTBA.A.T,

K.A.A.Ps TA.D.

II"
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llel:"S.QJ:l.en die vorderingen
gpI!l61den Boedel,

VeJ!'ZOte.llli de.zelve ia te zen-
nUlJUI<> ~.an de onderga-.

zes weken v~naf"'.'",,","'__alle personen rue
V~J, .. 'U¥~."", . zijn, de.zelve te~U._~~g&melden da.twn.

, LIERS & Co" ,
...,.·...·<>v.. v•• .,_ Testamentaire.

S VOERVOOR

R.UNDVEC,
Paarden, Varkens, Sc~~pen

ENZ.

Tafel, Bediening en Termen zullen ni~ts te wenschcl1 OVOl'laten.
Reizige.rs en Vrienden bij de aankom~t' der Tl'ei.cs opg!.~mcl)t en de

uiterste zorg voor bagage in acht genomen~

J. VAN DUXJN, iE:rGE:NA..4.R,
I84, LOO,patl.1 .... t•
i

" '.~~~,~~p;;"Sp.eéiti~~,~nea Con-
dlti{~~J~n Jroob:atd; kF~ep.,.gez,eQ,
VO!:'£D ')f~ Tender en ~mge'ver;dere '.

' informatie'. verkregen I 'w:ohfen :ten-----------~-rr~~te~~~~~0"7n~~totê~8tn 'den"'~~er~t~ke!lde

. ea ,ten, "Kantore. van i~n ])lstrikts
' .If18Pektt>~lr 'Van 'Pnblie¥e Werken"te
Por't ·E~izabêth. ' ,

.i 1),8 '~êfé~~~gs,e~_ re:akt DE~.d. JlS,usyelll; Qnderwijzer of Voor gij elders_~ooPt schrijft '110~"". ~"" '. ..J'!Ul!!r S",D. en f'J. voor de Ee_ ..._ "..,.
@\iRen&lin '<lo ~de Ran- KIas Publieke 001 te Middelbu,!!, I1USTil ANDERSoN & Go"
' toreii -~. lVOI'dejo,,.Iaool< aa. (K.K.) 36, LANGSTRAAT, '~. Ka.ntoor. 43 St G~o.r:gesBtraat, Bekwa1,lID wordt vereischt
,lUIHV:I\!éiI-U, op .belaImg r..n £3 !la od, om ond.rorij' te geven ;" Holland- a.~~..!!!"h! D.

. . sO",;'mg bolaaIQ .. I word en seb, E"8"i ch.] eo' z;"gen (Tonic PRACHTIG PLAK
»ij ontvang,t .an een ~n a-fide SoIf.-SJl'teem),iook in bet tee"nen PAP/ER.'l
'en..ler· . "~. be . . Koop no Orlaetl Yenekert du.!! &eli _!IIIId,
. " . Werkzaamheaen te . gtnnen In- _Mi .. ~DRSPliBT trw GIILD.r....egelde T.nd ers, duidelijk ge. die. mogelijk PP den 2/,ten Juli, VERF, Vmuns, IIORSrfILs .....:.merkt .. Tender VOor Ni.nlVe Post- • '_ .. _ ... ~

en T.iegraáf Ra.toren, P~," Eli••. 18~~•• is £lOO .bo, jaar. . . GUSlllf .Anderson & Co.,. botb," Zaile. <kor den Co.troleur Applicaties .pe' gelwgsch"ften
eo '.AOdiio.",G''' .. aal, Kaap'stad, van goed ,,,,g.lj,ik gedrag, eo be- ., LUoBra.ur lUtPITU
ont""ogen "0'",", to. op V':!J.i,og- wijs van hdmaat-ach.p ... oer Pro. _
mid:da,g. 21 Mei, l8~7. , - Id t~stalltsche Kerk zuJlen door den VAN D. SPUI, IMMELMAN & CO,Tendera.a.rs mooten twee vo oen- ondergeteekendeh ontrvangen wor-

O
RDERS voor 100 en daarboven af.~,('leverd aan eenig de borgen v.erp.cb~ffen.vN\.r de ui.t- 'lant/li 1,(/Of!'IS e-. A,

7

cntr'n
. ..... -1"' den tot op 3 JUD), 1897.

Sta'ion. . i. voeri g van he< Kontr.l<~ en die .Alleen gecerti.ficeerdR personen T) .1 li I L P IHonderden ongevrsagde G"",g8C~ráten uit gebee) Zuid .Afrika bCD'gen.m_u de Ten..,,, teeke- ~ c . au ... " ,"l', ,"ry eu Har:
me' laatste Seizoeo ontvangen. i neo zuil en in ..

nrne
1

in
ggenomen wor- " UN/TY.'

Voor Gei.p.uvstreerdEenPlriJh's-LijsHtel~J.YrhhteËd\t',:kers Gids, Pos' .'De laags;. cf een;ge Tende, niet den. 1F. WElCH, S1'~-U--K---V-A.'-1-'E;;~T.' _
rij ( nge ac en 0.,., scne 'es, . noodw.ndig;. word.n -genomeo. 'ecreta.lis der Sohooleo

m
. "

nolO AA:N~0!aK ~.' H. s. GREAVEIl. Mid delbu 'g, . . KUrpE:V !!TONE 'if.r b d K, . Pro. Hoofd·J:l.spekteur. 3 Mei, 1897.H. E. V . .PICKS .:.: IJn..erg, ,e .. aap o.""_"'-"'P'b';."" w"ken , IIOGSliEADS!!!----------------:--tl ----------- Co.l!Jdonplein, Ka.apstad,. .
LOOFS 'iR..?...AT, 22A.pri,11897,!, . .

"'e-t; Ju.b.~e· ~q.M IIEllWEPOSTEN l'ELEIlRill
Zal WOENSDAG, 2 JUNI geopend ,orden le 6§, LQ_oPSlraal. KANTOREN te PORT EUZABtifll,

KEN N ISGEVI NG

----
LACTIFER

VA,N Voor het groot.maken '1':111 ~u.h·, rt'l!

Zonder Jo!~lk
I

Een1e:e Agenten,

Bovengenoemde Plo~g is van Staal ~ema,lkt ten gevolge WaarTQhij LIcht en :Sterk is.

Kan verkregen' worden met Stalen of Ge~ten Scharen.
. Ransornes, Howards,. Zweedsche en ~merlkaallSChe Ploegen.

&.nsomes en Howards Eggen, D~m-Schrapers. Grond.Rollers.

. De Massey Harris Cultivator
Met ol zonder Zaager .. Deze is de beste. Cultivator nog gemaab

en geeft alle voldoenmg.

Inuc1egd Viaeh, V18o~
droogd en Gezout~D, Gerookt VIB(fh.,
soorten naar bet Sei2loen. ,

"'W"a,.:qNER.

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

PLAKPAPIER.--~

150,000
Ge,aarborgd OJereentomstig den

PR.lJ., :lj- ~~
d

R. M. R0SS & CO.,, ~ -
STRANDST~AAT. KAAPSTAD.

tl:-
tn
rn..
tr.

I

... --••••~
NcderlandscJle Zuid-Afrikaanscbe. .

~
G",
alh,
en 1
en .'
:Mld
Indr-

BENOQDJGD.

de Goed3 HOOD
J.

GEG4LVANISEEROO STAlfJ4
'MT I N ~l.M[ OI:Jl:.de:_S.

I

OJl WAT1~It OP TE POMPEN
DE f.?fERK$ TE EN DE BESTE

IN DiE WER:EL.P.
8 voet wlel!cn 25 voet Toren.
S V8\::t wf,:::lien 30 voet Toren.
S voet wiel !en 40 voet Toren,

10 voet wen ~n 25 voet Toren.
10 voet wiel Em 30 voet Toren.• j

la voet wiel ~n 40 voet Torren:
12 voet wiel en 25 voet TQren.
12 vcat Wiel ~n 30 voet Toren.
12 voet wiel· ~n 40 voet Toren.. ,........._

A PPLICÁTIE$ vergezeld van
.Onderwijzers Certificaat wor-

den gevraagd, en.' te \\'ordell inge-
zonden aan den ~oudergeteekende
rriet later dan I JUNI Voor de Pri-
vate Boeren chooJ.; Jordaansln'aa1.

De Kandidaat moet bekwaam zijn
de kinderen tot op Standaard VlI.
en het Ele.rnelltair Examen -op te
werken, en teven~ bekwaam zijn
Mu 'lek-Onderwijs te geven.

Salaris £40 per~ jaar, benevens
vl'ye ko t en iowoving, extra leer-
lingen niet inbagl'epeu. .

J, J. v. ~. VIJVER.-----::---------:---- JOJ'(iaans Kra.a.I,

P.O, n~nleegte, via. Somerset Oost,
Mei 9, 1897. I

EN alle soorten van Yaa~('r~
te verkrijgen kgcn de laagste

Markt J>rijzen bij den OnJerge_
teekE\nde .

SPOORWE GMAA TSCAHPPJJ.
CiOED WERK CEWAARBORGD.

H. ZUIDMEEH,
LadiGrl'y Straat.,

Paarl,

Tal! ,....

maa r.
,"IUl.!_

d,'r.i l

.tr.tl.

Kortste en Goedkoopste Route VOor Reizigers c n
Qoéderen van de Zee naar JOhannesburg, Pretoria
en andere plaatse" in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

•' Tarief foor RliJlgen IIW JoblDDesbarg £4 f7~--en £3 17!
"Pretoria .£4 Gs. 6d.-en.£J 49

f ,E tijd voor de ontvangJ3t van
I Tenders VOor het bovenge-

noemde door den Con!iroleur en
.Auditeur-Generaal is verlengd ge-
worden vanaf den 14. tot den 21.
dezer.D I BOBER)n TANbsNDOKTB.R.,r.. .~bU, 92, AD1J.EftLEY' STRAAT, Kaapstad

~NDEN worden ahl!lolnat I!ontlerpijn uitget:rolci:en .door toepassing van .ga..~. Alte
.L 800rten van Vullingen (voorllamelijk n,d gou4.) D.e kste kDII~tm"t';;re. tanden
.orden op Volcanite, CeHDloid of Gouden plllloen ingezet, ook n,I"enl< de allenueu".t.e
OroWII 811Brida'e m.thodll. Billijke prij""11 Srroi'~nIY,!n VIUI !l v.m (ot il n.m,

i

H. S. GREAVES,
pro. Hoofd Inspekteur.

Depart.-mcut van Publieke Werken,
Caledonplein, Kaapstad, JO Mei. 1897.

Hn
Jri>n ,.
;':'"krt
!.ago .
f'lOJlgl!

JJ " "

DageJijksche personendienst van Durban (Natal)
naar JOhannesburg, Pretoria en andere plaatsen in
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

ZUIO-APRIKAANSCHE

KONINKLIJKE lIAILDIENST
De " CASTLE MAIL JJ MaatschapPIj

r. t, 1

0JlaruJDX1 .

Departement ~~_ Publieke WerteD. Rtt Paarlsche Gymnasium.
AA~ I30!j\V,"I·T~Ti-:H~. pn ICATIES: I-I

A .L' 4 .1 , ivergezc u. van
. . gecortificeel'dc!copien van g-e.
tuigscbriften, voor do betrekking
van Eers~n Assi teut Ondel'wijzer,
in het f'aarlsche GYlIJfiaSium,zullen
illge\va.cht worden door den onder-
geteekende tot 28·.q.EZEfI.. Kennis
van de Hollandsche Taal eene ver-
eischte en applicaut 14imaat t-e zijn
~n eeno Protestat ché Kerk. ~laris
.p 75 per jaar met vporu~tziM:tt op
verhooging.

DR Stoombootep dew Lijn vertreJrkeJj
van -Kaar tad naar Londen 0111 dem

anderen Woen dag, te 4 DH n.m. !lUl

Madeira en Plymouth, te SUlt Helena I!ll

Ascension sanleggrende op de bepaalde ~
acheotijden.

u 2~NORRAM CA. TLK, Fapt. RAlllII80~
Jo.ni 9-DUNVEGAN CA.STLE, Kapt. k01l1 '~lI

23-RO LIN CASTLE, Kapt. Tuvns
J~ii 7-HAWAIWEY CASTLE, Kapt. RlGar

Dl-"I'ANTALLION c.-!.srr.li,.Kapt. lJu!iQX
A.;'g, 4-NOBHAM CA:i'fL~. K..lt. HAIlItI ON

lli-DUNOT1'AB CASl:LE, Kal'fo.fuypt, I-DUNVEGA..." CASrLJ;:, Kapt. 110BINbOK-

1\ lj; r

he!..lll~f
j.;t'huu,llo
dpohil:.,'t-

reken JJ '

""ogen \
TerkJar.i
"au dell
een ~f:iJ'
de UHt'-',
T,.a.rl~.\·;l:-:
8ccreta~I ..

Ve nil.
van de "
ken WCI'cj

be.tUtlT 7.

van Let Gc
foodA '1'0'
ming bedl

, f

APPLICATIES VOor Leeningen zullen dageliiks in
Overweging genoJIlcm worden ten Kantore van deBank. Grodllteplein, Kaapst,,"J

s. V. HOFMEYR,
Sflcretari,s.

Em. Booto 1001Engeland. lil LlB Palmv
DOUNE CA.8'TLl( Ka»t H..ullUS, G1JItrcUI' 12 11",
DUNOLLY CASTLE, Kapt. WAI.LA('E, O"'lrent

IS Mei, via St. Hcl""a en A_DojoD,
LISJlORE CASTLE, Kat,t. LE EO&, olDtrenl ~,Mei.
WARWICK CA TLE, Kapt. _, 'omlrer" 10

Juni, ViA t. Helena en Ásccnsion.
AVO:-1DALE e;\ TLE, K"'Iit. BlIOW". oml""'l 10Juni,

GA1tTII CASi'LE, Rapt, WAItDl3. OlD t"," I
Juni.

TINTAGKL CALTLE, 1:"1'(. RESDALL, omtt"('nt iJuli.

RAGLAN CASTLK Kajlt. Ban, OUlII'l'IJt " Juh,
. via 't. Hclena cn A 'l.~IOll,

AR1J:\'DEL CA TLE, KApt, WINDEn. cm"ITlll ~lJuli.

Voor v~t. o.f Pluiaage v9rvoege men
bij de Agent.en van d, CA~L B

MAILBOOT M..U,.'I:SCHAPPIJ, (DcSl('Tkt

llF.I!A!."
ril/ol) Jf I

binn4"n IIw!
..elJjh Wa"

. ..

J...
Pompen van (alJa f'Gort om op alle putten

assen.
D('z() \";''indmnlCD zijn op een verboterd

plan ingericht, on stIerkeI' dan ~~ts nog in.dit
land ing-cI'oel'd. De torens ZIJn sterk ge.
koppdJ, en de lVicle~l zijfregll!eerend zoodat
er feitelijk niet n~r orngellen behoeft té.
worden. i

i
ÁLLE I:'\FOJLll.\T~" Afl::.. P)lJJZBN \"'Alf

Paarl, t) Mei, 1897 .

S. DE VOS,
Hon. SeóretaJ:i.s. EENW

)''''''f L,
gruute ,o;J)('n:
ge\·an~l'n. J
"al \'l!och tt' Lo

f
BE,NOODJGD

IJ:EN - eerlijke en i. f&ts~nlijke
.~. Jongeman $1s 8.,S&1StentlJl een
generale beZ'igheid. .Qoe aanzoek
per brief of persoonlijk tot 25 dezer.

.Adres:
RUGO & Go.,

~j.mo.nsstad.

GENEI

GRAIiAlI"~
Goodenougl.
en genoot ,.(
groote m('nJ~
mO~IIEm UJULr J

SCRRE.

V•• Q.W LXJN
KONINKLIJKR MAlLDIEN8T

1(1 lIBFJlLJ' I'

Scbreiner I"'d 1

berlt>y tak Val,

ben bedankend.
hand"hviize Jil

l'esoJ'ltie en ~,
getrach t had, I,

de id~ '-an LJ,
nillle bevolltinK
en geloofde ;1.
Afrika niet g~;
waren,

BESTE TUINGEREEDSCHA,P.
'{l>:JPC:~:rc;lle,;rJtJge .. e~.chap. Rlohel_. Goot;en_ en

. lrleél. v•.,...OUe en H"W'ast.en.
RBOL.[NEUM, cl. ~te 'Wolbe'1lV'a&~er..''_'''--- TEGEN LAGE' PRIJZEN BIJ

KOCH & -,pIXIE, K~apsta1.
N

JUBIL!

lbw.. HEADACHE.
RiFfE. THE ~.._..._.... -.I.._

d Afrikaansche Vertegenwoordiger :_

CHAS. W. HOLMES,
Timber Straat. Pietermaritzburg. i

B. G. LENNON en Co.
Hrr-NEs, MATHEW en Co.
J. D. CA.RTWlUGHT en Co.
B. LAWRENOE en Co,
STEPHAN MOPHERsoN en 00.
en bij andere pakh u1Zen.

-

BXT~ BOOTBN VOOR EN(J.ELA" rt
GUELPH (Twin Screw), K"I.t. Tnos, aml"", ~

3l:ei, via AlMeria,

80TH (Twin "crew), Kapt. /Jl" lUI KM, 'J"''', n' 3J !Uti, via M811eril1.
GJAKA (1'will1SeJ·cw). 1>:<1'1._. OU.'r,'L' liJIlJJi.

GUAL (Tu-in Screw), KAI't. ::On, EHt;". "n,I~'.1Jw •.

ATH~::'\L\:'\, K"I t CHorE, o",t"'"1 I:, .In: ..
ORE.EK (Twio ls.t:rt;w), Kll.pl. ÁR...\I Tlft"!;. "T'r',:domtn.'Ilt 1:1 .JUlI,
GASCO.\' (Tw;n t;crl'<1'), lVII". )IAHTr." "'11.",1

12 .4ugu~tfl.."
GEULj·f:{(T"IIIFcr,'w).Ka.I'I. TIS"".""""116

An~tu".
GOiB(T".jllSCI'{'''),K:lI·,.l:l]l:lI'''_II. ".. ,' ~

&ptern bel',

GAIKA (Twin '",'w), K"j'l. ("wP, "nl'r,,"' l.l
&,ptember.

Een van de A!a.atschappij's Dooie St.ooo;
booten zal SOUTH.AMPTU~ vel-Iatt>n ruOT
HAMBURG, kort na de a311loID6t rall
deze M ll.HsLoom boot.en,

REl'UOllKA.ART J}o;Sn&arE~G ELA.'\"D
ó>angbanr voor zils llaalldell, worden Ull.~.

mikt te~en een ver'ruindering \'I'n lu l'e""~llt,
op den Dubbelen Pa..~sageprijs .. , _

ltRTOURKAARTJ.ES naar IIA \ r,:-i;,
l~rs de KUST W{)roen uitgereikt '1'0"1' de
tel'!l.g'reis binnen Dne Maand(.'fl perde l LIon
.01 t,b.e Castle Maa.t.schappij Stovmboown

Voor Vracht of Passage doe men aar,zoet
&an de Kantoren van de Union Stoomboot
Maatschappij, A.dderleystr&at
=

Dq{JIA~. J 7 3!
m""scLen wa.. gl>
geltli~o te '-i.1I
h(CXHULQot {"fI(r"

die dce!uelDcII T

)IlI,iJ.,um I'n O<Ik
~ntifl;erJt ta,.; ('-I :

JUIGht toen L~t •

REPAREERD VOOR ZUID - AFR KA.
Bemoedigd door de enorme

verkoopingen, maken d3 Fa-
brikanten zich gereed om

Z.-A. R
EENPQPUL

VORM VAN NOMINATIE.

PUP-Tonl04, Jf> ~f J
1(. 'au Fro uhorg
gratie, "'"rd b."jen
....";{cbo.!cn Wd d,

. t('I"l('·a.1f'IJea,ubt., IJ,

grOOt<: vpkOID"t beuj.
en 'ert.egentVoordlg,
rcpubhek,en nadal d,
gedr"hkeó ,,'A3 ad J'
t'l"llh<! beltef, Wa.ar ,
ma',nef) h" F-en ("JJ:I
op aitnO<llji,~r)1j' 'l'an li

ne "erri"bting"D ".;".
Van f'rotaetthurg uI
lIJ bet hUweljJk tl"6tJ, I

len tWt>e bt.cddcII. acb 1
"':U"'r ZUD, aangehw'(,1 '

g6Q 000 BLIKKEN' ,
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ :_
'C. M. STEVENS. .

Waarn. Civiele Commis~ris,
Ka'l'lpstad.Kaapstad. Mei 13. 1897. I

ZAAGMO

en Rie

Wij ondergeteekenden~ .K.'iezers
tin Distrikt No. 6, l'lomineere'~ mits
'deze den"'Heer + ..

·''' .. ·· .. ·~·.. ··••·· ln deze
. tot Raadslid van den

~II:l.ee'lll1jgsraatJ deze:r .Afdeelin.~ Voor
11''',1.-",<[, No. 6. :

Gedateerq, •.•.... ' " .. , ;...•

ERNSTIG

80,
STOO

Breestraa

-
Jou\X~r: I<nw J',',

lrilhloll en de beer~n '1.:
"lacbtotr el); "an ttll ,

0",,,. lIet po1.1
rnot éCn tel '1,1

t.e.}rer, "'W'dCIl ;;"
\\lilri~u h,....Jt'.1:

'
.

r."'""'"",e.ne ribbe, ell j ..
1..,...... &;)ft g.:broke,
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